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Raad van Bestuur
Sinds april 2019 is er een nieuwe Raad van Bestuur
van Eigen Haard. Graag stellen we de 9 bestuurders
aan jullie voor:
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&

win!

Hartelijk welkom in Eigen
Haard, Tonny. Misschien
eerst een korte voorstelling?
Tonny: “Mijn naam is Tonny,
afkomstig uit Rekkem, getrouwd
en vader van één dochter. Na
mijn studies, politieke
wetenschappen aan de
Universiteit Gent was ik dertien
jaar actief binnen het
georganiseerde jeugdwerk. Daarna
werkte ik acht jaar als directeur
van een jeugdverblijfcentrum."

En nu een stap in de
onbekende wereld van Eigen
Haard?
Tonny: “Het klopt dat ik nieuw
ben in de wereld van sociale
huisvesting. Dit hoeft geen nadeel
te zijn, integendeel. Ik kan zonder
vooroordelen het geheel bekijken.

Binnen Eigen Haard zal ik mij
vooral concentreren op volgende
zaken: het medewerkersbeleid, het
uitbouwen en opvolgen van de
communicatie tussen de SHM en
de huurders en tenslotte het
bewaken van de financiële
toestand. Stuk voor stuk thema’s
die in elke andere organisatie ook
aanwezig zijn.”

Hoe verliep de kennismaking
met de nieuwe
werkomgeving?
Tonny: “Vanaf dag één voelde ik
mij zeer welkom. Bij alle collega’s
staat de deur steeds open voor
vragen of onduidelijkheden. Het
delen van het bureau met de
directeur maakt het voor mij
gemakkelijker om voortdurend in
overleg te treden en de violen op
elkaar af te stemmen.”

Je bent intussen een aantal
maanden in dienst, wat valt
jou op binnen Eigen Haard?
Tonny: “De gedrevenheid
waarmee directie en medewerkers,
in samenwerking met de Raad
van Bestuur, zich dag in dag uit
inzetten om de doelstellingen van
Eigen Haard tot een goed einde te
brengen. In een sfeer van
collegialiteit wordt iedere dag
werk gemaakt opdat onze
huurders in optimale
omstandigheden zouden kunnen
genieten van een goede en
verzorgde woonst, een warme
thuis.”

Bedankt Tonny voor deze
mooie woorden en veel
succes!

Co-directeur Eigen Haard

• Nele Roobrouck - Voorzitter

• Eliane Spincemaille - Ondervoorzitter

• Stefanie Vanden Bossche - Ondervoorzitter

• Barbara Demeulenaere - Lid v/h
Directiecomité

• Yvan Nys - Lid v/h Directiecomité

• Ann Cosaert - Lid v/d RvB

• Guido Margodt - Lid v/d RvB

• Jan Dewijngaert - Lid v/d RvB

• Claude Vanwelden - Lid v/d RvB
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Vanaf 1 april 2019 beschikken we over
een kersverse co-directeur.

Inderdaad, Tonny Slembrouck is ons
team komen vervoegen in de plaats van
Renaat Vandevelde die een andere
uitdaging vond. Hij zal de directeur
ondersteunen in de vele uitdagende
directietaken.
Tijd voor een kennismakingsgesprek.

In de krant van oktober kunnen jullie de groepsfoto
terugvinden van onze Raad van Bestuur.

De verlofperiode loopt van 22 juli ’19 t.e.m. 16 augustus '19.

Verlof zomer 2019

Het bureel is dan enkel open op:

• woensdag 24 juli van 10u tot 12u

• woensdag 7 augustus van 10u tot 12u

• woensdag 14 augustus van 10u tot 12u

Je kan ook elke werkdag bellen van 9u-12u.

Eigen Haard is volledig gesloten op

• donderdag 11 juli 2019

• donderdag 15 augustus 2019

Vanaf 19 augustus '19 gelden de normale
openingstijden terug (zie de laatste pagina van
deze krant).
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Woordje van de
directeur
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Beste lezer,

Na de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober laatst, stelden de aandeelhouders van
Eigen Haard op 25 april 2019 een nieuwe
Raad van Bestuur aan.

Het aantal bestuurders werd verminderd van
14 naar 9 en er werd werk gemaakt
van genderdiversiteit: 5 dames en 4 heren
zijn onze nieuwe bestuurders.

Weliswaar minder bestuurders maar niet
minder kwaliteit: de huidige bestuurders
zijn allemaal heel sociaal gedreven mensen,
met de nodige professionele kwaliteiten
en ervaring.

Het team van Eigen Haard kijkt ernaar uit
om samen met deze Raad van Bestuur
haar sociale roeping ten volle waar te maken.

Goede, kwaliteitsvolle en betaalbare
woningen te bouwen, renoveren en
onderhouden. Deze ter beschikking te stellen
van zij die het echt nodig hebben. En de
huurders volop in dit verhaal betrekken door
“huurdersparticipatie” effectief vorm te geven
en waar te maken, zodat alle huurders
uiteindelijk zich “thuis” voelen in hun
woning, in hun wijk, in hun Eigen Haard.

Wij heten niet alleen een nieuwe Raad van
Bestuur van harte welkom, we zeggen
dit ook aan onze nieuwe medewerker Tonny
Slembrouck.

Ook hij is in de maand april het team van
Eigen Haard komen vervoegen.

Als co-directeur komt hij mij ondersteunen in
de directietaken, en nu al mag ik stellen dat
de eerste weken heel vlot en volledig in de
lijn van onze doelstellingen ingevuld werden.
Welkom Tonny!

Directeur Luc Vanhulle

Ratten vermijden
Zowel Eigen Haard als de gemeente krijgen heel wat oproepen binnen over ratten. Er zijn weer meer ratten dan vroeger. Dit komt door
de zachte winters en de langere droge periodes waardoor ratten vaker de riolen verlaten om op zoek te gaan naar voedsel.
Je kan zelf al heel wat doen om ratten ver weg van je huis en tuin te houden. We geven hierbij dan ook enkele tips:

• Gooi geen etensresten zoals broodkorstjes in je tuin of openbaar domein (vb. voor de vogels).
• Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken.
• Zet uw huisvuil wekelijks aan straat.
• Werp nooit voedsel in het toilet of de septiek. Hier komen ratten zeker op af!
• Laat afgemaaid gras niet op een hoop liggen in uw tuin.
• Zoals ook vermeld in uw huurcontract is het houden van kippen niet toegestaan. Ratten

komen af op het kippeneten.
• Zet best geen compostvat/mesthoop in uw tuin. Hebt u dit toch? Gooi er dan enkel ’s

ochtends zaken op en niet ’s avonds. Laat ook geen gekookt voedsel achter op de
composthoop.

• Ruim altijd de tuin goed op. Als er veel gerief staat in de tuin, kunnen de ratten zich goed
verschuilen.

Heb je toch last van ratten? Hou dan rekening met volgende tips:
• Plaats vangmateriaal op de plaats waar je ratten gezien hebt.
• Gebruik aantrekkelijk lokaas (chocolade, maïs, tarwe).

Het bestrijden van ratten en ander ongedierte is de taak van de huurder. Voor meer info, neem contact op met je gemeente.

In de Garenstraat in Moen bouwden we 8 appartementen en 8 woningen.

De nieuwe huurders nemen in augustus 2019 hun sleutel in ontvangst.
De woningen hebben 2 slaapkamers en zijn geschikt voor kleine gezinnen.

De 4 gelijkvloerse appartementen zijn rolstoelaangepast. De andere 4 op verdiep
zijn toegankelijk via een trap.

Alle appartementen en woningen beschikken over een zonneboiler.

De aanleg van de omgeving gebeurde door de Vlaamse Gemeenschap.

Bekaertsite - Moen
Project in de kijker!

Eddy

Eddy
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Heb je de juiste brandverzekering?

Vooral bewoners van appartementen krijgen hiermee te maken. Als
je niet oplet, ontaardt geluidshinder in een burenruzie. Zoek
samen met je buren naar een oplossing.
Investeer in een goede relatie met je buren.
Je lawaaierige buur beseft niet altijd dat hij lawaai maakt.

Burenlawaai zit dikwijls
tussen de oren: als je elkaar
kent en weet dat de ander
rekening met je houdt, heb je
er begrip voor dat buren
geluid produceren. Ga met je
buur in gesprek. Wijs hem er
vriendelijk op dat je hinder
ondervindt en zoek samen
naar een oplossing.
Burenlawaai is het soort
lawaai waar je gemakkelijk
iets aan kan doen... iedereen
gelukkig!

Enkele tips:
• Zet je muziek en tv op een aanvaardbaar volume.
• Plaats vilten pads onder stoelen en meubels die je vaak
verschuift.
• Vermijd, vooral 's avonds, om de deur hard dicht te slaan.
• Loop thuis op blote voeten, sokken of pantoffels.
• Voed je hond goed op, zodat je je buren onnodig geblaf kunt
besparen.
• Breng je buren op de hoogte van een feestje of van werken,
aangekondigd lawaai is half vergeven!

Als je buur, ondanks al je goede wil, geen oren heeft naar je
klachten, kan je terecht bij Eigen Haard, de politie of het
vredegerecht.
Eigen Haard kan een brief sturen naar je buren, op huisbezoek
gaan of beide partijen uitnodigen om te bemiddelen. Eigen Haard
kan je buur niet buitenzetten omwille van burenlawaai. Daarvoor
is een vonnis van de vrederechter nodig.

Oh ja...de buren!

Wat moet ik zelf verzekeren?

Je sluit zelf een brandverzekering voor je inboedel af. Dit
betekent dat je jouw spullen verzekert tegen schade. Een
inboedelverzekering is verplicht.

We raden iedereen ook
aan om een familiale
verzekering af te sluiten.
Maar dit is niet
verplicht.

Ook als je een
afzonderlijke garage
huurt, geldt
bovenstaande regeling.

Waarvoor moet je je verzekeren?

• Je inboedel (vb. eigen meubelen, gordijnen, kledij, tv, …)
• Zaken die je zelf plaatste (vb. tuinhuis, tuinafsluiting,

schotelantenne, …)
• Verfraaiingswerken (vb. behang- of schilderwerk)
• Zelf uitgevoerde (aangevraagde) veranderingswerken (vb.

badkamer, keuken, …).

Wist je dat...
je als huurder je
buitenomgeving

altijd
onkruidvrij

moet houden?

Redactieraad

Extreem luid en ongelofelijk dichtbij! Geluidshinder door
muziek, huisdieren, spelende kinderen, discussiërende buren, ...
burenlawaai is een veel voorkomende klacht bij huurders van
Eigen Haard.

WWaat vet verzekerzekerrt Eigen Haard?t Eigen Haard?

Eigen Haard verzekert het gebouw waarin je woont en de
aansprakelijkheid van de huurder voor schade aan de woning en
aan derden.

Alle officiële bewoners zijn verzekerd voor
huurdersaansprakelijkheid via Eigen Haard. Je betaalt hiervoor
elke maand een bijdrage in de huurlasten. In een aantal gevallen
zal de huurder de vrijstelling nog moeten betalen aan Eigen
Haard (vb. glasbreuk door eigen schuld).

Wat valt er onder de brandverzekering van Eigen Haard?

• Brand (elektriciteitsrisico, bliksem, ontploffing, …)
• Storm-, hagel-, sneeuwdrukschade
• Glasbraak
• Schade gebouw door inbraak
• Waterschade

Gaat het om schade door inbraak, vandalisme of door een grote
brand? Dan moet je een proces-verbaal (PV) door de politie laten
opmaken. Anders kunnen we geen aangifte doen bij de
verzekering.

Je kan ook contact opnemen met de wijkagent of politiebijstand
vragen door te bellen naar 101 als een gesprek met je buur of
bemiddeling door Eigen Haard geen resultaat oplevert.
De politieagent zal in de eerste plaats jou en je buur willen
aanhoren.

Als alle pogingen om een conflict uit te praten mislukken, kan je
meestal als eerste stap een verzoening voor de vrederechter vragen.
Je gaat dan op de griffie verklaren dat je een bepaalde persoon
voor een verzoening wil oproepen.

De procedure is gratis en de rechter speelt de rol van
tussenpersoon: hij bemiddelt tussen de 2 partijen. De rechter
herinnert iedereen aan de regels en helpt om een overeenkomst te
vinden. Maar hij legt geen verplichtingen op.

Als die poging mislukt, kan je de stap zetten naar een proces bij
het vredegerecht.

(bron: SHM Woonwel 2016)

Heb je vragen over je brandverzekering? Of wens je schade aan je woning te melden?
Neem dan contact op met Dieter Dewaele: 056/76 06 66 – toets 1 of technischedienst@eigenhaardzwevegem.be.
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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!

Ingrediënten:
• 20 cl room
• 150 g gemalen gruyèrekaas
• 1 eigeel
• 1 ajuin
• 6 grote aardappelen
• 100 g gerookte spekblokjes
• 100 g fijn gesneden gerookte hesp
• 2 vellen bladerdeeg
• Peper & zout

Recept van Philippe
Aardappeltaart Bereiding:

1. Was en schil de aardappelen. Snijd ze in dunne plakjes.
2. Schil en snijd de ajuin in plakjes.
3. Smeer het bakblik in met boter.
4. Bedek het bakblik met 1 vel bladerdeeg en prik er gaatjes in. Laat indien

mogelijk 2 cm over de rand.
5. Bedek met aardappelen, peper, zout en voeg wat ajuin en gemalen kaas toe.
6. Leg er dan terug een laag aardappelen boven met spek.
7. Herhaal stap 5 en 6 tot de schotel volledig gevuld is.
8. Verwarm de oven voor op 210°C.
9. Bedek de aardappelen met verse room. Leg terug een vel bladerdeeg en laat

terug 2 cm over de rand. Wrijf het bladerdeeg in met eigeel.
10. Maak de randen een beetje nat en knijp beide randen samen.
11. Maak met het bovenste vel een soort schoorsteen in het midden zodat het

onnodige vocht weg kan.
12. Steek nu de schotel in de oven gedurende 1u30 aan 170°C.
13. Haal de schotel uit de oven en dien onmiddellijk op. Serveer met een blaadje

salade.

Ook lekker voor bij de barbecue!

Smakelijk!
Philippe

Vul in en win!

OPLOSSING

Naam: .........................................................................

Adres: .........................................................................

Telefoonnummer: .......................................................

E-mail: ........................................................................

Stuur je oplossing voor 28 augustus 2019 naar
Eigen Haard, Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem
of mail je oplossing en je gegevens naar
info@eigenhaardzwevegem.be en win een leuke prijs!

A B C D E F

Verticaal
1. Hoe heet de nieuwe co-directeur van Eigen Haard?
2. Aan welk soort lawaai kan je gemakkelijk iets doen?
4. Met wat wrijf je het bladerdeeg in van de aardappeltaart?

Horizontaal
3. Wat is de functie van Nele Roobrouck?
5. In welke straat bouwde Eigen Haard acht appartementen
en acht woningen?
6. Wie zijn taak is het om ratten en ander ongedierte te
bestrijden?

C

A

B

D

E

F


