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Eigen Haard heeft 5 oude huurwoningen afgebroken en bouwt
7 woningen in de plaats (volgens de BEN-norm).

We bouwen 3 stapelwoningen met telkens een gelijkvloers
appartement en een duplexappartement op het eerste en
tweede verdiep. We bouwen ook één hoekwoning met 2
slaapkamers.

Op 27 februari '19 was er een samenkomst op de werf met de
Raad van Bestuur van Eigen Haard en enkele ex-huurders van
de afgebroken panden.

De verhuring van deze woningen is te verwachten begin 2020.

Eerste steenlegging Kruiswegstraat - Zwevegem

Projecten in de kijker!
Hugo Verrieststraat - Zwevegem

Eigen Haard sloopte 5 oudere huurwoningen (bouwjaar 1950) en bouwt er
8 nieuwe woongelegenheden:

• 3 gelijkvloerse appartementen met 2 slaapkamers
• 3 appartementen op verdiep met drie slaapkamers (duplex: 1e en 2e

verdiep)
• 2 gezinswoningen met 3 slaapkamers

Vooraanzicht

Zijaanzicht

Bovenaanzicht

De nieuwe woningen kunnen we vermoedelijk in het late voorjaar van 2020 verhuren.

Deze woningen zullen Bijna Energie Neutraal zijn en halen dus de BEN-norm die algemeen van toepassing is vanaf 2021.
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Win!



Woordje van de
voorzitter
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Kunnen wij uw huishuur
herberekenen?

Beste huurders, medewerkers, bestuurders,

Voor deze beleidsploeg komt binnenkort een
einde aan de samenwerking. Een nieuwe
beleidsploeg staat in de steigers.

Uitgangspunt van het nieuwe bestuur was zes
jaar geleden:
Een nieuw beleid door Inspraak, Participatie
en Betrokkenheid.

Niet enkel méér huizen voor onze huurders
maar vooral ook ‘woningen’, aangepast aan de
behoeften van de hedendaagse maatschappij.
Over de komende 5 jaar worden 140 nieuwe
woningen gebouwd, zonder te spreken van de
talrijke woningen waar grondige renovaties
aan werden of worden uitgevoerd.

Naast ‘woningen’ bouwen was het de ambitie
van de nieuwe beleidsploeg om een nauwere
samenwerking op te zetten met alle huurders.
Heel veel zaken werden in dat verband
gerealiseerd (denk ook aan de
bewonersfeesten) maar met de installatie van
een huurdersadviesraad zetten we de kroon op
ons werk. Proficiat aan elk van u om dit mee
gerealiseerd te hebben.

Een andere ambitie was het om als
woningmaatschappij in te spelen op de
hedendaagse uitdagingen in de maatschappij.
Zo is het co-living project tot stand gekomen.
Een project dat voorziet om jongvolwassenen
een woonomgeving te bieden met
langtermijnperspectief. Hoe langer hoe meer
zullen we als woningmaatschappij moeten/
mogen inspelen op de veranderende
maatschappelijke omstandigheden.

Ik wil graag de uittredende leden van de raad
van bestuur bedanken voor hun waardevolle
inbreng in het realiseren van onze missie en
visie.
Ik meen ook namens de raad van bestuur te
mogen spreken om een dankwoord uit te
brengen aan het voltallige team van Eigen
Haard. Zonder jullie zou het nooit mogelijk
zijn om het veranderingsproces tot een goed
einde te brengen. Weet echter dat het werk
nog niet af is en we dus blijven rekenen op
jullie belangrijke inbreng.

Tot slot, beste huurder, zeer bedankt om uw
positieve manier van samenwerken met ons te
blijven aanhouden.

Blijf zorg dragen voor Eigen Haard.

Erwin Bossuyt – voorzitter Eigen Haard
Erwin.bossuyt@telenet.be

Daling van het inkomen

Het kan gebeuren dat het gezinsinkomen plots daalt omdat bijvoorbeeld iemand
langdurig ziek wordt of zijn job verliest. Ligt uw gezinsinkomen van de laatste 3
maanden 20% lager dan uw gezinsinkomen van drie jaar geleden? Dan kan u een
herberekening van uw huur aanvragen. Contacteer Eigen Haard voor verdere info.

Iemand komt bij u inwonen of iemand verlaat de woning

Als een meerderjarig persoon komt bijwonen in de sociale woning of als een
persoon verhuist, kan het zijn dat wij de huurprijs opnieuw moeten berekenen.
Laat daarom altijd iedere gezinswijziging aan Eigen Haard weten.

Voorbeelden:

Wie contacteert u?

Michel Glorieux 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

Meer info op www.eigenhaardzwevegem.be.

We kunnen uw huishuur
herberekenen in volgende situaties:

Pensioen of overlijden

Een gezinslid kan met pensioen
gaan of overlijden, waardoor het
gezinsinkomen daalt. De huurder
kan aan Eigen Haard vragen om de
huurprijs opnieuw te berekenen.

Contact Eigen Haard
Als je iemand van Eigen Haard
wil spreken, kan je langskomen
tijdens onze openingsuren of
ons opbellen.

Sluitingsdagen

Eigen Haard is gesloten op:

• Maandag 22 april '19 (Paasmaandag)
• Woensdag 1 mei '19 (Feest van de Arbeid)
• Donderdag 30 mei '19 (O.L.H. Hemelvaart)
• Vrijdag 31 mei '19 (brugdag)
• Maandag 10 juni '19 (Pinkstermaandag)

Wij merken op dat wij vooral telefoons krijgen tijdens onze
openingsuren. Nochtans zijn wij telefonisch elke dag bereikbaar.

Op de laatste pagina van deze E-HaZet kan je een duidelijk
overzicht vinden van hoe en wanneer je Eigen Haard kan bereiken.
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Eigen Haard bouwt
BEN-woningen

In de E-HaZet van april 2018 lieten we weten dat de huurdersadviesraad ‘het onthaalbeleid’
van Eigen Haard eens onder de loep zou nemen.

Het thema werd onderverdeeld in volgende onderwerpen:

• Telefonisch onthaal
• Onthaal op bureau
• Website
• Email
• Onthaalbrochure

Samen met 13 huurders kwamen we tot een aantal verbeterpunten. Deze werden voorgesteld aan de Raad van Bestuur van Eigen Haard.

Op de website van Eigen Haard (www.eigenhaardzwevegem.be) kan je een overzicht vinden van de voorstellen en de reactie van het
Bestuur.

In 2019 herwerken we samen met de HAR het reglement inwendige orde. Iedereen die een voorstel heeft, mag dit laten weten via
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be.

Hierbij willen we ook de leden van de huurdersadviesraad nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet en goede ideeën!

Huurdersadviesraad

Onderhoud tuin
We mochten ondertussen al genieten van de eerste zonnestralen van het
jaar. Dit wil ook zeggen dat alles in onze tuin terug begint te groeien en
te bloeien! We halen met z’n allen onze groene vingers terug boven,
samen met onze tuinschaar en grasmaaier!

Eigen Haard verwacht dat haar huurders de tuinen netjes onderhouden:
gras maaien, hagen snoeien, onkruid verwijderen, trottoir en straatgoot
netjes houden, …

Wij bekijken regelmatig alle tuinen en vragen waar nodig, om actie te
ondernemen.

Heb je hulp nodig? Laat het ons dan weten! Wij kunnen je dan eventueel
doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.

Heb jij een buur met een mooi
verzorgde tuin?

Laat het ons weten en misschien
wint jouw buur wel een prijs voor

"de mooiste tuin van Eigen
Haard"!

Win!

Energiezuiniger bouwen, isoleren, klimaatdoelstellingen,
… begrippen die we nu dagelijks te horen krijgen. Bijna
iedereen is hiermee begaan. Ook de jongeren die
wekelijks op straat komen. Er verandert iets en maar
goed ook!

Wat betekent dat nu voor Eigen Haard? Hoe draagt
Eigen Haard bij tot een duurzame omschakeling van haar
patrimonium?

Eigen Haard heeft heel wat nieuwe bouwprojecten op de
tekentafel of al opgestart. De komende jaren groeit ons
patrimonium met zo’n 140 woningen. Al die nieuwe
woningen krijgen het “BEN” label (BEN = Bijna Energie
Neutraal). Dit is een norm die vanaf 2021 van toepassing
is op alle nieuwbouwprojecten. Eigen Haard zorgt er
voor dat we die norm nu al halen.

Hoe doen we dat?

• We bouwen zo compact mogelijk.
We volgen hierbij de richtlijnen van de VMSW (Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal wonen).

• We isoleren de gebouwschil maximaal.
Er is bijna geen warmteverlies meer door dak, muur,
vloer, ramen en deuren. We bouwen zo luchtdicht
mogelijk. Geen kieren of spleten waar de warmte
doorheen gaat.

• We zorgen voor een goede ventilatie.
Als we de luchtdichtheid verbeteren, moet de lucht
binnenshuis ververst kunnen worden. Leven in de
woning betekent immers inbreng van vocht (koken,
wassen, …).

• We installeren hernieuwbare energie.
Dat kan gaan van een zonneboiler, warmtepomp,
zonnepanelen om elektriciteit op te wekken, …

Huren in een dergelijke nieuwbouw betekent minimale
kosten voor verwarming en elektriciteitsverbruik!

Eigen Haard investeert voor een milieuvriendelijke
huisvesting en draagt op deze manier bij aan de strijd
tegen de energiearmoede.
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'Mooimaker'
André

Huren bij Eigen Haard

Philippe, lid van de redactieraad
van Eigen Haard deed een
rondvraag bij enkele bewoners
die al minstens 25 jaar in de
Vinkenstraat in Helkijn wonen.
Dit is maar één van de vele
straten van de wijk, maar wel de
oudste.

In de wijk is er een goede
verstandhouding tussen de
bewoners onderling. De jonge
mensen steken met plezier een
handje toe bij de ouderen of bij
mensen met een beperking.

Het sociaal contact is met de
jaren wel wat minder geworden.
Vroeger kwamen de mensen nog
eens samen op het pleintje om te
voetballen. Ze brachten dan ook
zelf een drankje mee.
Nieuwe bewoners hebben niet
altijd de behoefte om contacten
te leggen met hun buren.

Ook spelende kinderen zijn niet
of nog weinig te zien in de
straat. Vroeger speelden de
kinderen op straat, nu zitten ze
vooral binnen om te spelen.

Eigen Haard doet er wel alles
aan om de huizen te verbeteren
door onder andere het plaatsen
van nieuwe ramen, centrale
verwarming, nieuwe voordeuren,
nieuwe garagepoorten, … Dit
vernieuwt de wijk. De bewoners
geven toe dat Eigen Haard op dit
gebied niet stil zit en zijn
daarvoor dankbaar.

Als men Eigen Haard nodig
heeft, voor eender welk
probleem, kunnen de bewoners
Eigen Haard bereiken. Er is een
vriendelijk ontvangst, zowel
persoonlijk als telefonisch. Eigen
Haard kijkt uit om het onthaal
zelfs nog te verbeteren.

De mensen vinden dat iedereen
bij Eigen Haard héél vriendelijk
is tijdens werken of bij een
herstel. Dit mag ook eens gezegd
worden.

De bewoners van de Vinkenstraat
danken Eigen Haard voor alles
en de redactieraad voor dit
bezoekje.

Philippe

Vroeger en nu...

Op een zonnige woensdagmorgen werden wij
ontvangen ten huize van de mooimaker van de wijk

Abeele.

Andre is gepensioneerd en was vroeger werkzaam
bij IMOG in Harelbeke. Hij woont sinds 1973 op de

wijk Abeele.

Hij houdt de wijk en de aanpalende straten proper
van zwerfvuil door wekelijks zijn ronde te doen.

Hij schenkt ook aandacht aan de omgeving van de
glascontainer.

Wij danken Andre en zijn echtgenote voor de
medewerking aan een propere wijk.

Maandag:

Woensdag:

Vrijdag:

Wanneer kan je komen
naar Eigen Haard?

Wanneer kan je bellen
naar Eigen Haard?

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

15u00 - 18u15

10u00 - 12u00

14u00 - 16u00

10u00 - 12u00

Je kan ook mailen naar info@eigenhaardzwevegem.be.

09u00 - 12u00 13u30 - 18u15

09u00 - 12u00

09u00 - 12u00

09u00 - 12u00

13u30 - 16u00

13u30 - 16u00

13u30 - 16u00

Een pagina door en voor huurders!Een pagina door en voor huurders!

Christiaan & Eddy

Dag van de buren
Op vrijdag 24 mei 2019 is het opnieuw 'Dag van de buren'!

Zijn jullie van plan om iets te organiseren met je buren?
Laat het ons dan weten!

Dit kan je doen via mail naar socialedienst@eigenhaardzwevegem.be, door
te bellen naar het nummer 056/76 06 66 (toets 2) of door langs te komen
op ons kantoor.


