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Welkom Isabelle
& Diederik!

Op naar een
nieuw jaar!

Isabelle is de administratieve
kracht binnen de technische
dienst.

Vergeet het voorbije jaar,
met corona zijn we helemaal klaar!

Zij staat ook in voor de planning
van de technische medewerkers.

We kijken samen uit naar een jaar
waarin iedereen gezond mag blijven,
waarin we mekaar terug eens kunnen
vastpakken als we er nood aan hebben,
waarin we gewoon kunnen zijn wie we zijn…
Nog even volhouden, we komen er wel.

Isabelle Derez

Diederik staat in voor het
uitvoeren van de
plaatsbeschrijvingen en voor de
opvolging van herstellingswerken
aan de woning.

Eigen Haard wenst u en uw familie een
gelukkig en gezond nieuw jaar toe!
Het team van Eigen Haard

Diederik Desloovere

We wensen Isabelle en Diederik veel succes bij Eigen Haard.

Project in de kijker
Renovatie daken en gevel in de Zilverberkenlaan
De werken in de
Zilverberkenlaan gaan
goed vooruit.
De daken werden
geïsoleerd en kregen
een nieuwe toplaag.
De gevels worden
volledig vernieuwd en
geïsoleerd.
Het einde van de
werken is voorzien
tegen begin februari
2021.

Nieuwe huishuur 2021: kan je
een herberekening krijgen?
Wist je dat ...

Net als elk jaar, ontving je begin december de nieuwe huishuur voor 2021.
Voor sommige huurders is dit schrikken omdat hun huishuur naar omhoog
gaat.

het verplicht is om
sneeuw te ruimen op
het voetpad voor je
woning?

Woordje van de
voorzitter
“Stap voor stap” …
We kennen allemaal de uitdrukking.
Meer dan ooit van toepassing.
Corona zet ons in isolatie maar …
Stap voor stap – zij aan zij – komen we hier
uit.
Maar ook bij Eigen Haard gaan we stap
voor stap verder.
En ook steen voor steen.
Als jullie één dezer dagen Transfo Verlicht
bezoeken, passeer dan ook eens aan de
werf van Eigen Haard.
Steen voor steen … de huizen zijn al ver
gevorderd,
nu is ook al begonnen met de bouw van de
appartementen.
Hoop …
In naam van de Raad van Bestuur willen we
jullie een hoopvol 2021 toewensen.
We hopen elkaar weer snel eens in levende
lijve tijdens een ongedwongen babbel te
spreken.
Stap voor stap, zij aan zij … zo zullen we in
2021 opnieuw onze vrijheid herontdekken!

Namens de Raad van Bestuur,
Nele Roobrouck

Er zijn verschillende redenen waardoor
je huur kan stijgen:
Index van de marktwaarde
Sinds 01/01/2020 werd er aan iedere
woning een marktwaarde toegekend.
Deze wordt vastgelegd door de
huurschatter en is de prijs die je voor
dezelfde woning op de private markt
zou betalen. De marktwaarde wordt
ieder jaar geïndexeerd. Dit kan voor een
lichte stijging zorgen.
Wijziging van het gezinsinkomen
Inwonende kinderen die gaan werken
Om de huur te berekenen moeten we
het inkomen van alle meerderjarige
gezinsleden mee tellen. Het inkomen
van meerderjarige kinderen die nog
naar school gaan tellen we niet mee en
het inkomen van gezinsleden met een
invaliditeit (uitgezonderd de
referentiehuurders) tellen we maar voor
een deel mee.
Bijvoorbeeld: je zoon van 20 jaar gaat sinds zijn
18 jaar gaan werken en heeft in 2020 voor de
eerste keer een belastingbrief ontvangen. Zijn
inkomen moeten we nu mee tellen.

Je inkomen stijgt
Voor de huur van 2021 moeten we
kijken naar het belastbaar inkomen dat
op het laatst gekende aanslagbiljet

staat. Voor de meeste huurders is dit
het aanslagbiljet met inkomsten van het
jaar 2018. In 2020 hielden we rekening
met het belastbaar inkomen van 2017.
Het kan zijn dat je belastbaar inkomen
van 2018 hoger ligt dat dit van 2017.
Bijvoorbeeld: in 2017 was je werkloos. In 2018
was je terug fulltime aan het werk. Dit kan voor
een stijging in de huur zorgen.

Wijziging in de gezinskorting:
Per persoon ten laste krijgt u een
korting in de huur van 19 euro per
maand.
Dit zijn alle gezinsleden waarvoor u
kinderbijslag ontvangt of gezinsleden
met een invaliditeit van +66 % of 9
punten of meer via de FOD.
Valt er een persoon ten laste weg? Dan
valt de korting van 19 euro ook weg.
Bijvoorbeeld: u had in 2020 een invaliditeit maar
nu niet meer. Uw dochter ging in 2020 nog naar
school maar nu niet meer.

Verandering in de huurlasten:
In sommige gevallen worden er
huurlasten aangerekend, dit vooral bij
appartementen. Afhankelijk van welke
opdrachten er uit gevoerd werden,
kunnen deze van jaar tot jaar
verschillen.

Kan je een herberekening aanvragen?
In sommige gevallen kan dat. Onder andere wanneer je inkomen van de laatste 3
maanden 20% ligt of wanneer je onlangs in pensioen ging.
Bij de huishuurberekening die je thuis ontving, zat een brief hoe en wanneer je een
herberekening van je huishuur kan aanvragen.
Je vindt deze info ook terug op onze website, www.eigenhaardzwevegem.be.
Je kunt dat het hele jaar door vragen.
Heb je recht op een nieuwe huishuur, dan gaat dat in vanaf de maand volgend op
de maand waarin je ons de documenten bezorgt.
Bezorg ons de documenten zoveel mogelijk per post of via mail
(verhuring@eigenhaardzwevegem.be).
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Ga jij in gesprek
met je buur?
Jaarlijks is 16 november de Internationale
dag van de verdraagzaamheid.
Wij roepen iedereen op om hier doorheen
het jaar ook aandacht voor te hebben en
soms een beetje verdraagzamer te zijn naar
je buren toe. Ongeacht afkomst, geslacht,
leeftijd, religie, …die zij hebben.
We merken dat mensen ons heel vlug
contacteren als ze overlast ervaren of een
meningsverschil hebben met hun buren.
Vaak kan het helpen om eens in gesprek te
gaan met elkaar, weliswaar met de nodige
afstand momenteel.
Een klein meningsverschil kan hierdoor vlug
opgelost zijn en de band met je buren wordt
beter. Want we hebben mensen nodig
rondom ons, dit is heel duidelijk gebleken in
het voorbije jaar.
Door het coronavirus was 2020 een jaar om
heel vlug te vergeten en hopelijk brengt
2021 ons een positieve noot!

Wil jij het milieu een
handje helpen, samen
met ons?
We willen graag in de toekomst zo veel mogelijk digitaal
werken en papier dus zo veel mogelijk vermijden.
Vorig jaar hebben we gemerkt dat er heel wat mensen hun
documenten per mail aan ons bezorgden.

3 tips voor een
warme winter
De winter is terug in het land. Koud en snel donker buiten,
maar gezellig en warm in je woning. We geven je graag een
paar tips om goed voor jezelf en je woning te zorgen deze
winter.
1. Verwarm slim
Zet de verwarming lager in kamers die je niet veel gebruikt. Maar
zet je verwarming niet helemaal af. Anders kan het water in de
buizen bevriezen en kunnen de leidingen barsten. Laat de
verwarming dus op een lage stand staan.
2. Hou je verwarming vrij
Hou radiatoren vrij. Dan kunnen ze beter verwarmen. Bedek de
radiatoren dus niet met spullen.
3. Blijf verluchten
Ook al is het koud buiten, toch moet je in de winter goed
verluchten. Frisse lucht doodt bacteriën. Zet ramen elke dag
minstens 10 minuten open. Zorg ook dat er altijd voldoende
verluchting is bij het verbrandingstoestel. Hou ook ventilatieroosters
open. Zo voorkom je CO-intoxicatie.
(Bron: SHM Tuinwijk Lokeren, december 2019)

Wil jij zelf ook je brieven via mail ontvangen?
Geef ons dan je mailadres door. Stuur een mailtje
naar info@eigenhaardzwevegem.be en geef je naam,
adres en mailadres door.
Je kan ons ook bellen op het nummer 056 76 06 66
(toets 2).

Verantwoordelijke uitgever: Nele Roobrouck, Kortrijkstraat 117, 8550, Zwevegem
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Een pagina door en voor huurders!

Verticaal
1.Waar renoveert Eigen Haard momenteel de
gevels en de daken?

Puzzel
je
terug
mee?

A

B

3.Wie staat er sinds kort in voor de
plaatsbeschrijvingen en plaatsbezoeken bij Eigen
Haard?
4.Door wat te doen kan je een meningsverschil met
je buren vlug oplossen?

E

6.Wat moet je ook in de winter blijven doen?

Horizontaal

C

2.Waar dragen we met z’n allen zorg van als we
meer brieven en documenten via mail versturen?

D

5.Wie werkte mee aan een nieuw regelement van
inwendige orde?

Oplossing:

A

B

C

D

Succes!

E

Naam: ....................................................................................
Adres: ....................................................................................
Telefoonnummer: ................................................................
E-mail: ...................................................................................
Stuur je oplossing voor 19 februari '21 terug naar
Eigen Haard, Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem of
mail je oplossing en je gegevens naar info@
eigenhaardzwevegem.be en win een leuke prijs!
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Hoe maak je de koekjes?
1. Verwarm de oven voor op 160°C.
2. Klop de eiwitten stijf met een snuifje zout.
3. Klop er lepel na lepel de poedersuiker en
vanillesuiker door, tot je een glanzende
meringue krijgt.
4. Spatel er de geraspte kokosnoot door. Schep
(of spuit) toefjes van het beslag op een vel
bakpapier op een bakplaat.
5. Zet 15 à 20 minuten in de oven.
Smakelijk!

Wanneer kan je komen?

Wanneer kan je bellen?
Telefoon: 056 76 06 66

Kortrijkstraat 117, Zwevegem
Enkel op afspraak.

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.

