Bewonersfeest 2018
Schrijf je nu al in!
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Eigen Haard wenst iedereen een fantastisch 2018!

Dienst verhuring
Wij stellen graag aan je voor: Michel.
Hij werkt al 37 jaar bij Eigen Haard
en kent het reilen en zeilen als zijn
broekzak.
Hij is het gezicht van onze dienst
Verhuring. Omdat dit takenpakket
uitgebreid is, staat Evelien hem bij,
die later de fakkel van de dienst
verhuring overneemt.
Als je bij Eigen Haard een huis huurt,
krijg je een huurcontract. Dit
contract is ingewikkeld en daarom
legt Michel het je uit.

Hij bespreekt een aantal zaken die je
moet naleven. Hij legt ook jouw
rechten en plichten als huurder uit.
Bijvoorbeeld over hoe en wanneer je
je huurprijs betaalt.
Michel en Evelien staan ook in voor
de berekening van de huurprijs die je
betaalt. De huurprijs hangt af van je
inkomen en de samenstelling van je
gezin. Deze huurprijs wordt ieder jaar
opnieuw berekend, maar kan tijdens
het jaar herzien worden als jouw
gezinssituatie wijzigt of als jouw
inkomen daalt. Zij berekenen dan de
nieuwe huurprijs.

Evelien Manderick & Michel Glorieux

Betaling huishuur
In december kreeg je een brief met jouw
nieuwe huishuur voor 2018. In deze brief
stond hoe wij je huishuur berekenen.
Het is belangrijk dat je de huur correct
betaalt.

Hoe moet je de huur betalen?
•

Betaal voor de 10e van de maand. Doe je dit niet, dan kan het zijn dat je een
rappelbrief van ons krijgt. Wij doen dit om te vermijden dat je een hoge
huurschuld krijgt. Lukt het eens niet om voor de 10de van de maand te betalen?
Neem dan zeker contact met ons op (Michel Glorieux of Evelien Manderick). We
zoeken dan samen naar een oplossing.

•

Stort de huur op volgend rekeningnummer: BE12 2850 4500 4692.

•

Vermeld altijd het OGM-nummer. Voorbeeld van een OGM-nummer: +++000/
0000/00000+++. Je vindt je OGM-nummer terug op de berekeningsnota van
jouw huur (links onderaan). Contacteer ons als je dit niet meer hebt.

Verantwoordelijke uitgever: Luc Vanhulle, Kortrijkstraat 117, 8550, Zwevegem
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Oproep huurdersadviesraad
Eigen Haard wil graag een huurdersadviesraad oprichten en heeft
daarbij jouw hulp nodig!
Samen met de medewerkers, helpen de leden van de HAR om het
wonen bij Eigen Haard zo aangenaam mogelijk te maken.

Hoe werkt de huurdersadviesraad?
De huurdersadviesraad behandelt 1 thema per jaar.
Om de 3 maanden is er een vergadering om te praten over dit
thema.
Na 1 jaar doet de HAR een voorstel aan de Raad van Bestuur.
Het bestuur kan op deze manier meer rekening houden met de
mening van de huurders.

Wil je graag lid worden?
Laat het ons weten via socialedienst@ehz.woonnet.be of via
056/76 06 66 - toets 2.

Woordje van de
voorzitter
Beste huurders,
2017 ligt alweer achter ons.
Gaan we het in 2018 anders doen? Laat
het ons vooral proberen nog beter te
doen. Nog beter doen dan u al gewoon
was. Daar tekenen alle medewerkers van
Eigen Haard voor.
Beter doen, door meer samenwerking,
met u als huurder, met alle medewerkers
van het team en met de bestuurders van
Eigen Haard.
Onze huurdersadviesraad staat in de
steigers. Ook en vooral u bent hierin
bepalend.
Hoe meer interesse, hoe beter de
vertegenwoordiging van wat uw zorgen,
noden en behoeften zijn, om aan bod te
laten komen in de beslissingsorganen van
uw woonmaatschappij.
Samen, is ook wat we doen op het
bewonersfeest. In 2018 gaat dit feest van
en voor alle bewoners door op 27 mei,
op dezelfde locatie als in 2016. We
willen er opnieuw een gezellig samenzijn
van maken, waar ieder van u van harte
welkom is.
Bewonersfeest Eigen Haard – 27 mei 2018
– noteer nu al deze datum in uw agenda.
Tot slot wens ik eenieder te danken die
zich afgelopen jaar hebben ingezet voor
onze maatschappij. Dat gaat van
medewerkers, over leden van de raad van
bestuur, tot de talrijke aannemers die
voor ons werken. Zeker ook dank aan u,
beste huurder, voor het wederzijds
vertrouwen en de stappen die u samen
met ons wil zetten.
2017 was mooi. Een gelukkig en gezond
2018 wens ik u allen, om er een nog
mooier nieuw-jaar van te maken.
Erwin Bossuyt – voorzitter Eigen Haard
Erwin.bossuyt@telenet.be

Bewonersfeest 2018
Bestuurders, bewoners en personeelsleden van Eigen Haard slaan terug de handen in
elkaar!
Samen organiseren we een derde ‘bewonersfeest’ op 27 mei 2018, gericht op ontmoeting
en ontspanning.
Hou deze datum dus zeker vrij!
Je kan al inschrijven via onderstaande inschrijvingsstrook. In de E-HaZet van april volgt
nog meer informatie.
Wil je helpen op het feest?
Laat dit dan zeker weten!
Dit kan via 056/76 06 66 – toets 2 of
bewonersfeest@ehz.woonnet.be

Je kan inschrijven voor het bewonersfeest door:
•
•
•

onderstaand strookje terug te sturen naar Eigen Haard - Bewonersfeest,
Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem
je gegevens te mailen naar bewonersfeest@ehz.woonnet.be
te bellen op het nummer 056/76 06 66 - toets 2.

Inschrijven kan tot 1 mei 2018.
Om zeker te zijn van je aanwezigheid vragen wij om ons 10 euro per volwassene te
betalen tegen ten laatste 1 mei 2018.
De betaling kan enkel gebeuren via overschrijving met onderstaande gegevens:
•
•
•

Naam: Bewonersfeest Eigen Haard
Rekeningnummer: BE14 0018 2817 7083
Mededeling: naam huurder - aantal volwassenen + aantal kinderen

Inschrijvingsstrook Bewonersfeest 2018
Wij schrijven ons in voor het bewonersfeest van Eigen Haard op zondag 27 mei 2018.
Naam: ...............................................................................................................................
Straat: ................................................................................. Huisnummer: ......................
Gemeente: ........................................................................................................................
Wij komen met ...... volwassenen en ...... kinderen.
Naam kind 1 + leeftijd: ....................................................................................................
Naam kind 2 + leeftijd: ....................................................................................................
Naam kind 3 + leeftijd: ....................................................................................................
Naam kind 4 + leeftijd: ....................................................................................................

Nieuwbouw

Eigen Haard bouwde zes nieuwe woningen waar er vier werden
afgebroken.

Nieuwe woning heeft
nieuwe huurder!

•

Waar: Minister A. Detaeyestraat, Zwevegem

•

Aannemer: Klein Design & Build

•

Bouwfirma: Bouwonderneming Damman uit Deerlijk

•

Architect: Sileghem & partners, architecten
ingenieursbureau cvba uit Zwevegem

•

Architect opvolging: Tine Bulteel, 10 architecten bvba uit
Zwevegem

•

Bestelbedrag: 966.991 euro

•

Start werken: 1 september 2016

•

Voorlopige oplevering: 15 september 2017

Wil jij ook minder betalen voor
groene energie?
De Provincie West-Vlaanderen organiseert voor de zevende keer de groepsaankoop
van 100% groene stroom en aardgas.
Hoe meer mensen hiervoor ingeschreven zijn, hoe lager de prijs.
Je kunt je hiervoor vrijblijvend inschrijven van 27 november '17 tot en met
7 februari '18.
Je kunt dit doen via volgende website:
https://westvlaanderen.samenaankoopenergie.be.
Je ontvangt ten laatste op 20 maart 2018 jouw persoonlijk voorstel van de
Provincie West-Vlaanderen.

Twee leden van onze redactieraad gingen op
bezoek bij Mr. Kadyrov Viskhazhi in de
Minister A. Detaeyestraat in Zwevegem.
Christiaan en Eddy werden heel vriendelijk
ontvangen.
Toen ze naar zijn eerste indruk vroegen van de
woning, was hij er meteen van overtuigd dat
het huis van grootte en inrichting zeker iets
voor hem was!
Hij is zeer tevreden over de woning en de
buurt!

De dienstverlening van
Eigen Haard in 2018
De bezoekuren van Eigen Haard
Als je als huurder vragen hebt, kan je tijdens de bezoekuren bij Eigen
Haard terecht.
Op deze dagen kan je bij onze medewerkers terecht:

Ze mochten de volledige woning bekijken en
mochten ook enkele foto’s nemen.

Maandag:

15u00 - 18u15

Woensdag: 10u00 - 12u00

14u00 - 16u00

Mr. Kadyrov haalde ook nog een negatief en
een positief puntje aan:

Vrijdag:

-

Bij gebruik van de waterpomp in de
berging (bijvoorbeeld bij gebruik van de
wasmachine) maakt deze veel lawaai. Als de
kinderen ’s avonds moeten slapen is dit niet zo
aangenaam.

+ Het volledige comfort van de woning.
Christiaan en Eddy bedankten meneer Kadyrov
voor het bezoek.
Christiaan & Eddy
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10u00 - 12u00

De telefonische bereikbaarheid
Je kan Eigen Haard ook bellen op het nummer 056 76 06 66.
Ons kantoor is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen op volgende
tijdstippen.
Maandag:

9u00 - 12u00

13u30 - 18u15

Dinsdag:

13u30 - 16u00

Woensdag: 9u00 - 12u00

13u30 - 16u00

Donderdag: 9u00 - 12u00

13u30 - 16u00

Vrijdag:

9u00 - 12u00
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Infosessie brandveiligheid
& inbraakpreventie

Bewonersvergadering
Hulweg
Eigen Haard organiseerde op 3 oktober 2017 een
bewonersvergadering voor haar bewoners van de Hulweg en
Kapellestraat in Moen. Er waren 23 van de 49 bewoners
aanwezig, we kunnen dus spreken van een goede opkomst!
Tijdens de vergadering hadden we het onder andere over
onderhoud en herstel, het zorgnetwerk, de klusjesdienst van
Eigen Haard, …
De bewoners hadden ook de kans om in een ontspannen
sfeer vragen te stellen.

Op 19 oktober 2017 ging er in het schooltje van Te
Winckele een infosessie door voor de bewoners van Te
Winckele.
De brandweer gaf er wat meer uitleg over
brandveiligheid en ook de politie was van de partij om
tips te geven rond inbraakpreventie.

Na de vergadering konden de aanwezigen genieten van een
kopje koffie en een stukje taart. Zo konden de mensen nog
wat napraten.

Eigen Haard organiseerde deze avond omdat het
belangrijk is dat iedereen zich veilig voelt in de
woning. De bewoners konden tijdens en na de
infosessie genieten van een hapje en een drankje.
Wil jij ook tips rond inbraakpreventie of
brandveiligheid krijgen?
Neem dan contact op met een
diefstalpreventieadviseur of brandpreventieadviseur.
Zij bekijken je woning, brengen de zwakke punten in
kaart en reiken oplossingen aan.
Hun bezoek en advies is helemaal gratis!
Meer info vind je op www.diefstalpreventieadviseur.be
of op www.brandpreventieadviseur.be. Je kan ook
meer info bekomen op de nummers 056/62 67 00
(diefstalpreventie) en 056/23 99 26 (brandpreventie).

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@ehz.woonnet.be

Heb je een idee voor in onze krant? Of zijn er activiteiten bij u in de buurt? Neem dan contact op met één van onderstaande
aanspreekpunten. Zij komen dan bij u langs voor een foto en een babbel!

Eddy Galle
Huurder
e.galle1@telenet.be

Karl Noffels
Huurder
karl.noffels@telenet.be

Christiaan D'haene
Huurder
christiaan.dhaene@hotmail.com

Elena Delbeke
Medewerker Eigen Haard
socialedienst@ehz.woonnet.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. Lees op pagina 3 op welke
tijdstippen je ons kan bellen.

