Kindernamiddag wijk Geysteren in Neeroeteren
Maastrichtersteenweg 31 - 3680 Maaseik

Om de buren gezellig bij elkaar te krijgen, organiseerden enkele buurtbewoners, Stad Maaseik en Ons Dak
een kindernamiddag in wijk Geysteren. Via kinderen bereik je ook de ouders en andere volwassenen.
Zo gezegd, zo gedaan. Op woensdagnamiddag 14 augustus 2019 konden de kinderen een schatkist knutselen, een pony helpen verzorgen en een pannenkoek eten. Mede dankzij het zonnetje en de hulp van een
aantal geëngageerde buurtbewoners was het een geslaagde namiddag.

huurdersadviesraad

Ons Krantje

september 2019

Dit krantje is opgesteld door de HURA en uitgegeven in samenwerking met Ons Dak. V.u.: Ons Dak
De bewonersgroep HURA bestaat uit huurders die mee nadenken over de dienstverlening van Ons Dak.
Driemaandelijks tijdschrift : maart-juni-september-december
P915754

Burenbabbel Geiboom in Maaseik
Enkele bewoners van het wooncomplex in de
Geiboomstraat in Maaseik, Stad Maaseik en Ons
Dak organiseerden voor de buren een gezellige
burenbabbel.
We kwamen samen op het graspleintje achter het
wooncomplex. De bewoners zelf zorgden voor allerlei lekkers bij de koffie en bereidden zelfs een act
voor.
Dit evenement vloeide voort uit één bewoner die
renovatie
initiatief nam en Ons Dak om hulp vroeg
om met de
projecten
buren gezellig samen te komen. Wil
jij ook iets
organiseren voor je buren? Neem dan contact op
met Noke Venken via 089/51 84 04.

Uitstekend visitatierapport
Nieuw rekeningnummer?
Bezorg dit aan Esther Geerkens, zodat je betalingen correct verwerkt kunnen worden.
Dit kan via esther.geerkens@onsdak.be

Contactgegevens
Maastrichtersteenweg 31, 3680 Maaseik
E-mail: info@onsdak.be
Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u, maandagavond van 16u tot 17u of op afspraak.
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

Ons Dak werd eind 2018 voor de tweede keer gevisiteerd. Het resultaat was een uitstekend rapport
(www.onsdak.be).
Ons Dak presteert op 5 van de 17 beoordeelde
ik meld doelstellingen zeer
goed en op de andere 12 goed. Ze levert zeer goede prestaties op
de afstemming van vraag en aanbod van woningen, op onderhoud,
herstelling en renovatie of vervanging van het sociaal woningpatrimonium waar nodig, op bewonersbetrokkenheid en op het
informeren van zowel burgers als beleidsinstanties en andere
organisaties. Ook op de beschikbaarheid van woningen, kwaliteit,
betaalbaarheid, sociaal beleid, financiële leefbaarheid en klantgerichtheid presteert Ons Dak goed.
In dit nummer:
01] Burenbabbel Geiboom in Maaseik

03] Veranderingen aan de woning

01] Uitstekend visitatierapport

04] Kindernamiddag wijk Geysteren in Neeroeteren

02] Dag van de huurder. Was jij er bij?
Bezoek ook onze website op www.onsdak.be
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Dag van de huurder. Was jij er bij?

Veranderingen aan de woning

Ons Dak verhuurt 2100 woningen. Om de 2100 huurders en hun gezin samen te brengen,
organiseert Ons Dak elk jaar de "dag van de huurder". Traditiegetrouw trakteerden we iedereen op een frietje en een snack.

Ik wil iets wijzigen aan de woning.

Veranderingen die niet worden toegestaan.

Je mag op eigen houtje niets wijzigen aan de
woning . Wil je iets wijzigen, vraag dit dan eerst aan
bij onze technische dienst. Dit doe je met een korte
omschrijving, een schets van de plannen en eventueel een kopie van de offerte en de gebruikte materialen. Na een schriftelijke goedkeuring van Ons Dak
kan je aan de slag gaan.

Sommige veranderingen worden niet toegestaan.
Voorbeelden zijn: het inkorten van binnendeuren,
het uitbreken van binnenmuren, het schilderen
van de gevel, het inrichten van de garage als leefruimte, ...
Let ook op: de cv-ketel, verwarmingen en thermostaat horen bij de woning en zijn eigendom van
Ons Dak. Vervang nooit zelf je cv-ketel, een radiator of je thermostaat, ook niet door een slimme
thermostaat. Dit is niet toegestaan. Enkel met de
originele installatie van Ons Dak kunnen wij een
goede werking van de verwarming garanderen en
staat onze onderhoudsfirma in voor onderhoud en
herstellingen.
Bij problemen of defecten aan de verwarming of
thermostaat neem je contact op met Cofely via
011/34 64 23.
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Hoe zit dat met verzekering?

Welke veranderingen moet ik vooraf aanvragen?
Structurele veranderingen vraag je vooraf steeds
aan. Voorbeelden zijn: het plaatsen van een tuinhuis, het plaatsen van een afdak of veranda, wijzigingen aanbrengen in de keuken of badkamer, het
aanleggen van een terras, het installeren van rolluiken, het bijplaatsen van een stopcontact,… Ook aanpassingen omwille van een handicap vraag je best
vooraf aan bij Ons Dak. Bij goedkeuring komt Ons
Dak niet tussen in de kosten.

Voor deze tiende editie maakten we van de gelegenheid gebruik om onze nieuwbouwwoningen in de wijk
Zielderveld in Kinrooi officieel te openen. De 7 huizen en 18 aangepaste appartementen voor mindervaliden
geven een mooi beeld weer van alle woningen die Ons Dak vandaag de dag bouwt: energiezuinig,
comfortabel, modern en met aandacht voor een groene omgeving.

Wanneer je géén goedkeuring hebt en toch
veranderingen aanbrengt, kan Ons Dak elk moment
vragen om alles terug in oorspronkelijke staat te
herstellen.
Welke veranderingen hoef ik niet aan te vragen?
Sommige veranderingen brengen geen schade aan
aan de woning en kunnen vlot verwijderd worden.
Deze hoef je niet vooraf aan te vragen. Voorbeelden
hier van zijn: het plaatsen van vliegenramen, het
leggen van tapijt of laminaat los op de bestaande
vloer, het schilderen van binnenmuren,…
Het was een geslaagde editie met 160 aanwezige huurders en een voltallig Ons Dak-team.
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Heb je goedkeuring om iets te wijzigen aan je
woning? Vergeet dan niet om een bijhorende
verzekering af te sluiten. Via Ons Dak is enkel het
pand verzekerd. Bijkomende constructies (ook
indien overgenomen van de vorige huurder) zoals
veranda’s of tuinhuizen zijn niet via Ons Dak
verzekerd.
Je kan deze constructies laten opnemen in je
inboedelverzekering met een afzonderlijk kapitaal
onder de noemer “verfraaiingen”. Contacteer je
verzekeringsagent voor meer informatie.
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