Beter een goede buur dan een verre vriend
Maastrichtersteenweg 31 - 3680 Maaseik

En zeker in tijden van Corona. De maatregelen die
de overheid stelt om het virus te bestrijden, tilt burenrelaties en leefbaarheid naar een hoger niveau.
Wanneer alle bewoners en alle gezinsleden zoveel
mogelijk thuis moeten blijven, is er meer rumoer van
kinderen of huisdieren, kom je meer buren tegen in
de gangen of buiten en vind je misschien moeilijk
rust in je eigen woning.
Wees verdraagzaam
Met verdraagzaamheid komen we al een heel eind.
Ervaar je overlast?

huurdersadviesraad

Begin bij jezelf
Iemand anders zijn gedrag veranderen is moeilijk.
Je eigen gedrag kan je wel gemakkelijk veranderen. Begin dus bij jezelf. Ga voor jezelf na of je
overlast veroorzaakt voor je buren.
Is er geuroverlast omwille van afval op het terras?
Heb je een hond die aanhoudend blaft? Maken de
kinderen veel lawaai? Staat je tv of radio te luid?
Probeer na te denken over hoe het rustiger kan.
Gun ook iedereen zijn nachtrust en zorg dat het
tussen 22u en 8u rustig is.
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In tijden van corona
Een bloemetje als hart onder de riem
Vrijdagsverrassingen voor Stockheim

Spreek je buur hier op een rustige manier over aan.
Wacht er niet te lang mee, krop je frustraties niet
op. Anderzijds stap je best niet witheet van woede
op je buur af. Wacht even tot je rustig genoeg bent
om je buur aan te spreken. Vertel je buur hoe jij de
overlast ervaart. Spreek vanuit je eigen persoon en
stel oplossingen voor. Hiermee houd je het gesprek
positief.

De leden van het wijkbestuur Gasthuisveld uit Maaseik gingen maandag 20 april op pad. Apart weliswaar.
Elke voordeur werd versierd met een klein bloemetje.
Zo wensten ze alle buurtbewoners moed en kracht om
de maatregelen die de overheid stelt om het coronavirus te bestrijden, te blijven volgen.

Elke vrijdag verrast het OCMW de bewoners van de
assistentiewoningen van Stockheim in DilsenStokkem met een leuke attentie.
Zo genoten de bewoners al van een mooie kaart,
een lekkere cupcake, een kleurtekening, een bezoek
van de paashaas en een zangsessie voor hun terras.

renovatie
projecten

In deze moeilijke tijd is een goede buur goud
waard. Het loont de moeite om tijd en energie in
je burenrelatie te steken.

Loopt de verstandhouding niet goed? Twijfel niet
en maak er werk van. In de gemeenten Kinrooi en
Maaseik zijn er projecten van burenbemiddeling
waar je beroep op kan doen. Contacteer ons voor
meer informatie. Ons Dak bemiddelt niet in burenruzies.

ik meld
Laat van je horen

Contactgegevens
Maastrichtersteenweg 31, 3680 Maaseik
E-mail: info@onsdak.be
Open: maandag, woensdag en vrijdag van 9u–12u, maandagavond van 16u-17u, tenzij anders vermeld op de website.
Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u
Woensdag en vrijdag van 9u tot 12u
Vragen van technische aard, koop
technische dienst
089 51 84 01
Kandidaat-huurders
huuradministratie
089 51 84 02
Vragen over huurprijs, huurdersdossier
huuradministratie
089 51 84 03
Vragen over leefbaarheid, participatie
dienst bewonerscontacten
089 51 84 04
Vragen over verwarming
Cofely
011/34 64 23
Bezoek ook onze website op www.onsdak.be
4

Laat van je horen en zend een foto in van je gezellige thuis, je huisgenoten, de onvermijdelijke chaos, je creativiteit,... om in deze tijden het hoofd boven water te houden. Of stuur ons gewoon een berichtje om te laten
weten hoe het gaat in je buurt of wooncomplex. Inzenden kan via noke.venken@onsdak.be.
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Je huur betalen via domiciliëring

Help onze techniekers een handje

Doe je mee?

Domiciliëring

Je huur betalen via een domiciliëring. Hoe werkt
het? Is dat iets voor mij?
We leggen je eerst het verschil uit tussen een betaling via vaste opdracht en een betaling via domiciliering.

Bij een domiciliëring geef je de opdracht aan de
begunstigde, Ons Dak, om de opdracht voor je te
beheren. De bank betaalt van jouw rekening en met
jouw toestemming elke maand de huur aan Ons Dak.

Onze techniekers en aannemers staan klaar voor
kleine herstellingen en onderhoud. In tijden van
Corona worden enkel dringende herstellingen uitgevoerd.

De technieker bewaart een afstand van anderhalve
meter. Bewaar jij ook dezelfde afstand? Laat de
technieker de herstelling uitvoeren terwijl je zelf in
een andere kamer wacht tot de technieker klaar is.

Verwacht je binnenkort een technieker aan huis?
Houd dan rekening met volgende richtlijnen:

We bedanken je alvast voor je inzet.

Vaste opdracht
Je betaalt je huur nu misschien via een vaste opdracht. Dit betekent dat je je bank de opdracht
geeft om op een vaste datum, een vast bedrag op
een bepaalde rekening te storten. Je bank schrijft
bijvoorbeeld elke vijfde dag van de maand de vaste
huur over op de rekening van Ons Dak. Deze opdracht beheer je zelf. Als je huur wijzigt, moet je
zelf de bank contacteren om de opdracht aan te
passen.

Wijzigt de huur? Dan krijg je hier eerst een bericht
over. De bank past het te betalen bedrag aan.

Zorg dat de ruimte en eventueel het voorwerp voor
herstelling proper is. Poets vooraf en draag bij tot
een optimale hygiëne. Niet alleen om een verdere
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,
maar ook om onze techniekers de herstelling zo
aangenaam mogelijk te laten uitvoeren.

Je hebt wellicht al een betaling lopen via een domiciliëring. Bijvoorbeeld je maandelijkse betaling van gas
en stroom. Je energieleverancier haalt elke
maand een vast voorschot van je rekening. Ze informeren je elk jaar over de afrekening. Je energieleverancier regelt de bij- of terugbetaling van de afrekening.

Bijvoorbeeld: Er is een lek aan de afvoer onder de
lavabo in de keuken. Zorg dat het kastje leeg is en
dat het kastje, de lavabo en kraan proper zijn zodat
de technieker de herstelling vlot kan uitvoeren.

Renovatiewerken hervat
De maatregelen om een verdere verspreiding van
het coronavirus te vermijden, legden de renovatiewerken tijdelijk stil. In sommige woningen waren
de keukens en badkamers reeds uitgebroken. De
aannemers zorgden voor een basisinstallatie zodat
bewoners zich konden behelpen.
Alle bewoners in deze situatie toonden enorm veel
begrip, waarvoor dank.

Een domiciliering bij Ons Dak.
Je kan binnenkort je huur ook via een domiciliëring
betalen. Dit houdt in dat je huur elke maand automatisch op de correcte dag betaald wordt.
Elk jaar in januari of na een huurprijsherziening wijzigt je huur. Je hoeft deze wijziging niet door te geven aan je bank. Ons Dak past het bedrag automatisch aan. Uiteraard kan dit enkel aangepast worden
wanneer jij op de hoogte bent gebracht van de wijziging.
Wanneer er niet genoeg geld op je rekening staat,

kan de betaling niet uitgevoerd worden. Je krijgt
een herinneringsbericht met de vraag voldoende
geld op je zichtrekening te plaatsen. De betaling
wordt enkele dagen later opnieuw uitgevoerd. Je
hoeft verder niets te doen.

De maatregelen kunnen echter voor een vertraging
zorgen.
Is er een renovatie bij jou gepland?
Dan wordt deze mogelijk later uitgevoerd dan
gepland. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van
de startdatum van de renovatie.

Intussen zijn de werken opnieuw hervat. De werk-

Ik doe mee! Wil je je huur via domiciliëring
betalen? Je krijgt hierover binnenkort een schrijven
met het toestemmingsformulier. Dit kan je gratis
ondertekend terugsturen naar Ons Dak.
Wordt vervolgd…

1074

Een foto na de afbraak van
de oude keuken (links) en
een foto na de plaatsing
van de nieuwe keuken
(rechts).
Het einde van de renovatiewerken is in zicht. De
bewoonster liet ons weten
dat ze nu al tevreden is
met dit voorlopig resultaat.

Twikey
Ons Dak werkt voor de uitvoering van domicilieringen samen met Twikey.
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mannen respecteren daarbij de huidige maatregelen die de overheid stelt.

Uiteraard kijkt ze uit naar
het eindresultaat.
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