
Verwarmingstoelage 

 

Heb jij recht op een verwarmingstoelage? 
 

 Over welke brandstof gaat het? 

 - huisbrandolie 

 - verwarmingspetroleum (type c) 

 - bulkpropaangas 
   
 De brandstof dient geleverd te zijn tussen 1 januari en 31 december 2016. 

 

 Wie kan een beroep doen op deze financiële tussenkomst? 

- personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de zogenaamde  

 WIGW’s. 

- gezinnen met een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar inkomen is lager of gelijk aan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47  

 per persoon ten laste (verhoging vanaf 1 juni 2016). 

- personen met schuldenoverlast: je bent in collectieve schuldenregeling of in schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vast

 gesteld dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen. 

 

 Hoeveel bedraagt de toelage? 

 Voor 2016 bedraagt de verwarmingstoelage € 0,14 per liter met een maximum van € 210,00 per jaar waarbij er rekening gehouden 

 wordt met een maximum van 1.500 liter brandstof per jaar. 

 

 Wanneer aanvragen? 

 Binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.  

 

 Wat meebrengen? 

 - (een kopie van) je identiteitskaart; 

 - een klevertje van de mutualiteit van alle gezinsleden; 

 - een kopie van het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting; 

 - een kopie van de leveringsfactuur of –bon; 

 - indien je in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal  

appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft; 

- voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar. 

Voor meer info kan je terecht bij je  
plaatselijk OCMW. 
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 In juli 2016 werd ik geboren 

en maakte ik kennis met mijn 

mama Sofie Hatse. 

Waregem - Deerlijk - Anzegem - Wortegem-Petegem 

RSVKrantje 

Dat heb ik nu altijd in de herfst, het gevoel dat de maanden te snel gaan.  

1 september is nog maar voorbij, de start van het nieuwe schooljaar.  

De bladeren beginnen al te vallen en we staan vol ongeduld te wachten op de eerste sneeuwvlokken. 

 

In deze editie vind je een aantal tips terug om het thuis gezelliger te maken. De tuin vraagt ook een onderhoud.  

We noemen dit in de volksmond: ‘het winterklaar zetten’. 

Als huurder moet je ook een aantal zaken doen: leegmaken van de goten, het opvegen van losse bladeren, … . 

Heb je hulp nodig, dan kan je steeds beroep doen op de klusjesdienst. 

 

Is je toestel stuk? Laat dit herstellen in een ‘Repair Café’.  

Als je toch op zoek moet gaan naar een nieuw toestel, ga dan eerst eens langs bij een kringloop- of 2dehandswinkel.  

Zij bieden meestal nieuwe toestellen aan een lagere prijs.  

Om nog meer geld te besparen, vind je handige tips in dit krantje. 

 

Als het buiten vriest, zitten we liever warm binnen.  

Wil je gratis eens naar de cinéma? Dat kan als je deelneemt aan de wedstrijd. Zo maak je kans op gratis cinématickets.  

Het aantal is beperkt, wees er snel bij. Succes! 

 

Dit is het laatste krantje van 2016. Ik wens je nu al een leuke wintertijd en tot volgend jaar. 

 

Bjorn Thienpont 

Coördinator RSVK Waregem vzw 
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Tips voor het huis 

 Kaarsjes maken alles gezelliger. Ga voor herfstige geuren (appel/kaneel, vanille,  

  dennengeur, …) 

 Daarnaast geven de kaarsjes nog wat warmte af en moet er minder licht branden. 

 Gebruik echte herfstkleuren in je decoratie zoals oranje, rood, bordeaux en bruin. 

 Ben je op zoek naar leuke accessoires, tracht het goedkoop te houden. Zoek op rom-

melmarktjes, kringloopwinkel, via 2de handssites of weggeefgroepen. 

 Ook zijn er goedkopere winkels waar je leuke decoratie kan vinden (vb. Action, Wibra, 

Zeeman, … ). 

 Tracht ondanks het gure herfst- en winterweer toch je huis nog voldoende te verluch-

ten. Een halfuurtje per dag de vensters even open zorgt voor verse lucht. 

 Ook zo haal je de vochtigheid uit je woning zodat het gemakkelijker te verwarmen is. 

 Voorkom CO-vergiftiging. Voldoende zuurstof in je kamers en goed onderhoud van de 

ketel kan al erger voorkomen.  

De dagen worden korter,  de temperatuur zakt geleidelijk naar beneden en we komen dichter bij de winter. 

Een ideaal moment om je huis in een herfstige sfeer te brengen en je tuin winterklaar te maken. 

Tips voor de tuin 

 Vanaf eind september kan je best vorstgevoelige planten op een  

 beschutte plaats zetten of binnenhalen. 

 De herfst is de beste periode om je gazon in orde te zetten.  

 Kale plekken en beschadigingen kunnen nu ingezaaid worden. Doordat er genoeg  

 regen valt, zal het graszaad snel ontkiemen. 

 Gras maaien kan nog tot in november. Snij het gazon bij de laatste maaibeurt  

 echter niet te kort (dit geeft anders meer kans op onkruid en mos). 

 De herfst is HET moment om voorjaarsbloembollen in de grond te steken. 

 Laat losse bladeren niet te lang op je gazon liggen, dit veroorzaakt kale plekken  

 door schimmels (1/week). 

 Maak je dakgoten leeg. De gemakkelijk toegankelijke goten en platte daken zijn  

 voor de huurder.   

 Cofely zal je ook contacteren voor een afspraak om je ketel en/of schoorsteen  

 te reinigen. 

 
                        Voor hetzelfde geld 

Besparingstips voor water, elektriciteit & verwarming. 

Minder energie en water verbruiken is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook goed voor je portemonnee!  

Water, elektriciteit en vooral aardgas en mazout zijn duur, ga er dus zuinig mee om. 

Bespaar dus op water waar je kan: 

 neem een (korte) douche in plaats van een bad 

 laat de kraan niet lopen wanneer je je tanden poetst 

 hoor je het water doorlopen in het toilet, ook als je niet hebt gespoeld? Contacteer dan dringend Cofely. Als je toilet doorloopt, verbruik  

  je voortdurend water. Dit kan je factuur hoog doen oplopen! 

 zorg dat alle toestellen die water verbruiken uitgeschakeld zijn & kijk of je watermeter stilstaat. Draait hij toch? Neem dan dringend contact op 

met de watergroep want je zit ergens met een lek. Dit kan je factuur hoog doen oplopen! 

Bespaar dus op elektriciteitsverbruik waar je kan: 

 vervang gloeilampen of halogeenlampen door spaarlampen 

 open de koelkast telkens zo kort mogelijk 

 gebruik geen droogkast maar laat je was aan een rek  

 binnen of buiten drogen 

 schakel toestellen volledig uit in plaats van ze op 'stand-by' 

te laten staan 

Bespaar dus op verwarmingskosten waar je kan: 

 trek een (extra) trui aan en bespaar energie door je  

 verwarming 1 °C lager te zetten 

 laat ’s nachts of als overdag niemand thuis is, de temperatuur  

 in de leefruimten dalen tot 15 à 16 °C 

 sluit ’s avonds de gordijnen of rolluiken 

  

Snelle lening, voordelige lening … laat je niet misleiden! 

Krediet of een lening kan nuttig zijn, maar zorg ervoor dat je niet te veel moet afbetalen per maand. Kijk naar je budget!  

Vaak betaal je hoge intresten & kan je de lening niet zomaar stopzetten. Informeer je dus goed voor je je handtekening 

plaatst. Soms is het beter om eerst te sparen en pas daarna te kopen.   

Maak geen soep van je budget! 

Soep hoort bij de winter & is goed voor de gezondheid & de portemonnee! 

Maak meerdere porties in één keer. Zo heb je enkele porties in de diepvriezer voor als je weinig tijd hebt. Een over-

schot aan soep kun je enkele dagen in de koelkast bewaren. Doe dit nadat de soep is afgekoeld.   

Restjes groenten in de frigo? Gooi ze niet weg, maak er een lekker soepje van! 

‘Toestel kapot?’ Gooi het niet weg, ga naar een …                                 .               . 

Repair Cafés zijn gratis, toegankelijke bijeenkomsten, waarbij buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande 

voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels, fietsen zelfs computers en andere elektronica. Bezoekers nemen van 

thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden, … aan de slag. In het 

Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren. 

Kijk op www.repaircafe.org voor de eerstvolgende bijeenkomst in je buurt of vraag info aan je woonbegeleider! 

 De perfecte solden. 

 Ga winkelen als het rustig is. 

 Bepaal vooraf je budget . 

 Maak vooraf een lijstje met wat je nodig hebt & hou je daaraan. 

 Ga op het einde van de solden periode, dan is er extra afprijzing. 

 Ga ook tijdens de solden naar budgetvriendelijke winkels, zoals C&A, H&M, Bel & Bo, ... dan bespaar je extra! 
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