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Project in de kijker
Ierlandlaan

Jaarlijkse berekening
huishuur
Enkel op afspraak!
Volgens de sociale huurwetgeving
moeten wij jullie huishuur elk jaar
opnieuw berekenen.
We hebben daarvoor heel wat info
nodig, zoals jullie correcte
gezinssamenstelling, attesten
invaliditeit, verklaringen op eer
kinderen ten laste bij bezoekrecht, …
Jullie krijgen hiervoor binnenkort een brief die jullie ons
moeten terug bezorgen.

De eerste steen werd gelegd in
de Ierlandlaan.
Het project is een combinatie
van wonen, zorg en werk voor
14 personen met
ondersteuningsnood met een
sterke link naar het
zorgnetwerk in de buurt.
We slaan met verschillende
partners de handen in elkaar om
in te spelen op de
huisvestingsbehoeften van
personen met een beperking die
de stap willen zetten naar een
meer zelfstandige woonvorm.
Naast Eigen Haard werkt ook
Groep Ubuntu x 8K mee. Zij
bieden handicap-specifieke zorg
aan. Een andere partner is de
vzw Co-Living die instaat voor de

regie van het samenleven van
de groep van cliënten en die
optreedt als behartiger van de
bewonersbelangen binnen de
site.
De gemeente Zwevegem zal
invulling geven aan de
gemeenschappelijke ruimte, om
er ofwel een onderdeel van het
zorgnetwerk ofwel de
buurtwerking in te organiseren.
We bouwen er 10 individuele
woonstudio’s met eigen sanitair,
twee ruimere appartementen op
de bovenste verdieping, twee
gemeenschappelijke
woonkamers voor de bewoners
en één kamer voor de
mantelzorger of begeleider.
Daarnaast is er ook nog een
gemeenschappelijke ruimte, in te
vullen door de gemeente.
De werken startten op 1 maart
dit jaar, maar moesten kort
daarna stilgelegd worden door
de coronacrisis. Sinds mei zijn de
werken heropgestart en we
verwachten tegen eind augustus
2021 de woningen in gebruik te
kunnen nemen.

Sinds corona werken we op afspraak en mogen we niet
meerdere mensen tegelijk in de wachtzaal laten.
Daarom vragen we aan al onze huurders om zo weinig
mogelijk langs te komen met de brief.
Je kan deze gerust opsturen, doormailen of in onze
brievenbus stoppen.
Heb je toch nog vragen? Dan kan je ons telefonisch of per
mail contacteren om een afspraak te maken 056 76 06 66 of
verhuring@eigenhaardzwevegem.be
Wij danken jullie alvast om hier rekening mee te houden!

Hoe Eigen Haard bereiken?

Nieuwe regeling!

Wanneer kan je bellen?

Wanneer kan je komen?

Maandag:

08u30 - 12u30

13u30 - 18u30

Langskomen kan enkel op afspraak.

Dinsdag:

/

13u30 - 16u30

Woensdag:

09u00 - 12u30

13u30 - 16u30

Je moet vooraf contact opnemen voor het maken van een
afspraak. Dit kan:

Donderdag: 09u00 - 12u30
Vrijdag:

09u00 - 12u30

•
•

/

telefonisch op het nummer 056 76 06 66
of via mail naar info@eigenhaardzwevegem.be

13u30 - 16u00

Renovatie woningen
Woordje van de
voorzitter
Beste huurders,

De zomervakantie is voorbij … de
herfstkleuren nemen over … op naar
mooie herfstwandelingen en warme
knusse avonden.
Zoals jullie ongetwijfeld al vernomen
hebben, heeft de Raad van Bestuur eind
juli de samenwerking beëindigd met de
directie. Het Directiecomité heeft de
taken voorlopig overgenomen.
We hebben als Eigen Haard heel wat
projecten in de steiger staan, ook
projecten in een bouwfase en in een
afwerkingsfase.

Eigen Haard werkt als sociale
huisvestingsmaatschappij volgens een
wetgeving die bepaald wordt door de
Vlaamse overheid. Deze wetgeving legt
ook vast aan welke normen onze sociale
huurwoningen moeten voldoen. Sociale
huurwoningen die niet aan de eisen van
de Vlaamse overheid voldoen, moeten
we renoveren of verkopen.

groot of te klein), verhuist de huurder naar
een andere woning van de verhuurder. In
dat geval kan de huurder het type, de
ligging en de maximale huurprijs van de
woningen aangeven waarvoor hij in
aanmerking wil komen.
Twee ongegronde weigeringen van een
aanbod hebben de beëindiging van de
huurovereenkomst tot gevolg.

Aanpak

Aanpak wanneer de werken niet kunnen
uitgevoerd worden tijdens bewoning:

Bepaalde woningen kunnen al in orde
gebracht worden door enkele kleinere
aanpassingen door te voeren. In dit geval
kan de huurder tijdens de werken in de
woning blijven wonen. Wanneer er veel
zaken aangepast moeten worden dan
spreken we van een totaalrenovatie. In dit
geval is het niet mogelijk om de woning te
blijven bewonen.

•

We contacteren de huurder en gaan
na naar welke woningen/
appartementen hij wil en kan
verhuizen. We schrijven de huurder
hiervoor in op de wachtlijst.

•

Als er een woning/appartement vrij
komt waarvoor de huurder is
ingeschreven bieden we dit aan. De
huurder mag de woongelegenheid
gaan bekijken. Weigert de huurder
dit aanbod, dan doen we enige tijd
e
later nog een 2 aanbod. Als de
huurder dit aanbod terug weigert
dan moeten we de
huurovereenkomst opzeggen.

•

De huurder kan verhuizen naar een
woning met meer comfort, een
woning die aangepast is aan zijn
fysieke mogelijkheden (bv.
gelijkvloers voor iemand die geen
trappen meer kan doen) en aan zijn
gezinsgrootte.

•

Wanneer de huurder van de ene
woning naar de andere woning van
Eigen Haard verhuist, hoeft hij geen
dubbele huishuur te betalen.

•

We kunnen kosteloze hulp
aanbieden bij de verhuis
(verhuisfirma).

Samen met het enthousiast
personeelsteam zet de voltallige Raad
van Bestuur zich achter de tijdige
afwerking van onze werven.
Ook onze renovatieprojecten zetten we
verder zodat jullie als huurder in huizen
met voldoende comfort kunnen wonen.
Want jullie - als huurder - staan voor ons
centraal.
Vanuit de Vlaamse overheid wordt een
hertekening van het landschap van de
huisvestingsmaatschappijen voorbereid.
We willen de toekomst goed
voorbereiden en een sterke
huisvestingsmaatschappij uitbouwen.
Vanuit die gedachte gaan we de
gesprekken aan met de Kuurnse
Huisvestingsmaatschappij om de
mogelijkheden van een
fusiemaatschappij te onderzoeken.

Wat is belangrijk?
•

•

•

De woning moet ERP 2020 conform
zijn: dit heeft vooral te maken met
de energiezuinigheid (centrale
verwarming, isolatie, …).
Strengere veiligheidsnormen:
keuring elektriciteit, stabiliteit
woning, …
De woning moet voldoen aan de
normen van de Vlaamse Wooncode.

Wat betekent dit voor de huurder?
We wensen jullie veel leesplezier!
Hou jullie gezond in deze moeilijke
tijden.

Namens het Directiecomité,
Nele Roobrouck.

Dit zegt de wet:
art. 37 bis van het Sociaal Huurbesluit:

De huurder stemt in met een
herhuisvesting als de verhuurder dat
wegens sloop-, renovatie- of
aanpassingswerkzaamheden aan de sociale
huurwoning noodzakelijk acht of als de
sociale huurwoning verkocht wordt. De
herhuisvesting kan van tijdelijke of
definitieve aard zijn.
Als de huurder de sociale huurwoning niet
rationeel kan bezetten (de woning is te

Terugkeren naar de gerenoveerde woning
is enkel mogelijk wanneer deze woning
voldoet aan de gezinsgrootte. Een
alleenstaand persoon of een koppel kan bv.
niet terugkeren naar een woning met 3
slaapkamers omdat deze te groot is.
Op pag. 4 kunnen jullie een interview
vinden met bewoners die deze
stap- al
13h30
16h00
moesten maken.
Heb je hierover nog vragen? Neem dan
contact op met Eigen Haard en vraag naar
Evelien Manderick.
Je kan bellen naar het nummer
056 76 06 66 (toets 2) of mailen naar
verhuring@eigenhaardzwevegem.be.
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Sluitingsdagen Eigen Haard
Eigen Haard is gesloten op:
•

Maandag 2 november '20

•

Woensdag 11 november '20

•

Donderdag 24 december '20

•

Vrijdag 25 december '20

•

Donderdag 31 december '20

•

Vrijdag 1 januari '21

In de periode van 24 december '20 tot en met 1 januari '21 zijn we voor hoogdringende technische zaken telefonisch bereikbaar op 28,
29 en 30 december '20, telkens tussen 09u00 en 12u00.

Condens en schimmel
Meer en meer mensen hebben last van damp en schimmel in de
woning. Dit kan door een technisch probleem zijn, maar meestal
komt het doordat de inwoners onvoldoende ventileren en
verluchten en/of verwarmen.

Hoe ontstaat schimmel?
Door ramen die altijd dicht zijn
Als ze altijd dicht zijn, kan de woning niet verluchten. Om de woning
gezond te houden, moet je voortdurend ventileren en verluchten.
Door te lage temperatuur
Als de temperatuur te laag is, kan het vocht in de ruimte condenseren en
krijg je schimmel.

Hoe zorg je dat je geen schimmel krijgt?

Heb je problemen met je
verwarming of warm
water?
Woon je in Zwevegem?
Bel dan naar Vandorpe
op het nr. 056 42 03 10.
Woon je in Bellegem?
Bel dan naar Windels op het nr. 056 64 49 72.
Woon je in Kaster, Kerkhove, Otegem, Moen,
Spiere, Helkijn of Sint-Denijs?
Bel dan naar Houpline op het nr. 0476 55 98 90.
Is je installatie jonger dan 3 jaar?
Neemt dan contact op met Eigen Haard.

Door te ventileren
Wat? De ventilatieroosters open laten. Heb je dit
niet? Zet het raam dan op kiep of op een kiertje.
Wanneer? Altijd (ook in de winter)
Hoe lang? Zoveel mogelijk

Door te verluchten
Wat? Zet je raam wijd open voor 15 minuten.
Wanneer? ‘s Morgens bij het opstaan. Doe dit ook na het douchen,
poetsen, koken, strijken, … (ook in de winter)
Hoe lang? 15 minuten
Door te verwarmen
Zorg ervoor dat de kamer nooit kouder is dan 15°C.

Heb je toch schimmel in je woning?
Neem dan contact met ons op door te bellen naar het nummer
056 76 06 66 (toets 2) of door te mailen naar
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be.

Het team van Eigen Haard
wenst u & uw
familieleden een fijne
kerst- en
nieuwjaarsperiode toe!

Wij komen dan bij je langs om uit te leggen hoe je de schimmel best afwast.

Verantwoordelijke uitgever: Nele Roobrouck, Kortrijkstraat 117, 8550, Zwevegem
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Een pagina door en voor huurders!
Winnaar mooiste tuin!
In de vorige editie van de E-hazet kon
iedereen deelnemen aan de wedstrijd
voor de mooiste tuin.
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De winnaar van deze wedstrijd is
Jean-Pierre uit Bellegem.

Jean-Pierre en zijn
echtgenote wonnen
een cadeaubon
van Intratuin!

"Dankzij de vernieuwing
van deuren en
garagepoorten door
Eigen Haard en in
combinatie met de mooi
onderhouden tuintjes lijkt de Vinkenstraat in
Helkijn volledig nieuw. Het is er nog gezelliger
wonen!"

Onze verhuis
De woning van Erica & Patrick
staat op de lijst van woningen
die moet gerenoveerd worden.
Daarnaast moest hun eigen
kachel vernieuwd worden. Met
de toekomstige renovatie in
gedachten zou de aankoop
van een nieuwe kachel een
spijtige kost geweest zijn voor
hen.
Wat was je eerste reactie toen
je hoorde dat je moest
verhuizen?
Verhuizen? Wij? Na 25 jaar?
Allez, jongens, komaan... Waar,
wanneer, nu al? We wonen hier
supergraag... rustig, fijne buurt.
Dit huis is onze thuis, een
verzameling van duizenden
herinneringen, gebeurtenissen...
Dit is van ons! Dit hebben wij
gemaakt. Wat van ons is, dat
pakken ze niet af. Slapeloze
nachten... gepieker...
gezaag...troosteloze dagen...
memories... awel merci 'nee' wij
blijven!!
Waarom wou je in de woning
blijven wonen?
Zoals gezegd, dit huis van
steen... hier hebben wij 25 jaar
lang een knusse thuis
opgebouwd. Ruimte zat, ruime
gezellige living, allemaal oud, ja
dat wel... en mijn super super
grote tuin... Ga maar eens kijken
voor hij verwildert... Dat oude
huis met 1 kachel en berekoud
in de winter... dat deerde ons

Philippe

niet... Als de lente kwam,
leefden wij buiten, eten, rusten,
spitten, chillen, planten... dat
was real life...!
Wat heeft er voor gezorgd dat
je van gedacht veranderd
bent?
Eigen Haard, heeft ons in dit
moeilijk proces heel goed
begeleid. Ze forceerde niets, wij
waren er — voor corona —
gelijk wanneer welkom met
onze vragen en bedenkingen.
We groeiden stilaan in de
aanvaarding dat het voor echt
was... weg... en nooit meer
terug. Groot struikelblok: de
tuin! En de vele kamers, zolder,
garage. Het moest allemaal
plaatsmaken voor een
appartement met 2
slaapkamers, ruime living, een
mini-terras en carport. Wel
spiksplinternieuw, netjes,
lichtrijk, ruim, en... centrale
verwarming en nog al wat
snufjes! Kleine bouw, rustige
ligging... Maar die tuin! Wel die
hebben we! Ons terras is een
mini-bloemenparadijs, de
grassen en herfstplantjes staan
al klaar... De seizoenen zie ik
hier ook... met mijn groene
vingers. Een verademing! Heel
het concept. Echt! Die moeilijke
gastjes uit Moen hebben het
echt naar hun zin... Maar het
blijft aanpassen. Een
appartement is geen huis. Maar
we leven er, echt waar, graag,
soms nog met twijfels. 25 jaar

Moen laat
je niet
zomaar los!
Hoe voel je
je bij deze
nieuwe
situatie?
Het was
niet echt
onze keuze
om te
verhuizen.
Dat maakt
het moeilijker natuurlijk. We
worden er niet jonger op, groot
huis, megatuin... Makkelijk is het
niet om los te laten. De velden
rondom zijn nu onze tuin, we
wandelen... heerlijk! Ons
appartement is al wat 'onze
thuis'. Maar het blijft niet simpel.
Maar de moeite om 'erin' te
groeien! Wij zouden toch nog
een 4-tal jaren gebleven zijn.
Maar nu zeggen we eerlijk: het
mocht ook eerder geweest zijn...
echt!

die moet blijven. Gaandeweg
verbetert dat en ben je geboeid
door de nieuwe
omstandigheden. Je moet er
moeite voor doen, niets gaat
vanzelf. Maar het loont de
moeite om door te bijten!
Voordelen
Nieuw, modern, rustig, helder,
klaar, licht, comfort ook... een
nieuwe wereld... Kleinschalig
project, je kan toch buiten ook
al is het klein... maar het is
genieten. Ontbijt op het terras,
chillen,... de moeite...

Wat zijn de voordelen/nadelen
van uw nieuwe woonst?
Nadelen
Een appartement is geen huis
en dat zal het ook nooit zijn. Je
moet meer rekening houden
met buren. Nieuwe mensen
leren kennen, is niet altijd
gemakkelijk. Je woont in een
appartement waar niets ligt
waar het vroeger lag. Je voelt je
er eerst gewoon een bezoeker...

Wanneer kan je komen?

Dank jullie wel voor dit
interview.
We wensen Erica & Patrick
veel geluk in hun nieuwe
woning!

Wanneer kan je bellen?
Telefoon: 056 76 06 66

Kortrijkstraat 117, Zwevegem
Enkel op afspraak.

Wij wensen iedereen veel geluk
toe als je ook zoals ons een
nieuwe stap moet zetten. Alles
komt goed!

Maandag:

08u30 - 12u30

13u30 - 16u30

Dinsdag:
Woensdag:

13u30 - 18u30

09u00 - 12u30

13u30 - 16u30

Donderdag: 09u00 - 12u30
Vrijdag:

09u00 - 12u30

13u30 - 16u00

Je kan ook mailen naar info@eigenhaardzwevegem.be.

