
CORONA

M A A T R E G E L E N  O N T H A A L

Vraag je inschrijvingsformulier aan en vul
het thuis volledig in. Dat kan telefonisch of
per mail. Wij sturen het je op.
Breng een balpen mee.
Zitten er 5 personen in de wachtzaal?
Wacht even buiten tot iemand weggaat.
Ontsmet je handen als je binnenkomt.
Hou 1,5 meter afstand

Sinds 11 mei 2020 kunnen kandidaat-huurders
zich terug inschrijven aan de balie.
Dat kan:
Op maandag: van 10 uur tot 12 uur.
Op dinsdag, woensdag en donderdag: alleen
op afspraak. We voorzien 15 minuten per
afspraak.
 
Nieuwe huurders kunnen langskomen voor het
ondertekenen van hun contract. Dat kan alleen
op afspraak.
 
Problemen melden of herstellingen aan-
vragen, kun je voorlopig alleen telefonisch,
schriftelijk of via mail.
 
Kom je bij ons langs? Doe de check:

Zo houden we het samen veilig!
 
De regels kunnen wijzigen! Wij hangen ze uit
aan onze deur. 
Check ook onze website:
www.liersehuisvestingsmaatschappij.be
 
 

HET LMH-NIEUWS

J U N I  2 0 2 0            

Lees onze nieuwsbr ief  en je bent helemaal mee.

 
Voor het laatste n ieuws:  surf  naar www.l iersehuisvest ingsmaatschappi j .be

Dinsdag 21 juli 2020

Maandag 2 november 2020

Woensdag 11 november 2020

Kerstvakantie: van maandag 21

december 2020 tot en met zondag 3

januari 2021.

SLUITINGSDAGEN EN VERLOF:
 
Ons kantoor is gesloten op:

Tijdens juli en augustus 2020 kun je geen
afspraken maken op dinsdagavond.
 
Telefoon: 03-490.30.50

E-mail: info@lmhlier.be

            herstellingen@lmhlier.be

            kandidaten@lmhlier.be

 
 

 



CORONA

H U U R P R I J S B E R E K E N I N G

Is je inkomen gedurende drie maanden met
meer dan 20% gedaald tegenover je
referentie-inkomen? Dan kun je ons de
bewijzen daarvan bezorgen. Wij kijken na of je
huurprijs daalt.
Dat is de regel die we altijd al toepasten. 
 
Nu is er ook een extra Corona-maatregel:
Kun je aantonen dat je inkomen minstens 20%
gedaald is als gevolg van de
coronamaatregelen of ziekteverlof door het
coronavirus? Dan kun je een herziening van je
huurprijs aanvragen na één maand.
Voorlopig geldt deze regel tot 18 juli 2020.
 

Je vindt de volledige uitleg op onze
website:
www.huisvestingsmaatschappij.be, mijn
huurprijs in coronatijden
 
Heb je vragen? Bel of mail ons. 
 
 

WIE HEB IK AAN DE LIJN?
 
In je kot blijven zorgt ook voor
eenzaamheid. Om zeker te zijn dat het
goed ging met onze senioren, belde onze
sociale dienst hen op.
 
Maar liefst 350 telefoontjes.
 
We waren heel blij dat de meesten
omringd werden door helpende handen.
 
Anderen verwezen we door naar de
Babbellijn en de Boodschappendienst van
stad Lier. Daar kun je nog steeds terecht
op het nummer.03-283.48.88
 
 
 

 

 
 
 

met het drukwerk.
met de administratie.
met centjes.
met de verzekering.

WIJKINITIATIEVEN
 
Een activiteit, feestje of BBQ organiseren in je
wijk? Ook hier gooit Corona roet in het eten.
Je kan niet eender wat doen...
 
Wil je een speurtocht organiseren in je buurt?
Of heb je een superleuk idee? Laat ons dat
weten.
 
We helpen je graag. Bijvoorbeeld:

Neem zeker contact op met ons voor je iets
organiseert. Wij spreken dan verder af.
 
 

PROBLEMEN MET JE
CV-KETEL?
Geen warm water of verwarming?
Bel altijd naar Cofely: 
03-309.44.49
 



PROPERE PARKING

J E  S T A A N P L A A T S  I N  E E N
O N D E R G R O N D S E  P A R K I N G
I S  G E E N  O P S L A G P L A A T S .  

Parkeer alleen je auto of motor in de garage.
Zet je fiets in de fietsenberging.
Gebruik je staanplaats niet als opslagruimte of
kelder.  Zet er geen meubels, afval, spullen
visgerief, … op. 
De brandweer verbiedt dat omwille van de
brandveiligheid.
 
Heb jij allerlei spullen op je staanplaats
gezet?
Verwijder die zo vlug mogelijk. Denk aan
jouw veiligheid én die van je buren.
 
 

NIEUWE WEBSITE
 
Informatie nodig? Contact opnemen? De
laatste nieuwtjes weten?

Neem zeker een kijkje op onze
vernieuwde website:
 
www.liersehuisvestingsmaatschappij.be
 

Draai de kraan dicht terwijl je je handen
wast, je tanden poetst of je scheert. Was
niet af onder een lopende kraan.
Neem een kortere douche. 
Lekkende kraan? Of blijft het toilet
lopen? Doe er meteen iets aan. Via
lekken lopen liters water weg. En dat
kost je geld.
Doe de was als de wasmachine vol zit.
Zet de vaatwasmachine alleen aan als
die vol zit.
Gebruik water opnieuw. Van kookwater
van groenten, kun je soep maken.
Kookwater van eieren of aardappelen is
niet goed voor soep. Laat het afkoelen
en giet er je planten mee.

SPAAR WATER
 
Goed voor het milieu en je portemonnee.
 
5 simpele tips om water te besparen:
 

Hou je woning proper. Stofzuig regelmatig en
was je lakens op 60°C.
Gooi afval meteen weg. Bewaar etensresten
in gesloten verpakkingen.
Zorg voor vuilnisbakken met een deksel. Sluit
je vuilnisbakken altijd goed af.
Verlucht je woning. Hou ventilatieroosters
open en laat het ventilatiesysteem aanstaan.

HELP! BEESTJES!
 
 
12 KILOGRAM PER JAAR.
Zoveel duivenpoep produceert één duif per jaar!
En dat is strontvervelend. Niemand heeft graag
duivenpoep op zijn deur, vensterbank of terras.
 
Geef duiven dus geen eten. 
Dat is trouwens verboden. Stad Lier kan je daar
een GAS-boete voor geven. En die kan oplopen
tot 350 euro.
 
Door eten te geven, trek je ook muizen, ratten en
kakkerlakken aan. En die heb je liever niet in
huis.
 
Hoe hou je zelf de beestjes buiten? 
Enkele tips:

 

 



NIEUW PROJECT 

D E  A M E R S T R A A T

Wandelde of fietste je de voorbije weken al
eens over de dijken naar het haventje van
Emblem? Dan heb je ze ongetwijfeld gezien.
 
42 appartementen, verdeeld over 4 gebouwen,
gelegen tussen de Rivierstraat en de
netedijken. Een prachtige ligging voor mooie,
ruime appartementen. Deze appartementen
hebben 2 of 3 slaapkamers en zijn geschikt
voor een gezin van 3 of 4 personen.
 
De aannemer is volop bezig met de afwerking.
Nieuwe huurders zullen er vanaf 1 november
2020 kunnen intrekken.
 
Ben je ingeschreven als kandidaat voor deze
appartementen in de wijk Bogaertsvelden? 
Hou zeker einde juli je brievenbus in het oog.
Misschien ben jij wel één van de gelukkigen. 
 

 

 

 
100 JAAR LMH
Dat gaan we vieren met een
tentoonstelling en een boek.

 
Daarom zijn we op zoek naar foto's uit de

oude doos en leuke verhalen over één van
onze wijken en hun bewoners.

 
Heb jij foto's of straffe verhalen? 

Wil je die delen met ons?
Stuur voor 31 juli een e-mail naar:

100jaar@lmhlier.be
 
Vermeld zeker je naam, telefoonnummer
en aanbod. We spreken verder met je af.
 
Voor het verzamelen en verwerken van je
foto's werken we samen met het Archief
Lier van stad en OCMW. Je kunt hen je
foto's definitief geven of tijdelijk uitlenen. Zij
digitaliseren je foto's en nemen die op in
hun beeldbank.    
 
 

Misschien hou jij van schlagers en je buur
van rock. Smaken verschillen. Zet je
muziek 's avonds, 's nachts of als je ramen
openstaan, zeker stil.
Plan je een feestje? Verwittig je buren en
hou het rustig. 
Stofzuigen, grasmaaien, boren, … doe je
best overdag. Niet 's avonds of 's nachts.
Plan je een dagje klussen? Verwittig je
buren en laat hen weten hoe laat je stopt.
Zo weten zij dat het lawaai maar kort duurt.
De hal, trappen, liften in je appartements-
gebouw, zijn er voor iedereen. Ga rustig op
de trappen, sla niet met de deuren, laat
kinderen er niet spelen. 

HOERA VAKANTIE!
 
Door Corona blijven meer mensen thuis dan
andere jaren. Zorg je er mee voor dat
iedereen kan genieten van de vakantie?
Respecteer de rust van je buren. Vermijd
onnodig lawaai.

 

We wensen je een ontspannende vakantie.

Het LMH-team
 


