
100 JAAR LMH

D A T  V I E R E N  W E

dat na Wereldoorlog I, de vrouw van de
gouverneur van Zuid-Australië er mee voor
zorgde dat er sociale woningen werden
gebouwd in Lier?
dat tijdens Wereldoorlog II heel wat sociale
woningen in de Pallieterwijk sneuvelden en
de wijk Zuid-Australië bijna helemaal van
de kaart werd geveegd?
dat de eerste sociale woningen geen
elektriciteit of stromend water hadden?

We werken samen met het stadsmuseum
van Lier aan een tentoonstelling over 100
jaar sociaal wonen in Lier.

Wist je

Dit en nog veel meer kom je te weten op de
tentoonstelling in het stadsmuseum in de
Florent Van Cauwenberghstraat 14, van 
25 september 2020 tot 27 maart 2022.
Lierenaars mogen gratis binnen. Meer info op:
www.stadsmuseumlier.be
Ga zeker eens langs. Het is de moeite waard.

Op 25 september 2021 komt ons boek over
100 jaar LMH uit. 
In dit boek lees je over de geschiedenis van
sociaal wonen, de LMH en de verschillende
wijken. Er staan verhalen in van huurders en 
foto's van vroeger en nu.
Je kan dit boek bij ons verkrijgen. Meer info
volgt nog. Hou zeker onze website in het oog.

HET LMH-NIEUWS
J U N I  2 0 2 1            

Lees onze nieuwsbr ief  en je bent helemaal mee.

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

 
100 JAAR LMH

 
Op woensdag 28 april 2021
bestond onze maatschappij

precies 100 jaar.
 

De bewoners van de
Transvaalstraat 46 verrasten ons

met een lekkere smulmand 
en een mooie plant. 

Hartelijk bedankt!
 
 



HERSTELLINGEN

Meldde je een probleem? Moeten we bij je
langskomen voor een herstelling? 
Nieuwe werkwijze.

Je meldt een probleem. Je kan ons vragen
om je te bellen voor we bij je langskomen.
Wij maken een werkbon. Dat kan ook pas
de volgende dag zijn.
Zodra wij de werkbon maakten, krijg je een  
SMS. Zo weet je dat wij een opdracht
maakten voor Dany en Chris, onze
technische medewerkers.
Als je dat wil, bellen Dany en Chris om af
te spreken. Zij komen op het afgesproken
moment bij je langs voor de herstelling.
Ben je toch niet thuis? Dan steken zij een
kaartje in je bus. Je moet hen dan zelf
terugbellen om af te spreken.
Geen afspraak gemaakt? Dany en Chris
komen spontaan bij je langs. Ben je niet
thuis? Zij bellen je op. Neem je op. Dan
spreken ze verder met je af. Neem je niet
op? Dan steken zij een kaartje in je bus.
Je moet hen dan zelf bellen om af te
spreken. 
Kreeg je een kaartje in je bus en horen we
na 14 dagen niets meer van jou? Dan gaan
we er vanuit dat je het probleem zelf
oploste en dat wij niet meer bij je moeten
langskomen.

"Wij maakten hiervoor een werkopdracht.
Onze techniekers komen bij je langs."

Hoe werkt het?

Enkele voorbeelden van SMS en/of e-mail:
"Beste huurder, je meldde ons een probleem." 

info@lmhlier.be: algemene vragen.

herstellingen@lmhlier.be: technische
vragen en meldingen.

kandidaten@lmhlier.be: vragen over
je inschrijving.

WANNEER KAN JE ONS
TELEFONISCH BEREIKEN?

Elke werkdag: van 9 uur tot 12 uur 30.
Op dinsdag: ook van 16 uur tot 18 uur.

 
Bel het nummer: 03-490.30.50.

Kies 1 voor herstellingen.
Kies 2 voor alle andere vragen.

Je kan ook een e-mail sturen naar:

 
 

"Wij maakten een werkopdracht. De
firma X komt bij je langs."
"Wij vragen 3 offertes aan voor de
herstelling. We laten je weten welke
firma de werken zal uitvoeren."
"Wij kunnen het probleem niet zelf
oplossen. Daarom maakten we een
werkopdracht voor de firma X. Zij komen
bij je langs om de herstelling uit te
voeren. Zij nemen zelf contact op met
jou om af te spreken."
Let op. Zit je na een maand nog steeds
te wachten op een reactie? Kwam
niemand bij je langs? Laat ons dat
weten. Dan spreken we verder met je af.

Hebben wij je e-mailadres? Dan krijg je
hetzelfde bericht ook in je mailbox.

LET OP:
Hebben wij je juiste GSM-nummer
of e-mailadres niet? Dan krijg je
geen bericht. Vermijd dat.

Nieuw GSM-nummer? 
Nieuw e-mailadres?

Bezorg ons dat onmiddellijk.



AFVAL

ZORG JIJ MEE VOOR EEN PROPERE
BUURT?

Lees tijdig je ophaalkalender. Zo weet je
wanneer je de container met restafval, de
blauwe PMD-zak en het papier en karton
moet klaar zetten. Alleen het restafval en
de PMD-zak worden om de twee weken
opgehaald. Hou daar rekening mee.

Plaats je gesorteerde afval ten vroegste 
 de dag voor de ophaling, na 20 uur buiten.

Was je te laat en werd je afval niet
opgehaald? Werd je afval geweigerd
omdat je verkeerd sorteerde? Neem je
afval terug mee. Laat dat niet buiten staan.

Plaats je jouw afval te vroeg buiten? Of,
laat je jouw geweigerde afval buiten
staan? Of, was je te laat en laat je jouw
afval toch staan? Let op. Je kan hiervoor
een GAS-boete krijgen. Die kan oplopen
tot 250 euro.

Breng jij je afval naar een OCT, maar
werkt die niet? Ga naar een andere OCT
of neem je afval mee terug. Laat je afval
niet achter bij de defecte of volle OCT. Dat
is sluikstorten. Ook daar kan je een GAS-
boete voor krijgen. Vermijd dat. 

ONDERHOUD VAN JE CV-KETEL.

Een medewerker van Cofely komt
zonder afspraak bij je langs voor het
onderhoud van je ketel.
Was je niet thuis? Dan komt hij een
tweede keer langs. Was je ook dan niet
thuis? Geen zorgen.
Neem zelf contact om met Cofely om
een afspraak te maken.
Hoe weet je dat Cofely langskwam? De
medewerker stak een kaartje in je
brievenbus. Daarop staat wat je moet
doen.

Problemen met je CV-ketel?
Bel naar Cofely op de nummers:
03-309.44.49
(nummer voor sociale huurders) en
089-62.38.44
(algemene nummer van Cofely)

Meer informatie nodig over afval, ophaling of
sorteren? Ophaalkalender kwijt? Afspraak
maken voor het ophalen van je grofvuil?

Surf naar www.ivarem.be of bel naar
Ivarem op het nummer 0800-90.441. Hou je
rijksregisternummer bij de hand.

FIETSENBERGING
... IS GEEN ROMMELKOT!

Zet alleen je fiets of bromfiets in de fietsen-
berging. Niets anders.
Winkelkarretjes, kinderwagens, afval,...laat
je niet achter in de fietsenberging. Neem dat
mee naar je appartement.

Heb je spullen die je niet meer gebruikt?
Breng ze naar het recyclagepark of de
kringloopwinkel.

Gebruik je jouw fiets niet meer?
Doe hem zelf weg of laat hem ophalen met
het grofvuil. Je vindt de data van de ophaling
in je ophaalkalender. Bel naar Ivarem om af
te spreken.
Is je fiets nog in orde? Laat hem ophalen
door de kringloopwinkel.



EIGENDOM

W I J  C O N T R O L E R E N

volledig of gedeeltelijk in volle eigendom
hebben.
volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik
hebben.
volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal
hebben.
volledig of gedeeltelijk zelf in
vruchtgebruik geven.
volledig of gedeeltelijk zelf door een derde
in erfpacht of opstal geven.

Kosteloze verwerving van een
gedeeltelijke volle eigendom, een
gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of
vruchtgebruik, of bezwaard met
gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal.
Bijvoorbeeld: via erfenis of schenking.
Jij en je (ex)partner hebben een woning of
bouwgrond in binnen- of buitenland in volle
eigendom, vol vruchtgebruik, met volledig
recht van erfpacht of opstal. En die partner
verhuist niet met je mee.
De woning of bouwgrond ligt in een gebied
waar je niet mag wonen. Bijvoorbeeld: een
vakantiewoning.
Je verloor het beheer over je eigendom ten
gevolge van een collectieve
schuldenregeling.

Je las het in de krant of hoorde het tijdens het
nieuws op TV: wij controleren of je eigendom
hebt.
Waarom doen we dat?
Huur je een sociale woning? Dan mag je geen
eigendom hebben. Dat is de wet. 
Zo worden sociale woningen voorbehouden
voor gezinnen die het echt nodig hebben.

Wat bedoelen we met eigendom?
Je mag geen woning of bouwgrond in
binnen- of buitenland.

Ben je zaakvoerder, bestuurder of
aandeelhouder? 
Dan mag je deze zakelijke rechten niet in je
vennootschap brengen of hebben.

Er zijn een paar uitzonderingen:

Op maandag: zonder afspraak, van 10
uur tot 12 uur.
Op dinsdag, woensdag en donderdag:
alleen op afspraak, van 10 uur tot 12
uur.
Op dinsdag: alleen op afspraak, van
16 uur tot 18 uur.

 
CORONA
MAATREGELEN

 
De huidige werkwijze blijft:
Alleen kandidaat-huurders kunnen
langskomen aan de balie om zich in te
schrijven of om hun dossier aan te
passen.

Dat kan:

We voorzien 15 minuten per afspraak.

Nieuwe huurders kunnen langskomen voor
het ondertekenen van hun contract. Dat
kan alleen op afspraak.

Wil je een probleem melden of een
herstelling aanvragen? Bel of mail
ons.

Maak je niet te vlug zorgen.
Heb je eigendom, ook al is het maar een
gedeelte? Laat ons dat weten. Dat is je plicht.

Vruchtgebruik? Erfpacht? Opstal? Wat is dat
allemaal?
Misschien erfde je een stukje grond of iets
anders? Heb je vragen? Twijfel je? Laat het
ons weten.
Bel of mail ons en wij spreken verder met je
af. We kijken na welk soort eigendom je
precies hebt en overleggen wat je moet doen.

Denk niet meteen dat we je zomaar op straat
zetten. Meestal vinden we een oplossing en
kan je gewoon verder blijven huren.

 

We wensen je een ontspannende vakantie.

Het LMH-team



NIEUW PROJECT-
Het Withof
Aan de straatzijde langs de Sander De
Vosstraat komen 5 appartementen.
Achterliggend, aan de nieuwe straat
Triesthoeveweg, komen 21 appartementen,
verdeeld over 2 gebouwen. Deze gebouwen
worden verbonden door een gaanderij. Aan die
doorgang komt een gemeenschapsruimte. We
zijn nog op zoek naar een geschikte
bestemming.
De appartementen hebben 1,2 of 3
slaapkamers. Zij zijn geschikt voor 2 tot 5
personen. Twee appartementen zijn geschikt
voor mensen met een fysieke beperking.
Het terrein rond de gebouwen en de vijver zijn
voor iedereen toegankelijk. 

Het duurde erg lang voor we konden bouwen.
Eens de aannemer kon beginnen, ging het vlot
vooruit. We verwachten de nieuwe huurders
vermoedelijk vanaf 1 mei 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW PROJECT-
Ranst, Speltlaan

Aan de Ranstsesteenweg komen 12
appartementen met een ondergrondse garage.
De appartementen hebben 1,2 of 3
slaapkamers. Ze zijn geschikt voor 2 tot 5
personen.
In de Speltlaan, een nieuwe straat rond een
plein, en aan de Ranstsesteenweg komen 16
eengezinswoningen. 
Deze woningen hebben 2 of 3 slaapkamers.
Ze zijn geschikt voor 4 tot 6 personen.
De huurders kunnen hun wagen parkeren voor
de huizen of ze kunnen een staanplaats huren
in de ondergrondse garage van de
appartementen.

We verwachten de nieuwe huurders
vermoedelijk vanaf 1 februari 2022.



RENOVATIE DONK
EN MECHELPOORT
We bouwen niet alleen nieuwe woningen, maar
verbeteren ook voortdurend onze bestaande
woningen. Zo bieden wij onze huurders steeds
comfortabele woningen aan, waar het prettig
wonen is.

Momenteel renoveren wij acht woningen in de
Klaprozenweg, Mimosalaan, Rozenlaan,
Azalealaan, Gladiolenlaan en op het
Hemelplein.
We laten alles, behalve het buitenschrijnwerk
en het dak vernieuwen. Die werden eerder al
vernieuwd.
Er komen nieuwe vloeren, badkamers,
keukens, binnendeuren en de muren worden
opnieuw bezet.
Van één slaapkamer maken we een ruime,
comfortabele badkamer. Op de plaats van de
oude badkamer komt een berging.
Na de renovatie beschikken 6 woningen over 3
ruime slaapkamers, de woning in de Azalealaan
over 2 slaapkamers en de woning op het
Hemelplein over 1 slaapkamer.

We voorzien het einde van de werken rond
november 2021.

Ook in de wijk Mechelpoort over de ring zitten
we niet stil.
Daar renoveren wij 10 woningen in de
Invalidenlaan, Ringenhofweg, Verzetslaan en
Vuurkruisenlaan.
In 2020 vernieuwden we de ramen en nu is de
binnenkant aan de beurt. Nieuwe vloeren,
badkamers, keukens, binnendeuren en nieuwe
bezetting van de muren. 
Na de renovatie zullen 8 woningen 3
slaapkamers hebben en 2 woningen 4
slaapkamers. 

We voorzien het einde van de werken rond
oktober 2021.


