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Project in de kijker
Bouw op Transfosite gestart

We
ontvangen je
graag op
afspraak!
Lees meer op pagina 2.

Welkom Mieke!
Barbara Vandeghinste
(sociale dienst) is voor
enkele maanden afwezig
door de geboorte van
haar 2e kindje.

Op 25 mei 2020 werd de officiële eerste
steen gelegd van het sociaal bouwproject
Transfo, gerealiseerd door Eigen Haard.
Het project omvat de bouw van 14
woningen en twee blokken van 5
appartementen.
Het project op de Transfosite ging eigenlijk
al van start op 22 april. Nu de
voorbereidende werken klaar zijn, kon
officieel de eerste steen gelegd worden. Dit
gebeurde door voorzitter Nele Roobrouck in
aanwezigheid van een groot deel van de
bestuursleden van Eigen Haard.
De eerste fase omvat de bouw van 11
woningen en 10 appartementen, alles
gelegen in de Transfostraat. De drie
resterende woningen in de Paul
Ferrardstraat zullen aansluitend op de
eerste fase gebouwd worden.
We hopen de bouwwerken te voltooien
tegen mei 2022.

Alle woningen hebben twee slaapkamers en
zijn geschikt voor twee á vier personen. Ze
zijn tevens allemaal rolstoel-toegankelijk,
net als de gelijkvloerse appartementen.
Die appartementen hebben ook twee
slaapkamers, maar zijn geschikt voor
maximum drie personen. Iedere woning of
appartement heeft vooraan een
autostaanplaats. Ook hier streeft Eigen
Haard om het BEN-label te halen. Dit zijn de
energienormen van de toekomst.
Zo zetten we in op een vraaggestuurd
ventilatiesysteem en per woning worden
telkens 9 PV-panelen voorzien. Voor de
appartementen zijn er dit 8. Verder zorgen
we voor een maximale isolatie en kijken we
naar de luchtdichtheid van de woningen.
Met het halen van het BEN-label realiseert
Eigen Haard volop een groener project,
want belangrijke bouwaspecten als
duurzaamheid, milieubewust bouwen en
lagere verbruikskosten voor de huurders
worden ten volle ingevuld.

Mieke Meersseman

In deze periode kan je
altijd terecht bij Mieke
Meersseman.

Zij zal ondertussen instaan voor de
behandeling van de klachten,
huisbezoeken, huurdersparticipatie, …

Welkom
Gudrun!
Gudrun Desmet
vervangt Hilde
Gheysen vanaf 15 juli
2020.

Gudrun Desmet

Zij staat in voor de
opvolging van
renovatie- en
nieuwbouwprojecten.

We wensen beiden veel succes!

Bezoek op kantoor: enkel op afspraak
Door de coronamaatregelen van de afgelopen periode, moesten we onze dienstverlening aanpassen. We mochten een hele tijd
niemand ontvangen in onze burelen. Ondertussen is langskomen terug mogelijk, maar dan enkel op afspraak.
Deze werking houden we ook in de toekomst verder aan. We zullen geen zitdagen meer
houden, maar werken nu enkel nog op afspraak.
Dit heeft verschillende voordelen voor jou:
•

Je hoeft niet meer te wachten tot het aan je beurt is. Je kan bij de bevoegde
medewerker terecht op het afgesproken tijdstip.

•

De persoon die je wilt spreken, is zeker aanwezig.

•

Na het maken van een afspraak ben je voorbereid. We geven je al telefonisch door
wat je eventueel moet meebrengen.

Je kan telefonisch of via mail een afspraak maken:
•
•

Telefonisch op het nummer 056/76 06 66 (technische dienst: toets 1 of algemeen: toets 2).
Via mail:
• voor technische zaken: technischedienst@eigenhaardzwevegem.be
• voor inschrijvingen: kandidaten@eigenhaardzwevegem.be
• voor sociale problematieken (o.a. klachten): socialedienst@eigenhaardzwevegem.be
• voor uw huishuur: verhuring@eigenhaardzwevegem.be

Permanentie
zomer 2020
De verlofperiode loopt van 20 juli ’20
t.e.m. 14 augustus ’20.

Woordje van de
directeur
Beste lezers,
Sinds ons vorige E-Hazet is ons leven
ingrijpend gewijzigd. De coronacrisis
veranderde alles: hoe we leven als gezin, hoe
we contact mogen hebben met familie en
vrienden, of we mogen werken, of en hoe we
mogen met elkaar communiceren.

Wist je dat...
je als huurder verplicht bent om je
trottoir en straatgoot ter hoogte
van je woning zelf onkruidvrij te
houden?
Christiaan

Wij hopen alvast dat jullie allemaal zonder al
te grote problemen deze moeilijke periode zijn
doorgekomen, en samen hopen we dat de
corona-maatregelen heel spoedig volledig
gedaan zullen zijn.
Als maatschappij met een essentiële opdracht
heeft Eigen Haard haar taken, ten dienste
van jullie allemaal, mogen blijven behartigen.
Zij het natuurlijk met respect voor de
opgelegde corona-maatregelen.
Al onze medewerkers hebben zich enthousiast
blijven inzetten hiervoor, en wij hebben ons
erop georganiseerd om onze taken zo volledig
mogelijk te blijven opnemen.
Wij zijn ook verder gegaan en hebben
bijvoorbeeld het initiatief genomen om, in
volle
uitbraak van de corona-crisis, alle huurders op
te bellen die tot een risico-groep behoren,
vooral de oudsten. Indien nodig werd dan de
nodige hulp voor hen georganiseerd.
Verder in dit krantje zul je lezen dat wij het
project op de Transfo-site te Zwevegem, voor
in
totaal 24 sociale huurwoningen, zijn gestart
met een eerste steenlegging op 25 mei.
Wij blijven er voor gaan om onze opdracht
voor jullie zo volledig mogelijk waar te maken,
en we hopen dat er geen tweede corona-piek
roet in het eten komt gooien.

In deze periode zijn we elke dag
telefonisch bereikbaar op het nummer
056/76 06 66, telkens van 09u00 tot
12u00.
Langskomen kan op afspraak.
Het kantoor is volledig gesloten op 20
en 21 juli 2020.

Wat te doen bij warm weer?
We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar elk jaar sterven nog
honderden mensen aan de gevolgen van warmte.

Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken.
Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht
binnenkrijgen. Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen nooit
achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten.
Wees zelf ook voorbereid en verzorg ook jezelf.
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op
tijd zonnecrème. Drink voldoende, meer dan gewoonlijk. Hou jezelf en je huis koel.

Veel leesplezier met ons krantje en op naar
een mooie zomer(vakantie) !

Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige problemen.
Drink dan meer water, zoek een koele plek en rust.
Bel je huisarts bij twijfel. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte
(kortademigheid, overvloedig zweten, …)? Bel dan meteen de spoeddienst en pas
eerste hulp toe.

Luc Vanhulle, directeur Eigen Haard

Op www.warmedagen.be vind je meer info!
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Corona...
De hele wereld is al enkele maanden in de ban van het coronavirus. Ook Eigen Haard moest de maatregelen volgen en we bleven
ook zo veel mogelijk in ons kot.
Maar we zaten ondertussen niet stil. Iedereen moest verplicht
binnenblijven en mocht geen bezoek ontvangen. Daarom
maakten we ons toch zorgen om bepaalde mensen.

Eigen Haard belde heel wat van haar huurders op. We namen
contact op met onze oudste mensen om na te gaan of alles
goed ging thuis en of ze eventueel hulp konden gebruiken met
o.a. boodschappen, maaltijden aan huis, …
We belden grotere gezinnen op om na te gaan of het goed
ging nu de kinderen niet naar school, opvang, … mochten.
Ook de mensen die door de coronamaatregelen
inkomensverlies hadden, konden al na 1 maand een
herberekening van hun huishuur aanvragen.
Op die manier probeerden we de gevolgen van het coronavirus
onder controle te houden en iedereen te ondersteunen waar
nodig.

Hoe betaal ik mijn
huishuur?

Samenwerking
Energiesnoeiers
Sinds september 2019 is de samenwerking tussen Eigen
Haard en ‘de energiesnoeiers’ uitgebreid.

Wie zijn de energiesnoeiers?

1. Tijdstip betaling huur
Betaal jouw huishuur altijd voor
e
de 10 van de maand.
Dit staat ook zo in jouw
huurovereenkomst.
2. Rekeningnummer
Ons rekeningnummer is BE12
2850 4500 4692.
Deze rekening is voor iedereen
dezelfde en is alleen voor huur.
Krijg je een factuur van ons om
iets anders te
betalen?
Dan kan het rekeningnummer
anders zijn. Het rekeningnummer
dat je dan moet gebruiken zullen
we
altijd in de brief vermelden.
3. Gebruik altijd je
gestructureerde mededeling
Deze gestructureerde mededeling
helpt ons om jullie
betaling vlugger te kunnen
verwerken.
Dit is een combinatie van drie
groepen van drie, vier en vijf
cijfers gescheiden door een
schuine streep, zoals:
+++000/0000/00000+++

Let op! Dit is gewoon een
voorbeeld, je persoonlijke
gestructureerde mededeling kan
je terugvinden op de
berekeningsnota van je huishuur.
Verhuis je naar een andere
woning binnen Eigen Haard?

De energiesnoeiers zijn mensen tewerkgesteld in de sociale
economie. Zij zijn opgeleid om energiebesparende
maatregelen uit te voeren.
Sinds de nieuwe samenwerking worden alle nieuwe huurders
door hen gecontacteerd met de vraag of zij interesse
hebben in een energiescan.
Een energiescan is een huisbezoek waarbij de
energiesnoeiers de volledige woning screenen. Zij bekijken
waar er energie bespaard kan worden.

Let op! Jouw gestructureerde
mededeling verandert ook. Betaal
zeker uw nieuw huishuur met uw
nieuwe gestructureerde
mededeling.

Voor huurders van een sociale woning is de energiescan
volledig gratis.

4. Doorlopende opdracht

Je kan ook zelf een scan aanvragen op volgende manieren:

Wil je liever dat je huishuur elke
maand automatisch betaald
wordt?
Dit is zeker mogelijk! Daarvoor
neem je zelf contact op met je
bank om een doorlopende
opdracht aan te vragen.
We kunnen dit voor jou niet
aanvragen want we werken niet
met domiciliëring.

Huur je al langer een woning van Eigen Haard en wens je
ook tips om energie te besparen? Dat kan!

•

Online via https://www.energiesnoeiers.net/
energiescanaanvragen.html

•

Telefonisch op het nummer 056/28 27 73.

5. Betalingsproblemen?
Wat als het je eens een maand
niet lukt om de huur tijdig te
betalen? Neem dan direct contact
op met Eigen Haard (Valerie
Wannyn).
We gaan dan samen op zoek naar
een haalbare oplossing.

Verantwoordelijke uitgever: Luc Vanhulle, Kortrijkstraat 117, 8550, Zwevegem
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Een pagina door en voor huurders!
Winnaar
kleurwedstrijd!

Mooiste tuin!
Iedereen weet dat Eigen Haard veel belang hecht aan mooi verzorgde
tuinen. We doen dan ook jaarlijks een rondgang om na te gaan of alle
tuinen goed onderhouden worden.

In de vorige editie van de
E-hazet konden de
kinderen een prijs winnen
door een kleurplaat in te
kleuren.

Is jouw
voortuintje mooi
onderhouden?
Of fleurde je het
op met mooie
bloemetjes?
Neem er dan
een foto van en
bezorg ons die.
Je mag ook
gerust je adres
doorgeven. Wie
weet, win jij dan
een leuke prijs!
Vul in onderstaand kader je gegevens in en bezorg het ons terug (eventueel
samen met een foto van je tuin) tegen ten laatste 7 augustus 2020.
Dit kan door:
- op te sturen naar Eigen Haard, Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem
- of door te mail naar info@eigenhaardzwevegem.be
Wedstrijd mooiste tuin
Naam: .................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................

De winnaar is de 9-jarige Elize uit Zwevegem.
We wensen Elize veel plezier met haar knutselpakket!
We bedanken ook graag alle andere deelnemers voor hun
mooie tekening!

Telefoonnummer: .............................................................................................

Mocktail: citroenlimonade
met appel & munt
Ingrediënten (4 personen):
•
•
•
•
•

600 ml appelsap
50 ml citroensap (liefst vers geperst)
Handvol muntblaadjes (+ 4 extra takjes voor de garnering)
Citroen (in schijfjes)
Crushed ice

Bereidingswijze:
1. Giet het appelsap in een kan en vermeng met het citroensap.
2. Was de munt, leg 4 takjes aan de kant voor de garnering en doe
de rest bij het appelsap.
3. Zet de kan een uurtje in de koelkast.
4. Verdeel de schijfjes citroen over de 4 glazen, vul met crushed-ice
en giet de limonade er door een zeef bij.
5. Garneer met de verse takjes munt en serveer.

Wanneer kan je komen?

Wanneer kan je bellen?
Telefoon: 056/76 06 66

Kortrijkstraat 117, Zwevegem
Enkel op afspraak.

Maandag:

09u00 - 12u00

13u30 - 18u15
13u30 - 16u00

Dinsdag:
09u00 - 12u00

13u30 - 16u00

Donderdag: 09u00 - 12u00

13u30 - 16u00

Woensdag:

Vrijdag:

09u00 - 12u00

Je kan ook mailen naar info@eigenhaardzwevegem.be.

