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Raad van Bestuur

2020
Het team van
Eigen Haard wenst
u en uw familie
een Gelukkig
Nieuwjaar
& een goede
gezondheid!

Met de start van het nieuwe jaar stellen we graag onze nieuwe Raad van
Bestuur aan jullie voor.

Van links naar rechts: Eliane Spincemaille (Ondervoorzitter), Jan Dewijngaert
(Lid v/d RvB), Stefanie Vanden Bossche (Ondervoorzitter), Guido Margodt
(Lid v/d RvB), Nele Roobrouck (Voorzitter), Yvan Nys (Lid v/h
Directiecomité), Barbara Demeulenaere (Lid v/h Directiecomité), Claude
Vanwelden (Lid v/d RvB).
Mevr. Ann Cosaert is ook lid v/d RvB, maar staat niet op deze foto.

Geniet van je
pensioen,
Michel!

Michel op
pensioen!

Woordje van de
directeur
Beste lezers,
Graag wensen wij jullie een gelukkig
nieuwjaar 2020 toe, en hopen wij dat de
voorbije kerst- en nieuwjaarsperiode er
een mocht zijn voor jullie met vele fijne
en warme momenten met familie, gezin
en vrienden.
Nieuwjaar is veelal het moment om terug
te blikken op wat voorbij is en vooruit te
kijken op wat komen gaat, en waarbij
dan altijd goede voornemens worden
gemaakt. Zo hebben we traditiegetrouw
de laatste dagen nogal wat
jaaroverzichten in de media zien
passeren, en diverse toekomstplannen
ontbraken evenmin.

Rookmelder
Woningbranden eisen elk jaar mensenlevens. Vooral de rook maakt vlug slachtoffers. Die
rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Als het ’s nachts begint te branden, is het
risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders helpen u hierbij!
Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid
van rookmelders in alle woningen vanaf 1 januari
2020.
Eigen Haard plaatste in alle huurwoningen rookmelders.
Als huurder bent u verplicht om deze rookmelders te
laten hangen.
Doet u deze toch weg? Eigen Haard rekent 30€ aan per
verdwenen rookmelder.
Als er in uw woning een brand uitbreekt en er is geen rookmelder aanwezig, kan dit
grote gevolgen hebben voor u en uw gezin. Ook kan dit invloed hebben op uw
brandverzekering.

CO...een stille moordenaar in huis
Koolstofmonoxide of CO is kleur- en geurloos gas. Dat maakt het zo gevaarlijk.
Aan CO-intoxicatie sterven jaarlijks mensen in ons land. Tijd dus voor een woordje uitleg.

Dat is niet anders bij Eigen Haard, waar
wij volop en enthousiast willen blijven
gaan voor onze huurders, en onze sociale
doelstellingen realiseren.
2019 was een overvol jaar: de
ingebruikname van nieuwe woningen op
de Bekaertsite te Moen, de vele
wijzigingen in de wetgeving (denk maar
aan de nieuwe huurprijsberekening vanaf
1 januari 2020), in de lente een nieuwe
Raad van Bestuur met enthousiaste
bestuurders; dan een nieuwe, gedreven codirecteur; de Huurdersadviesraad met hun
eerste afgewerkte jaarthema; op het
Groenhof te Bellegem een prachtig
samenwerkingsinitiatief met wijkwerking
Kortrijk; andere nieuwe samenwerkingen
met sociale woonpartners...
Kort samengevat: zo vele momenten
waarop alle medewerkers van Eigen
Haard het gevoel en de voldoening
hadden echt meegewerkt te hebben aan
een socialere samenleving.
En we gaan dat in 2020 onverminderd en
met evenveel enthousiasme en “drive”
verder doen.
Luc Vanhulle
Directeur Eigen Haard cvba

Wat zijn deze klachten? Je krijgt snel
hoofdpijn. Je bent moe en/of misselijk. Je
valt soms flauw.

Waar ontstaat CO?
CO kan komen uit de kachel, een open
haard, de ketel van de centrale
verwarming, de schouw, de boiler voor
warm water of het gasvuur, als deze niet
goed werken of als je de kamer niet
goed verlucht.
Wat doe je bij co-intoxicatie?
Open meteen alle ramen en deuren.
Schakel het verbrandingstoestel uit. Bel
112 en geef door dat er mogelijk COintoxicatie is. Vertel zeker ook of
iemand bewusteloos is. Evacueer het
slachtoffer uit de kamer, als dit kan.

Vermijd CO-intoxicatie!
Verlucht jouw woning. Zorg dat er altijd
voldoende verluchting is bij het
verbrandingstoestel. Hou ventilatieroosters
open, kleef ze zeker niet dicht. Gebruik
geen verplaatsbare verwarmingstoestellen.
Als er een periodiek onderhoud moet
gebeuren aan uw verwarmingstoestel, laat
de aannemer dan binnen om dit te kunnen
doen. Laat uw auto niet met draaiende
motor achter in een gesloten garage.
CO-melder?
Eigen Haard plaatste CO-melders in alle
woningen waar er nog geen centrale
verwarming aanwezig is (kachel opgesteld
in de woonkamer).
Heb je een probleem met de CO-melder?
Neem dan contact op met de technische
dienst op het nummer 056/76 06 66 (toets
1) of via mail naar technischedienst@
eigenhaardzwevegem.be.

Hoe herken je co-intoxicatie?
Een CO-intoxicatie geeft bepaalde
klachten. Meestal hebben medebewoners
ook deze klachten. De klachten
verbeteren als je in de frisse lucht bent.

Beste huurders,
binnenkort gaat onze collega Michel Glorieux
met pensioen na 40 jaar dienst.
We willen hem graag nog even in de bloemetjes
zetten & daarom willen we je medewerking
vragen. Wil je graag een boodschap doorgeven
aan Michel? Noteer je boodschap dan op dit
kaartje en bezorg het ons terug.
Wij geven dan alle kaartjes af aan Michel.
Je kan het 'kaartje' terugbezorgen door in onze
brievenbussen te stoppen of door op te sturen
naar:
Kortrijkstraat 117 - 8550 Zwevegem
We danken alvast iedereen voor het bezorgen
van een bijzondere boodschap aan Michel.
P.S.: vertel dit niet aan Michel, dit is een verrassing. ;-)

Merci Michel !
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Nieuwe wetgeving sociale huur
Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning
huurt. Wij sommen voor jou de belangrijkste veranderingen op.

Jouw huurovereenkomst
Huurovereenkomsten zullen vanaf 1 januari 2020 korter en
eenvoudiger zijn. Nieuwe huurders krijgen daar een document bij
dat extra uitleg geeft over alle rechten en plichten. Ook jij kan dit
document raadplegen. Je kan altijd de laatste versie lezen op
www.eigenhaardzwevegem.be.
Nieuwe huurprijsberekening
Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je
gezin en je woning. De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari
2020 de huurprijsberekening. We informeerden je hierover in een
infovergadering en een aparte brief, die we samen met jouw
huurprijsberekening bezorgden.

Opsplitsing tussen huurders en bijwoners
Vanaf 1 januari 2020 maken we een onderscheid tussen huurders
en bijwoners.

Heb je een woning of bouwgrond?
Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwgrond
bezitten, niet in België en niet in het buitenland.

Wie is huurder?
De volgende personen beschouwen we als huurders:
• de persoon die zich opgaf als referentiehuurder
• en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee
samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de
sociale woning woont. Deze persoon moet ook aan enkele
voorwaarden voldoen.

Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendomsvoorwaarden strenger.
Zo mag je vanaf dan ook geen woning of bouwgrond in erfpacht
of opstal hebben of gegeven hebben. Je mag ook niet het
vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent. Ook als je een
woning of bouwgrond in vruchtgebruik geeft, voldoe je niet langer.
Ben je op 1 januari 2020 huurder maar voldoe je niet aan deze
nieuwe, verstrengde eigendomsvoorwaarde? Dan geldt er een
uitzondering. Je hoeft dan geen actie te ondernemen.

Let op: als je een feitelijke partner hebt die pas na de start van het
huurcontract is komen inwonen, dan wordt hij/zij met de nieuwe
wetgeving pas huurder na één jaar bijwonen. De persoon kan pas
huurder worden als jullie op dat moment samen voldoen aan alle
voorwaarden. Voldoen jullie niet, dan zal jouw feitelijke partner de
huurwoning moeten verlaten.
Wie is bijwoner?
Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, zijn
bijwoners. Bijwoners hebben geen rechten of plichten, moeten
geen huurovereenkomst tekenen en moeten niet voldoen aan
voorwaarden om in jouw woning te verblijven. Bijwoners die veel
of regelmatig bij jou inwonen tellen in sommige gevallen wel mee
voor je huurprijs.
Einde huurovereenkomst bij overlijden
Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huurovereenkomst
automatisch stoppen. Dit gebeurt op het einde van de tweede
maand na het overlijden. Blijven er nog bijwoners achter, dan
mogen zij nog minstens zes maanden en misschien langer, de
woning blijven bewonen. Zij moeten dan wel een nieuwe
overeenkomst afsluiten met Eigen Haard.

Ook als je een woning of bouwgrond erfde of geschonken krijgt,
dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je hierover vragen,
contacteer ons dan via telefoon op het nummer 056/76 06 66
(toets 2) of via mail naar verhuring@eigenhaardzwevegem.be.
Voorrangsregels
Als je binnen Eigen Haard verhuist, heb je soms recht op een
voorrang. Dit is bijvoorbeeld als je gezin te groot is voor je
huidige woning. Vanaf 1 januari 2020 kun je alleen met voorrang
verhuizen naar een grotere woning als dat komt doordat er door
geboorte, adoptie of pleegzorg een extra persoon bij kwam in jouw
gezin. Je krijgt geen voorrang meer als er iemand komt bijwonen
en je woning hierdoor te klein wordt.
Jouw woning laten bezichtigen
Als je je woning verlaat of moet verlaten, dan moet je toestaan dat
we jouw woning laten zien aan kandidaat-huurders of kandidaatkopers. We spreken met jou af op welke momenten dit kan,
maximaal 2 keer 3 uur per week. We mogen ook affiches
ophangen aan je woning.
Heb je nog vragen over deze veranderingen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren via telefoon op het nummer
056/76 06 66 (toets 2) of via mail naar verhuring@
eigenhaardzwevegem.be.

Bevraging E-Hazet
Resultaten bevraging
In oktober '19 deden we een bevraging over wat jullie vinden van ons
krantje.

Wedstrijd
Aan deze bevraging, koppelden we ook een wedstrijd.
Dhr. Ramard uit Zwevegem is de gelukkige winnaar van
deze wedstrijd.

We verstuurden een bevraging naar alle huurders (1262). Hier mochten
we er 37% van terug ontvangen.
6% van de huurders ontvangen de krant niet of niet altijd. We
onderzoeken wat hier de oorzaak van is.
92% wil de E-Hazet het liefst via de post blijven ontvangen. 8% zou die
graag per mail ontvangen. We bekijken wat de mogelijkheden zijn.
De meeste mensen (98%) vinden dat de E-Hazet duidelijk leesbaar is en
dat de krant interessant is (89%).
Er zijn ook 10 huurders die eventueel interesse hebben om ook mee te
werken aan de krant en in de redactieraad te komen. We contacteren deze
mensen graag om meer informatie te geven over de werking van de
redactieraad.
Verantwoordelijke uitgever: Luc Vanhulle, Kortrijkstraat 117, 8550, Zwevegem
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Een pagina door en voor huurders!
Eigen Haard steunt het goede doel!
Eigen Haard deed mee aan de Warmste Week!
Op de kerstmarkt op 15 december '19 verkochten we
potjes in keramiek met kaarsjes en plantjes.

Winnaar
wedstrijd
We ontvingen heel wat juiste
antwoorden voor onze wedstrijd. In de
krant van oktober '19 konden we 8
pompoenen tellen. De gelukkige
winnaar is mevr. Declercq R. uit
Zwevegem.
Proficiat met je goed gevulde mand.

De opbrengst van onze actie gaat naar Food4All en het bedrag kan je in de volgende
editie van de E-Hazet lezen. We bedanken heel graag de huurders voor het maken
van de potjes samen met ons!
Houd zeker de volgende editie in de
gaten, want dan verschijnt er opnieuw
een wedstrijd waar je een mooie prijs
kan mee winnen!

Samen buiten... praten & spelen

Eigen Haard en wijkteam Zuidelijke rand sloegen de handen in elkaar voor het organiseren van een leuke namiddag in de wijk
‘Groenhof’ op 29 oktober ‘19. De bedoeling van deze activiteit was om de bewoners van de wijk dichter bij elkaar te brengen.
We gingen met enkele leden van de
redactieraad een kijkje nemen.
In een verkeersveilige wijk was er de
mogelijkheid om een drankje te nuttigen of
voor wie zich wilde opwarmen, was er ook
soep, koffie of thee.
De spelotheek ‘De Speelvogel’ was ook
aanwezig met spelletjes voor de kinderen.

Het wijkteam Zuidelijke rand kon hun werking uitleggen
aan de bewoners en er werd ook met de kinderen
geknutseld. Enkele bewoners brachten zelfs een lekker
dessertje mee.
Het initiatief “Samen buiten, praten & spelen” was een
succes.
De redactieraad keerde naar huis met de woorden:
‘Voor herhaling vatbaar, dikke proficiat!’.
Philippe Dewaele

Wanneer kan je komen?

Wanneer kan je bellen?

Kortrijkstraat 117, Zwevegem
Maandag:

15u00 - 18u15

Woensdag: 10u00 - 12u00
Vrijdag:

Telefoon: 056/76 06 66
Maandag:

09u00 - 12u00 13u30 - 18u15
13u30 - 16u00

Dinsdag:

14u00 - 16u00

Woensdag:

09u00 - 12u00

13u30 - 16u00

10u00 - 12u00

Donderdag: 09u00 - 12u00

13u30 - 16u00

09u00 - 12u00

13u30 - 16u00

Vrijdag:

Je kan ook mailen naar info@eigenhaardzwevegem.be.

