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Projecten in de kijker

Hugo Verriesstraat - Zwevegem
Kruiswegstraat - Zwevegem
Momenteel bouwt Eigen Haard
woningen in Zwevegem:
- Hugo Verriesstraat
- Joseph Vandeveldestraat
- Kruiswegstraat

Joseph Vandeveldestraat - Zwevegem

Michel op pensioen!
We namen ondertussen
afscheid van Michel.
Hij kan nu genieten van
zijn welverdiend pensioen.
Michel dankt iedereen die
hem een kaartje
toestuurde.
We wensen Michel het
allerbeste toe.

Welkom Valérie!
We laten jullie ook meteen
kennismaken met de persoon
die Michel opvolgt, Valérie!
Valérie Wannyn helpt jullie,
samen met Evelien Manderick,
verder met vragen rond de
huishuurberekeningen,
gezinswijzigingen, ...
We wensen Valérie veel succes
in haar nieuwe job bij Eigen
Haard!

Wijzigingen huurwetgeving
Sinds 1 januari 2020 wijzigde de Vlaamse
regering enkele belangrijke zaken in de sociale
huurwetgeving. Zo moesten we vanaf dan ook
rekening houden met het inkomen van
inwonende familieleden met een invaliditeit.
De minister heeft deze verandering
geëvalueerd en heeft beslist om terug volgende
wijzigingen in te voeren:
• Familieleden van de eerste tot en met
de derde graad van de huurder die een
ernstige handicap hebben, krijgen een
dubbele gezinskorting. Het gaat hier
enkel om familieleden die geen recht
hebben op kinderbijslag.
•

Woordje van de
directeur

Familieleden van de eerste tot en met
de derde graad van de huurder die een
ernstige handicap hebben, krijgen een
vermindering van 11.148,38 EURO op
hun geïndexeerde referentie-inkomen.
Als de vrijstelling groter is dan het
referentie-inkomen van dat familielid
wordt de vrijstelling begrensd tot het
referentie-inkomen van dat familielid.

Bijvoorbeeld: je hebt een inwonende dochter van 28
jaar. Deze dochter gaat niet meer naar school en
heeft een erkende handicap (+66% mutualiteit of 9
punten of meer via FOD). In het referentiejaar heeft
ze een jaarinkomen van 14.000 euro. In dit geval
moeten wij maar rekening houden met een inkomen
van 2.851,62 euro in plaats van 14.000 euro (14.000
– 11.148,38).
Deze wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2020.
Huurders die recht hebben op zo een
aanpassing, krijgen deze dan ook met
terugwerkende kracht. We contacteren je
hiervoor zelf.
Heb je hierover nog vragen? Neem dan
contact op met Evelien Manderick of Valérie
Wannyn op het nummer 056/76 06 66 (toets
2).

Kan u een lagere huishuur
aanvragen?
In bepaalde gevallen kan je vragen of Eigen Haard je huishuur herberekend:

Beste lezers,
Het jaar 2020 kende een woelige en
ongelukkige start met de fel gestegen
sociale huurprijzen. Wij communiceerden
hier al vroeg over en organiseerden zelfs
infosessies over de huurprijs (berekening)
in de maand december, zodat jullie tijdig
en correct geïnformeerd waren.
Intussen zijn we in de Paasperiode en zijn
er toch al bijsturingen gebeurd door de
Minister aan deze stijging van de
huurprijzen.
Verder was er ook een belangrijk moment
bij Eigen Haard: op 17 februari vertrok
‘onze’ Michel Glorieux met rustpensioen
na zowat 40 jaar dienst.
Zo goed als alle huurders kenden Michel
en apprecieerden hem voor zijn inzet en
werklust ten bate van alle huurders
zonder onderscheid.

• Pensioen
Een gezinslid kan met
pensioen gaan, waardoor
het gezinsinkomen
daalt. De huurder kan
aan Eigen Haard vragen
om de huurprijs opnieuw
te berekenen.
• Daling van het
inkomen
Het kan gebeuren dat
het gezinsinkomen plots
daalt omdat bijvoorbeeld
iemand langdurig ziek wordt of zijn job verliest. Ligt je gezinsinkomen van de laatste
3 maanden 20% lager dan je gezinsinkomen van drie jaar geleden? Dan kan je een
herberekening van je huur aanvragen. Contacteer Eigen Haard voor verdere info.
• Iemand komt bij je inwonen of iemand verlaat de woning
Als een meerderjarig persoon komt bijwonen in de sociale woning of als een persoon
verhuist of overlijdt, kan het zijn dat wij de huurprijs opnieuw moeten berekenen.
Laat daarom altijd iedere gezinswijziging aan Eigen Haard weten.
Voorbeelden:

Vele huurders stuurden hem een
dankkaartje, wat hem ferm deugd heeft
gedaan.
Zijn taken bij Eigen Haard worden
overgenomen door Valerie Wannyn, die
door hem ingewijd werd in alle aspecten
van ‘zijn werk’.
Zij zal ongetwijfeld met eenzelfde inzet
en enthousiasme zijn werk verderzetten.
Vooraan in dit krantje zag je al een foto
van Valérie.
Veel leesplezier met ons krantje en Fijne
Paasvakantie!
Luc Vanhulle, directeur Eigen Haard

Wie contacteer je?
Valerie Wannyn of Evelien Manderick:
• via telefoon op het nummer 056/76 06 66 - toets 2
• via mail naar verhuring@eigenhaardzwevegem.be
• of kom langs tijdens onze openingsuren
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Heb je een klacht?
Zijn er werken uitgevoerd in je woning waar je niet tevreden over
bent? Heb je klachten over de dienstverlening van Eigen Haard? Ben je
niet tevreden over de berekening van je huishuur of over de
huurlasten? Heb je hinder van je buren? Heb je een klacht over de
stand van je kandidatendossier?

Als de klacht gaat over buren, dan vragen we altijd eerst om zelf
een vriendelijk gesprek aan te gaan met de buur. Vaak is hij/zij
zich niet bewust van de overlast die hij veroorzaakt.
Als een gesprek niet mogelijk is of niets uithaalt, kan je klacht
indienen bij Eigen Haard. We luisteren naar het verhaal van beide
partijen. Als een gesprek, huisbezoek, ... niets uithaalt, proberen
we een bemiddelingsgesprek te organiseren met alle partijen.
Als bemiddeling niet helpt, kan er overwogen worden om een
gerechtelijke procedure op te starten. Dit gebeurt alleen in
uitzonderlijke gevallen. Het is dan van belang dat de persoon die
klacht indient, zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt:
schriftelijke meldingen, pv, ... Het is dan aan de Vrederechter om
te beslissen wat er verder moet gebeuren.

Je kan mondeling en schriftelijk een klacht indienen. Als je een
schriftelijke klacht indient, moet je naam en adres vermelden. Zo
niet, mogen we deze klacht niet behandelen. Als de klacht ouder is
dan 1 jaar, is Eigen Haard ook niet verplicht om deze klacht te
behandelen.
Binnen de 10 dagen na ontvangst van je klacht, versturen we een
ontvangstbewijs. Je klacht wordt binnen de 45 kalenderdagen
behandeld. We kunnen deze periode 1 keer verlengen tot 90
dagen.

Stop verstopping
van je leidingen!
Jouw bad, gootsteen, toilet, … kan snel
verstoppen. Herstellingskosten moet je zelf betalen.
Je vermijdt dus best verstoppingen.
We geven je vijf tips.
1. Het toilet is geen vuilnisbak
Gebruik het toilet waarvoor het dient.
Toiletpapier mag in het toilet. Luiers,
maandverband, tampons, condooms en
vochtige doekjes mogen niet in het toilet.
Pas ook op met wc-verfrissers of wcblokjes: die kunnen loskomen en in het
toilet vallen.
2. Gooi etensresten in de vuilnisbak
Nog etensresten op borden of in pannen?
Verwijder ze met een stukje keukenpapier
en gooi ze in de vuilnisbak. Spoel
etensresten niet door de gootsteen of het
toilet.
3. Gebruik een zeefje
Etensresten in de gootsteen of haartjes in
het bad kunnen zorgen voor verstopping.
Gebruik een zeefje in de afvoerputjes. Zo
komt vuil niet in de leidingen. Maak de
zeefjes regelmatig proper.
4. Doe gebruikt frietvet naar het
containerpark
Olie en vet, zoals frietvet, blijven in de
leidingen zitten. Daardoor geraakt alles
verstopt. Giet olie of gebruikt frietvet nooit
door de gootsteen, het toilet of andere
leidingen. Breng dit altijd naar het
containerpark. Dit is gratis.
5. Zorg voor een goed onderhoud
Voorkomen is beter dan genezen.
Onderhoud de leidingen goed. Soda of
zuiveringszout helpt jouw leidingen proper
te houden. Soda koop je in de supermarkt.
Meng 1 beker soda met 8 bekers heet
water. Giet dit mengsel ’s avonds door de
gootsteen. De volgende dag spoel je de
leiding nog even met wat water.

Als de klacht gaat over Eigen Haard, zal je klacht objectief
onderzocht worden door de klachtenbehandelaar.
We brengen je op de hoogte van de stand van zaken van het
onderzoek en over het resultaat.
Ben je nog altijd niet tevreden over de behandeling van je klacht?
Dan kan je ook klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Zwerfkatten
Eigen Haard krijgt regelmatig klachten van
zwerfkatten. Ze zorgen voor overlast in de
buurt. Ze doen hun behoefte in de tuinen
van de buren, zorgen voor lawaaihinder,
gescheurde vuilniszakken, ...
Voedsel trekt niet alleen zwerfkatten aan,
maar ook ongedierte.
Daarom willen we aan iedereen vragen om
buiten geen voedsel meer te plaatsen.
We streven naar een aangename en nette
omgeving en hopen dan ook te kunnen
rekenen op ieders medewerking.
Heb je last van zwerfkatten? Neem dan
contact op met de wijkagent.

Waar kan ik terecht als ik
problemen heb met mijn
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, SintDenijs?
Bel dan naar Houpline op
het nr. 0476/55 98 90.
Opgelet: werd je ketel in de
afgelopen 3 jaar vervangen?
Neem dan contact op met
Eigen Haard op het nummer
056/76 06 66 (toets 2).
Verantwoordelijke uitgever: Luc Vanhulle, Kortrijkstraat 117, 8550, Zwevegem

4

Een pagina door en voor huurders!
Wedstrijd voor de
kinderen: kleur in en win!

Soep met babbeltjes
Op woensdag 29 januari 2020 ging ‘Soep met babbeltjes’ door. Een
initiatief van gemeente Zwevegem, Logo Leieland, Groep Ubuntux8k
en Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard.

Laat deze kleurplaat inkleuren door je (klein)kinderen en stuur ze
voor 12 mei 2020 naar Eigen Haard, Kortrijkstraat 117, 8550
Zwevegem of neem er een foto van en stuur die naar info@
eigenhaardzwevegem.be en misschien wint jouw kind een leuke
prijs!

De redactieraad kwam natuurlijk ook eens loeren. De inwoners
van de Olieberg, Zilverberkenlaan en de Beukenlaan mochten
van 17u00 tot 19u00 een gratis tasje soep komen drinken en een
babbeltje slaan met hun buren. We gingen in gesprek met
enkele mensen.
Er waren mensen die dit
ook wel eens in de lente
of de zomer zouden
willen in hun wijk. De
aanwezigen sloegen een
babbeltje met elkaar en er
werd flink gelachen. Ook
de kinderen konden er
veilig spelen. Kortom, het
was een geslaagd
evenement. Ondanks het
koude weer, was de
opkomst goed.

Philippe

Croque bloemkool

Naam: .............................................................................................
Straat + nr. : ..................................................................................
Telefoonnr.: ....................................................................................

Eigen Haard kon in
samenwerking met haar
huurders

€1235

schenken aan Food4All!

Ingrediënten:
• 1 bloemkool
• 3 eieren
• Paprika
• Gruyèrekaas
• 6 sneden ham
• 6 sneden kaas
• Zout & peper
Recept:
• Kook de bloemkool en laat ze daarna afdruipen
• Plet de bloemkool tot puree en voeg de eieren.
• Voeg bij de puree van bloemkool ¾ van het zakje kaas
toe, de fijngesneden paprika, peper en zout toe.
• Boter een ovenschotel volledig in en leg er de helft in van
het mengsel van de kool.
• Leg er 3 sneden kaas op, daarna 6 sneden ham en terug 3
sneden kaas.
• Leg er daarna de rest van de kool boven.
• Werk de schotel af met een laagje geraspte kaas.
• Zet de ovenschotel voor 30 minuten in de oven op 200°C.
Smakelijk!
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

Vrijdag:

09u00 - 12u00

Je kan ook mailen naar info@eigenhaardzwevegem.be.

