
CORONA 

HET IS NOG NIET GEDAAN ! 

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

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

Onze huidige werkwijze blijft hetzelfde:
Alleen kandidaat-huurders kunnen langs
komen 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.

Kom je bij ons langs? Doe de check:

Zo houden we het samen veilig!

Wil je een probleem melden of een herstel-
ling aanvragen? Bel of mail ons.

Heb je een afspraak met een medewerker en
ben je besmet met het Covid-19-virus? Dan
gaat de afspraak niet door. Bel of mail ons
voor een nieuwe afspraak.

HET LMH-NIEUWS
D E C E M B E R  2 0 2 1            

Lees onze nieuwsbr ief  en je bent helemaal mee.
Bewaar hem in je huurdersmap.

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

SLUITING KERSTVAKANTIE:
 

Ons kantoor is gesloten:
van zaterdag 25 december 2021 tot en

met zondag 9 januari 2022.
Alleen voor dringende herstellingen kan

je ons dan bellen op het nummer 
0483-22.35.90.

Dat kan op elke werkdag tussen 
10 uur en 12 uur. 

Tijdens de weekends kan je ons
telefonisch niet bereiken.

Wil je een probleem melden? Stuur je 
e-mail naar info@lmhlier.be. Vermeld
altijd je naam, adres en telefoonnummer.
Informatie nodig? Kijk op onze website:
www.liersehuisvestingsmaatschappij.be

 



HUURPRIJSBEREKENING

Een dikke proficiat voor de ontwerpers en
samenstellers.
Prachtig gedaan in het museum. Een
aanrader, iedereen zou het moeten
bezoeken.
Ik heb genoten van de tentoonstelling.
Vooral de getuigenissen hebben mij
geraakt.
Hartelijk bedankt voor het fantastische
boek.

Je vindt de  berekening en de volledige uitleg
ervan bij deze nieuwsbrief. 
Let op. Lees de uitleg goed en pas je nieuwe
huurprijs tijdig aan bij je bank. Gebruik het
juiste OGM- en bankrekeningnummer.

Je vindt de volledige uitleg ook op onze
website:
www.liersehuisvestingsmaatschappij.be. 
Heb je toch nog vragen? Bel of mail ons.

100 jaar LMH
Vergeet ons boek en de tentoonstelling niet
Enkele reacties van onze huurders:

 

info@lmhlier.be: algemene vragen

herstellingen@lmhlier.be: technische
vragen en meldingen 

kandidaten@lmhlier.be: vragen over
je inschrijving.

 
 
 
 

JE KAN ONS TELEFONISCH
BEREIKEN:

 
elke werkdag: van 9 uur tot 12 uur 30
op dinsdag : ook van 16 uur tot 18 uur

 
Ons nummer: 03-490.30.50
Kies 1 voor herstellingen.
Kies 2 voor alle andere vragen.

 
 

Je kan ook een e-mail sturen naar:
 

 

Heb je ons boek nog niet en ben je 
nieuwsgierig geworden? 
Dan haal je het toch gewoon in huis.

Na reservatie kan je per gezin één gratis
boek afhalen in het stadsmuseum in de
Florent Van Cauwenbergstraat 14.

Hoe reserveren?
Surf op onze website naar 'LMH wordt 100
jaar' en vul het formulier in.
Of stuur een e-mail naar: info@lmhlier.be

Als je het boek afhaalt, bezoek dan ook de
tentoonstelling. Stad Lier maakte er iets
heel moois van. Oude foto's, voorwerpen,
plannen, boeiende verhalen van enkele
bewoners,... Je vindt het er allemaal. Het
is zeker de moeite waard. De
tentoonstelling loopt nog tot 27 maart
2022.

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

Het nieuwe jaar starten we ook weer met een
nieuwe berekening van je huurprijs. 



HET WITHOF

N I E U W E  S O C I A L E
W O N I N G E N  I N  J U T

De aanleg van de Triesthoeveweg met
enkele parkeerplaatsen.
De aanleg van paden doorheen het gebied
en rond de vijver.
De aanleg van grasperken en
aanplantingen van bomen, struiken en
planten.
Over de vijver komt een bruggetje.
Aan de vijver komt ook een houten vlonder

In de loop van mei 2022 zijn de 
appartementen en ondergrondse garage
helemaal af.

Daarna start de aanleg van de omgeving.

Deze werken zullen klaar zijn in september.
De nieuwe huurders krijgen hun sleutel tegen
1 oktober 2022.

Sommige huidige huurders van de huizen in
de Mechelbaan verhuizen naar Het Withof.
Hooiktenaars dus.                                       
 Zij schreven zich in als kandidaat omdat we
de huizen in de Mechelbaan later gaan
afbreken. 
Voor sommigen met veel spijt in het hart.
Gelukkig kunnen zij in hun eigen Jut blijven
wonen.

De andere huurders zijn kandidaten uit Lier en
Koningshooikt. 

VERZEKEREN BIJ ETHIAS

Wij sloten een overeenkomst af met
Ethias.

Hierdoor kan je je inboedel laten verze-
keren aan een goedkoper tarief. 

Heb je al een verzekering? Vergelijk dan
toch even de prijs. Misschien is de
verzekering bij Ethias voordeliger. Je
weet maar nooit.

Lees de folder. Je vindt daar alle
informatie.

Interesse?
Neem zelf contact op met Ethias. 

Bel hen op het nummer 011-28.28.98
of ga op  onze website, naar 'ik huur -
mijn woning - mijn inboedel verzekeren'.

2 met 1 slaapkamer, voorbehouden voor
mensen met een fysieke beperking.
2 met 3 slaapkamers
17 met 2 slaapkamers
5 met 1 slaapkamer.

Er zijn 26 appartementen, verspreid over de
2 gebouwen:

We hebben nog geen invulling voor de
gemeenschapsruimte. Voorstellen zijn
welkom.

Het terrein rond de gebouwen en de vijver
wordt openbaar domein. Iedereen mag de
wandelpaden gebruiken en op een bankje
genieten van de rust.



EEN NIEUWE
WOONMAATSCHAPPIJ

De Vlaamse overheid besliste dat in iedere
gemeente slechts 1 sociale verhuurder actief
mag zijn. Momenteel verhuren wij, het OCMW
en het sociaal verhuurkantoor De Woonkans,
sociale woningen in Lier. 

Vanaf 1 januari 2023 verandert dat en komt er
slechts één woonmaatschappij.
Wij, en de omliggende gemeenten, beslisten
om vanuit één woonmaatschappij sociale
woningen te verhuren in Lier, Duffel, Sint-
Katelijne-Waver en Bonheiden. Misschien ook
in Ranst, maar dat moet de Vlaamse minister
van Wonen nog goedkeuren.

Ja, er staan heel wat veranderingen voor de
deur. Voor ons.
Voor jou mag dat geen verschil maken.
Integendeel, we zullen je nog beter van dienst
kunnen zijn. Dat is ons doel. 

Er is nog veel onduidelijkheid momenteel. We
kunnen je nu niet meer informatie geven. 

Wil je op de hoogte blijven van het verdere
verloop? Hou onze website in het oog voor het
laatste nieuws.

Strooi geen eten op de grond in je tuin
of de omgeving.
Maak kooien elke week proper.
Verwijder het afval onmiddellijk.
Vogels voederen? Zorg dat ratten niet
bij het eten geraken.
Steek dierenvoeding in potten die je
met een deksel kan dicht doen.
Laat geen vuilniszakken buiten staan.
Of zorg dat ratten er niet bij kunnen.

 
RATTEN?

 
Ja, ratten. 

Stad Lier meldde ons dat in enkele
wijken veel ratten zitten en probeert die
zoveel mogelijk te vangen. Maar, dat is
niet genoeg. 

We hebben jouw hulp nodig.

Hopelijk geraken we zo vlug mogelijk
van die vieze beestjes vanaf.

Een nieuw jaar.
Een nieuw begin?

De virologen zeggen dat Corona nog een hele
tijd gaat blijven. Dat betekent dus ook dat we
nog een hele tijd met maatregelen moeten
leven. Veel mensen zijn het beu. Jij misschien
ook. 
En toch moeten we er samen het beste van
proberen te maken. Ons aan de regels
houden. Het wat aangenamer maken voor
jezelf én voor je buren. 

Hoe kan je dat doen?
Wees vriendelijk voor elkaar. Hou rekening
met elkaar. Help elkaar. Leer je buren kennen.
Probeer je buren te begrijpen. Doe eens een
praatje. 
Je zal zien. Het gaat je goed doen.

En dat is wat we je wensen in 2022.
Heel veel goeds, heel veel liefde, heel
veel geluk en vooral een onverwoestbare
gezondheid. 
Het LMH-team


