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Herfst: blaadjes ruimen
De herfst staat weer voor de deur. Dit
is een seizoen waar je gezellig kan
samen zijn in een warme huiskamer
maar waar er ook veel blaadjes van de
partij zijn.
We willen iedereen vragen om zijn
blaadjes voor zijn/haar deur op te
ruimen. In bepaalde buurten staat er
van de gemeente een kooi om
bladeren in te werpen.

Blaadjes zijn vooral een probleem op
de grond, maar vergeet ook uw
dakgoot niet. Door te veel blaadjes
kan er een verstopping in de dakgoot
komen. Het is de taak van de huurder
om de dakgoten netjes te houden en
zo verstopping te voorkomen.

Onze huurder is tevreden over onze klusjesman!
Begin 2017 startte Eigen Haard een klusjesdienst op. Het doel is
kleine herstellingen vlug op te lossen. Ondertussen kennen jullie
misschien al de groene camionette van David.
In het jaar 2017 voerde onze klusjesman David 770
herstellingswerken uit, ongeveer 1/3de van alle
herstellingsopdrachten. De andere herstellingen gebeuren nog
door de aannemers waarmee Eigen Haard samenwerkt. Zijn onze
huurders tevreden over onze klusjesman? We vroegen het aan 60
huurders. De resultaten zetten we voor u kort op een rij:
• 85% van de huurders vond dat onze klusjesman vlug de
herstelling uitvoert. 15% van de huurders vond dat ze
lang moesten wachten.
• 98% van de huurders was tevreden over de kwaliteit van
de herstelling.
• In sommige gevallen werkt onze klusjesman niet gratis.
Bepaalde werken moeten betaald worden door de
huurder. 13 huurders van de bevraagde groep hebben de
herstelling moeten betalen. 12 huurders vonden de prijs
correct. Eén huurder vond de klusjesman te duur.

•
•

De huurders waren erg tevreden over de communicatie. Er
werden goede en tijdige afspraken gemaakt. Niemand
was hier ontevreden.
De huurders waren het ook allemaal eens: onze
klusjesman is een goede medewerker die op een
vriendelijke manier de huurders wil helpen.

Zowel Eigen Haard als de huurders zijn tevreden over de
klusjesdienst!

Sluitingsdagen Eigen Haard
•

Eigen Haard zal gesloten zijn op 1 en 2 november 2018.

•

Onze kantoren zullen gesloten zijn van 24 december 2018 tot en met 1 januari
2019. In deze periode zijn we voor technische zaken telefonisch bereikbaar op 24,
27 en 28 december 2018 tussen 09u00 en 12u00.

Het team van Eigen Haard wenst u een fijne kerst- en nieuwjaarsperiode toe!

Verantwoordelijke uitgever: Luc Vanhulle, Kortrijkstraat 117, 8550, Zwevegem
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Brochure ‘Eerste Hulp bij vochtproblemen’
Steeds meer mensen hebben er last van, damp en schimmel in de woning.
Dit kan een technisch probleem zijn. Het kan ook te maken hebben met de ouderdom
van de woning. Maar het komt ook vaak omdat je als inwoner onvoldoende of verkeerd
uw woning verlucht of verwarmd.
Als je de lucht niet genoeg ververst, stapelen het vocht en andere schadelijke stoffen
zich op in uw woning.
Eigen Haard maakte een brochure over het probleem. In deze brochure lees je hoe
vocht en schimmel ontstaan in de woning en hoe je het kan herkennen. Schimmel is
ongezond en wordt best voorkomen. Als je het hebt, moet je het vlug verwijderen. Hoe
je schimmel verwijdert en hoe je het voorkomt staat allemaal met foto’s uitgelegd.
Wens je deze handige brochure? Kom gerust langs op kantoor. De medewerkers
bezorgen het u met alle plezier.

Woordje van de
burgemeester
Beste huurder,
Als vertegenwoordiger van het
gemeentebestuur ben ik blij deel te mogen
uitmaken van het Directiecomité en de
Raad van Bestuur van Eigen Haard.
Het is als burgemeester een bijzonder
interessante en leerrijke ervaring te mogen
participeren aan het sociaal woonbeleid.
Sedert halverwege 2013 heeft Eigen Haard
een her-samengestelde Raad van Bestuur
die duidelijk voor vernieuwing heeft
gekozen, gesteund op 3 pijlers:
• De uitbreiding van het sociaal
woonaanbod door
nieuwbouwprojecten, gespreid over
alle deelgemeenten.
• Bijzondere aandacht voor de
invulling van de sociale rol van de
maatschappij en een betere
serviceverlening.
• Participatie van de huurders, wat
aanleiding gaf tot de oprichting
van de huurdersadviesraad en de
redactieraad van deze E-Hazet.
Ik mag in alles objectiviteit stellen dat er
de voorbije jaren, door inzet van het
personeel, hard gewerkt werd om met
succes de doelstellingen te bereiken.
De grootste uitdaging voor de toekomst
blijft de uitbreiding van een kwalitatief en
betaalbaar sociaal woonaanbod,
gecombineerd met een gezond financieel
beleid.
Op dit ogenblik staan er 150 nieuwe
woningen in de steigers. Even belangrijk
voor de toekomst is de verdere uitwerking
en de motivering van de
huurdersparticipatie: De stem van de
huurders moet op termijn het beleid mee
helpen bepalen!
In afwachting is mijn conclusie: Eigen
Haard is goed bezig!
Marc
Doutreluingne
Burgemeester
Zwevegem

Jaarlijkse huurberekening
Documenten jaarlijkse huishuurberekening
We berekenen uw huurprijs elk jaar opnieuw. In december krijgt u uw nieuwe
huurprijs voor het jaar erna. Om uw huishuur juist te kunnen berekenen hebben
wij een aantal zaken nodig. U krijgt hierover nog een aparte brief van Eigen
Haard. Hier herhalen we nog eens wat we allemaal nodig hebben:
•

Uw gezinsinkomen van 3 jaar geleden: Voor de huishuur van 2019 kijken
we dus naar het inkomen van 2016. Deze inkomsten krijgen we rechtstreeks
door via de belastingen. Had u geen inkomen in 2016 of krijgen wij niets
voor u door? Dan vragen wij u om ons zelf documenten te bezorgen. ligt uw
inkomen van september 2018 tot december 2018 20% lager dan uw
inkomen van 2016? Contacteer dan Eigen Haard zeker vóór 21 december
2018

•

Uw juiste gezinssamenstelling:Wij bezorgen u in oktober een brief met uw
gezinssituatie zoals deze bij ons gekend is. Controleer of alles juist is en
stuur deze brief terug, ook al verandert er niets.

•

Invaliditeit: is er iemand in uw gezin met een invaliditeit?Bezorg Eigen
Haard hiervan een attest. U krijgt hiervoor eventueel ook een korting in
de huishuur.

•

Kinderen met co-ouderschap of bezoekrecht die niet bij u gedomicilieerd
zijn: Voor deze kinderen kan u ook een korting in de huishuur krijgen.U
krijgt deze korting alleen als u en uw ex-partner ieder jaar een document
ondertekenen waarop jullie verklaren dat de kinderen regelematig bij u
blijven overnachten. Een vonnis is niet voldoende!

Vanaf september starten wij met alle gegevens die wij nodig hebben op te
vragen. Lees onze brieven goed en bezorg ons de nodige documenten. Contacteer
ons als u iets niet begrijpt. Wij helpen u dan verder. Reageert u niet of krijgen
wij niet alle documenten van u? Dan kan het zijn dat wij de maximumhuur
moeten aanrekenen.

Eigen Haard maakt zich bekend in de straat.
U hebt ze ongetwijfeld al zien staan. Kort voor het verlof plaatste Eigen Haard bekendmakingsborden. We plaatsten dit op de
terreinen waar Eigen Haard nieuw- of vernieuwbouw zal beginnen.
Een bord betekent niet dat er morgen een machine graaft en/of bouwvakkers druk in de weer zijn. Meestal is er achter de
schermen een dossier in de maak. Reken gauw twee tot drie jaar voor de eerste steen wordt gelegd. Waarom plaatsten we een
bord? Om iedereen tijdig te informeren van onze plannen. Geïnteresseerden kunnen ons contacteren, om te horen wat we precies
van plan zijn.
In deze E-HaZet geven we jullie alvast een overzicht van onze plannen;
1. Project Hugo Verriesstraat 51/59 te 8550 Zwevegem
•
•

Eigen Haard sloopt vijf huurwoningen en bouwt acht nieuwe woongelegenheden.
Opstart sloop vanaf 1 oktober 2018. Reken maar vlug anderhalf jaar tot aan de eerste verhuring.

2. Project Transfo, Paul Ferrardstraat te 8550 Zwevegem
•
•

Het dossier is in voorbereiding voor de bouw van drie koopwoningen, 11 huurwoningen en 10 appartementen.
We hopen te starten in de loop van 2019.

3. Project Leanderhof, Deerlijkstraat en Bekaertstraat in het centrum van Zwevegem
•

Het dossier is in voorbereiding voor de bouw van 40 woongelegenheden op de voormalige bedrijfsterreinen van de firma Bekaert.

Vijf koopwoningen en 13 huurwoningen (Deerlijkstraat).
Appartementsgebouw met 22 woongelegenheden (Bekaertstraat)
•

De start is voorzien in de loop van 2019.

4. Project Losschaertsite te 8550 Zwevegem
•
•

Eigen Haard is gestart op 1 september 2018 met de bouw van 34 ruime gezinswoningen.
De aannemer realiseert de woningen in één jaar en vijf maanden.

5. Project Kruiswegstraat te 8550 Zwevegem
•
•

Eigen Haard sloopte vijf huurwoningen en bouwt zeven nieuwe woongelegenheden.
Werf is zopas opgestart op 20 augustus 2018. Verhuring zal mogelijk zijn na één jaar en vijf maanden.

6. Project Leopoldstraat te 8550 Zwevegem
•

Eigen Haard gaat een ontwerp voorzien voor een appartement met een acht-tal woongelegenheden.

7. Project Minister A. Detaeyestraat te 8550 Zwevegem
•
•

Er worden twee oudere woningen gesloopt en er zal een opbouw van drie nieuwe rijwoningen gebeuren.
Dit is nu in uitvoering en zal klaar zijn tegen eind 2018.

8. Project Fatima te 8553 Otegem
•

Op een nieuwe verkaveling bij de Elf Novemberstraat bouwen we vier koopwoningen en 16 huurwoningen. Het dossier is in
ontwerp. De verkaveling wordt begin 2019 gerealiseerd en gevolgd door het bouwproject.

9. Project Dalestraat te 8554 Sint-Denijs
•

In een eerste fase slopen we de ' Oude Gilde ' en de bijgebouwen gelegen in het centrum. Nadien komt er een ontwerp voor een
bouwproject

10. Project Bekaertsite te 8552 Moen
•

In de Garen- en Textielstraat op de voormalige terreinen van de Textielfabriek ' De cotonière ' realiseren we acht appartementen
en acht woningen. Het project is momenteel in volle uitvoering. De verhuring wordt voorzien in juni 2019.

Eigen Haard streeft naar eenvoudig Nederlands
Kunnen zeggen wat je wil én begrepen worden is belangrijk. Een goede communicatie zorgt voor een goede relatie met de
medewerkers en huurders. Het is belangrijk dat onze huurders Nederlands begrijpen en spreken. Sinds enkele jaren maakt
Eigen Haard werk van een duidelijke communicatie. Open School helpt ons hierbij. We weten dat het niet altijd makkelijk is.
Want de wetten en de regels zijn niet éénvoudig.
Wat heeft Eigen Haard al gedaan?
-

Onze medewerkers kregen gedurende 1 dag les over Klare Taal van Open School .
We proberen onze brieven en folders om te zetten in duidelijke taal. De redactieraad van de E-HaZet helpt ons hierbij.
We zorgen voor klare taal op onze website.
We proberen gemakkelijkere taal te spreken met huurders die nog Nederlands leren.
We stimuleren huurders om extra Nederlands te leren.

Wat vind je zelf?
- Vind je onze brieven duidelijk? Begrijp je alles wat er in staat?
- Heb je voorstellen of ideeën om onze communicatie nog duidelijker te maken? Laat ons dit zeker weten!
via brief: Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem
via mail: socialedienst@eigenhaardzwevegem.be
via telefoon: 056/76.06.66 (kies 2).
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Recept van een huurder

Nieuw redactielid

Parelhoen met groene kool

We hebben bij onze redactieraad een nieuw lid,
Philippe Dewaele , mogen verwelkomen. Philippe
komt uit Spiere-Helkijn en zal ons vanaf nu bijstaan
met leuke ideeën.

Benodigdheden:
1 groene kool
Zout en peper
Bouillonblokje
Een parelhoen
Bakboter
50 cl water
Bereidingswijze:
- De kool laten koken in zoutwater. Daarna afgieten en laten
uitdruppen.
- De bladeren scheiden.
- Een beetje boter laten smelten in een braadpan.
- Leg daarna de koolbladeren op de gesmolten boter en plaats de
parelhoen er bovenop.
- Daarna bedekt men de hoen met koolbladeren, zout, peper en
bouillonblokje.
- Voeg 50cl water bij en laat lichtjes sudderen...

Wilt u ook graag deel uitmaken van onze
redactieraad? Stuur ons een mailtje naar
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be of contacteer
ons telefonisch op 056/76 06 66 (toets 2):
We zoeken nog enthousiaste redactieleden uit: Moen ,
Sint-Denijs, Otegem, Kerkhove en Kaster.
Komt u liever niet naar de redactieraad, maar u hebt
wel suggesties, ideeën, ludieke verhalen, foto’s … voor
in de E-HaZet? Bezorg ons deze dan gerust!

Met een lekker kroketje is het gerecht compleet.
Smakelijk!

Philippe

Garageverkoop en barbecue
Molenhof
Op zaterdag 18 augustus 2018 hielden ze in het Molenhof voor de eerste keer
een garageverkoop. De opkomst was heel groot en gelukkig was de zon ook
van de partij. De bewoners stelden hun garage open en verkochten met succes
allerlei spullen.
De dag erna, zondag 19 augustus 2018 ging de jaarlijkse barbecue door. Hier
zat de sfeer zoals ieder jaar heel goed.
We kunnen weer spreken van een plezant weekend in het Molenhof
georganiseerd door de bewoners.
Zijn er bij jullie soms ook leuke activiteiten in de buurt? Laat het ons dan
weten! Iemand van onze redactieraad komt dan eens langs voor een foto en een
babbel.

Bewonersvergadering
Zilverberkenlaan en Beukenlaan
Eigen Haard organiseerde op 30 augustus 2018 een bewonersvergadering voor haar
bewoners van de Zilverberkenlaan en Beukenlaan in Moen. Er waren een 13-tal
bewoners aanwezig.
Tijdens de vergadering hadden we het onder andere over onderhoud en herstel,
leefbaarheid, brandveiligheid,…
De bewoners kregen ook de kans om de nodige vragen te stellen en wat na te praten.
Tijdens de vergadering konden de aanwezigen genieten van een kopje koffie en een
stukje taart.
Zou je een bewonersvergadering in uw wijk/straat ook nuttig vinden? Laat het ons
weten via het nummer 056/76 06 66 (toets 2) of via mail op
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be

Openingsuren Eigen Haard
Maandag: 15u00 tot 18u15
Woensdag: 10u00 tot 12u00 - 14u00 tot 16u00
Vrijdag: 10u00 tot 12u00
Tijdens deze openingsuren, ben je steeds welkom.
Ons kantoor is elke werkdag telefonisch bereikbaar.

