HET WOONLOKET: WAARVOOR?


PREMIES & SUBSIDIES
Info, advies en administratieve ondersteuning
premies voor duurzaam & aangepast (ver)bouwen.

HET WOONLOKET: WAAR?

inzake



WONINGAANPASSING
Om zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving te blijven
is het soms nuttig enkele aanpassingswerken door te voeren.
Info, advies inzake de praktische aspecten vindt u bij ons.



VERGELIJKEN VAN ENERGIETARIEVEN
Wilt u graag uw huidige jaarlijkse afrekening vergelijken met
de tarieven van de andere energieleveranciers? Wij doen
voor u de vergelijking!
SOCIALE HUISVESTING
Heeft u moeite om de huishuur te betalen of zou u graag
volgens uw budget een betaalbare woning huren? Het
woonloket verwijst u gericht door.



HUURDERSSYNDICAAT
Voor juridische vragen inzake huuraspecten verwijzen we u
graag door naar het huurderssyndicaat.



WOONKWALITEIT
Heeft uw huisbaas na herhaaldelijke meldingen de
elementaire gebreken in uw woning nog niet hersteld? Vraag
dan hier een kwaliteitscontrole aan.



STUDENTENKAMERS (Diepenbeek & Hasselt)
Wilt u graag advies inzake de wettelijke vereisten bij de
aanvraag
van
een
uitbatingsvergunning
voor
studentenkamers? We verwijzen u graag door naar onze
collega.

 011 49 18 62
 wonen@diepenbeek.be
 www.diepenbeek.be
Permanentie woonloket:
Maandag 08u30 – 12u00
gesloten
Dinsdag
08u30 – 12u00 13u00 – 19u00
Woensdag 08u30 – 12u00 13u00 – 16u30
Donderdag
gesloten
13u00 – 16u30

HASSELT – oud stadhuis
 Groenplein 1, 3500 Hasselt
 011 23 90 06
 wonen@hasselt.be
 www.hasselt.be
Permanentie woonloket:
Maandag & dinsdag
Woensdag & donderdag
Vrijdag

09u00 – 12u00
13u30 – 16u00
enkel op afspraak

(Zomerdienst juli & augustus enkel open op maandag
tussen 09u00 – 12u00 & 13u30 – 16u00)

ZONHOVEN – dienst ruimtelijke ordening
 Kerkplein 1, 3520 Zonhoven
 0470 182 911
 wonen@zonhoven.be
 www.zonhoven.be
Permanentie woonloket:
Maandag
14u00 – 17u00
1e maandag van de maand tot 18u30

WEBSITE - woonloket
 www.woonbeleidmiddenlimburg.be

VU Hilde Claes | Groenplein 1 | 3500 Hasselt



DIEPENBEEK – dienst grondgebiedzaken
 Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek

WOONBELEID MIDDEN LIMBURG: SAMEN STERK
Kwaliteitsvol wonen, betaalbaar wonen, duurzaam en
aangepast (ver)bouwen,...
Dit zijn termen die voor ieder van ons belangrijk zijn. Alleen komt
hier heel wat bij kijken. Daarom bieden we met het woonloket
gratis info, advies en administratieve ondersteuning aan bij de
actuele woonthema’s waar je als inwoner van Diepenbeek,
Zonhoven of Hasselt mee te maken kan krijgen.

 Voor welke premies kom je nog in aanmerking als je
duurzaam of aangepast gaat (ver)bouwen?

 Waarom rekening houden met energie of toegankelijkheid




bij je (ver)bouwontwerp en op welke manier?
Betaal ik teveel voor mijn energiefactuur en wie is voor mij
goedkoper?
Waar kan ik mij inschrijven voor een betaalbare woning?
Voldoet je woning aan alle kwaliteitsnormen?

Voor al deze en andere vragen, vind je bij het woonloket van
Woonbeleid Midden Limburg een antwoord.
De Intergemeentelijk Samenwerking Woonbeleid Midden Limburg kwam tot
stand met de financiële steun van het Vlaamse Gewest en de provincie
Limburg.

Brigitte Smets
Voorzitter IGS Woonbeleid Midden Limburg

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS

NUTTIGE LINKS

Personenbelastingen

0257/518 80

Website woonloket

Vlaanderen

1700
(gratis infolijn)

Premies

Provincie Limburg

011 23 72 02

Ruimtelijke ordening
 Diepenbeek
 Hasselt
 Zonhoven

011/49 18 60
011/23 93 79
011/81 05 18

Leefmilieu
 Diepenbeek
 Hasselt
 Zonhoven

011/49 18 70
011/23 93 30
011/81 05 26

OCMW




011/29 35 00
011/30 80 00
011/81 05 80

Diepenbeek
Hasselt
Zonhoven

Huurderssyndicaat:
Sociale huisvesting
Huren
 HHM
 Cordium
 Sociaal verhuurkantoor
 Vlaams woningfonds
 Kempisch tehuis

011/33 35 76

www.premiezoeker.be
www.belgium.be/nl/huisvesting/bouwen_en_verbouwen
www.wonenvlaanderen.be/premies
www.energiesparen.be
www.infrax.be

Duurzaam & aangepast (ver)bouwen
www.ruimtelijkeordening.be
www.dubolimburg.be/nl/info/particulieren
www.duwolim.be (lening energiebesparende maatregelen)
www.energiesparen.be
www.toegankelijkheidsbureau.be
www.dezilverensleutel.be

(ver)huren of (ver)kopen
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/huren_en_verhur
en/ (huurwetgeving)
www.huurderssyndicaat.be (huurdersinfo)
www.ve-pr.be (verhuurdersinfo)
www.notaris.be

Sociale huisvesting
011/28 83 10
011/26 45 60
011/39 70 30
011/22 92 20
011/81 07 00

(enkel voor zonhoven!)

Kopen
 Hasselt: Kleine Landeigendom
 Zonhoven: Vooruitzien
 Diepenbeek: Landwaarts

www.woonbeleidmiddenlimburg.be

012/23 68 68
011/42 39 25
089/32 30 80

www.cordium.be
www.hasseltsehuisvestingsmaatschappij.be
www.kempischtehuis.be
www.svkmiddenlimburg.be
www.vlaamswoningfonds.be
www.woonplatform.be
www.vmsw.be
Vraag bij het woonloket één van de volgende folders aan:
Premies duurzaam & aangepast
(ver)bouwen

Betaalbaar wonen:
sociale huisvesting

Een huis voor nu & later

Nieuwbouw

Het woonloket organiseert bovendien regelmatig relevante
activiteiten zoals infosessies. U wordt tijdig op de hoogte
gehouden via de diverse gemeentelijke mediakanalen en onze
eigen website!

