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Woonstudio's voor co-living
Vanuit haar missie en visie wenst Eigen
Haard cvba, in samenwerking met andere
partners, in te spelen op maatschappelijke
trends en veranderende woonbehoeften.
De vraag van jongvolwassenen om
zelfstandig te wonen met zorgondersteuning en de zoektocht van hun
ouders naar blijvende zorg, is de basis van
dit project.

Daarom sloegen vzw Co-LIVING, vzw Groep
Ubuntu, de gemeente Zwevegem en Eigen
Haard de handen in elkaar om een project
in te dienen. Het project werd goedgekeurd
door de Vlaamse Regering.
In de Ierlandlaan te Zwevegem komt er een
wooncomplex met een 10-tal individuele
woonstudio’s. Uiteraard kijkt Eigen Haard
eerst samen met de huurders die er nu nog
wonen uit naar een andere woonst.
Er zijn 2 appartementen voor een conciërge
en een vrijwilliger en een kamer voor een
woonbegeleider voorzien. Er zijn ook 2
gemeenschappelijke woonkamers met
keukenblok voorzien.
In het project zijn er verschillende uren
professionele begeleiding voorzien door
Groep Ubuntu.

Op het gelijkvloers is een ontmoetingsplek
voor initiatieven gericht op de buurt.
Eigen Haard bouwt en financiert het
project en treedt op als de verhuurder.
Vzw Groep Ubuntu verzorgt de
woonbegeleiding en de zorg van de
bewoners.
Vzw Co-LIVING verdedigt de belangen van
de bewoners.
De gemeente staat in voor de organisatie
van het buurtinitiatief.
De bouw van het project neemt 3 jaar in
beslag. De kostprijs bedraagt ongeveer 1
miljoen euro.
We hopen de eerste bewoners te
verwelkomen eind 2020.

Financiële dienst
Graag stellen wij u onze financiële
dienst voor.
Binnen Eigen Haard is Greet al 19 jaar
actief op de financiële dienst. Ze voert
nauwgezet de boekhouding uit van
Eigen Haard.
Daarnaast staat zij ook in voor de
personeelsadministratie.
Contracten, uitbetaling van lonen, …,
het is allemaal haar ding.

Omdat ook het takenpakket van deze
dienst steeds groter wordt, kreeg Greet
versterking van Nathalie, die eind maart
overstapte van de technische naar de
financiële dienst.
Greet zal haar stap voor stap inwijden
in de “boekhoudkundige- en
personeelsgeheimen” zodat zij samen
kunnen blijven waken over de financiële
gezondheid van Eigen Haard.

Greet Deconinck & Nathalie Degroote

Nieuwe medewerker
technische dienst

Website Eigen Haard in
een nieuw jasje!

Eigen Haard heet Hilde Gheysen welkom!
Sinds 19 maart 2018 werkt zij op de technische dienst van Eigen
Haard.
Ze maakt er deel uit van het team samen
met haar collega’s Dieter, Peter en Frank.

Eigen Haard heeft sinds
1 februari 2018 een
nieuwe website!

Hilde is afkomstig van Wevelgem en is
industrieel ingenieur Bouwkunde van
opleiding.
Hilde, welkom bij Eigen Haard! We wensen
u veel succes en zijn er zeker van dat je
Eigen Haard mee voorbereidt op de
toekomst.

De website bevat heel
wat nuttige informatie
voor kandidaten en
huurders.
Neem gerust een kijkje op www.eigenhaardzwevegem.be!
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Klusjesdienst
Eigen Haard startte op 16 januari 2017
een klusjesdienst op.
In het verleden bleef een herstelling
soms lang aanslepen door het vele werk
bij aannemers. De klusjesdienst moet
huurders vlug uit de nood helpen bij
kleine herstellingen.
Je komt de groene camionette van deze
dienst al eens tegen in het straatbeeld!
Op 31 augustus 2017 had onze
klusjesman David, 463
herstellingswerken uitgevoerd bij
huurders. We evalueerden de werking
voor een eerste keer in september 2017.
De stem van de huurder is daarbij ook
van belang!

Woordje van de
voorzitter

De sociale dienst legde aan 30 huurders een korte vragenlijst voor. De resultaten zetten we
kort op een rij:
• 49% van de huurders was heel tevreden over de uitvoeringssnelheid, 37% was
tevreden, 1 huurder was niet tevreden. De organisatie door onze technische dienst
loopt dus goed.
•

26% van de huurders was heel tevreden
over de kwaliteit van de uitvoering, 70%
was tevreden en 1 huurder was ontevreden.
Onze klusjesman ‘klust’ dus goed.

•

Over de kostprijs waren de meesten niet zo
positief. 40% kon leven met de kostprijs,
60% van de huurders was niet tevreden of
wisten niet dat ze moesten betalen voor de
klusjesdienst.

Eigen Haard probeert haar dienstverlening te verbeteren, maar werkt niet gratis.
Met de klusjesdienst maakt Eigen Haard de kleine herstelling goedkoper voor haar huurders.
Gratis kan niet, omdat er ook kosten zijn (loon, camionette, werkmateriaal,…).
Eigen Haard wil geen winst maken, enkel uit de kosten komen.

Bewonersfeest 2018

Beste huurders,

In de krant van januari '18 lieten we weten dat er op 27 mei 2018 opnieuw
een bewonersfeest doorgaat.

Een project om trots op te zijn!

Je kan nog altijd inschrijven voor het feest!

‘Inclusief wonen’ is zo’n project. Wij
gingen graag in op de vraag van de
vzw co-living om een
samenwerkingsproject op te zetten in
het belang van jongvolwassenen met
een zorgbehoefte. Vervolgens stapten
de vzw Groep Ubuntu en de gemeente
Zwevegem mee in het project.
In de Ierlandlaan te Zwevegem bouwt
Eigen Haard tegen 2020 een
wooncomplex met een tiental studio’s
voor bewoners met een
ondersteuningsnood. Zo nemen we onze
verantwoordelijkheid om maximaal in
te spelen op veranderende
woonbehoeften in onze maatschappij.
Als er iets is waar we met gans Eigen
Haard trots op zijn, dan is het wel op
dit project.

Dit kan door:
• onderstaand strookje terug te sturen naar Eigen Haard - Bewonersfeest,
Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem
• je gegevens te mailen naar bewonersfeest@eigenhaardzwevegem.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. Kinderen tot 12 jaar komen gratis mee.
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

Wil je helpen op het feest? Laat dit dan
zeker weten!

Herhaling werkt, zeggen ze!

Dit kan via 056/76 06 66 – toets 2 of
bewonersfeest@eigenhaardzwevegem.be

Daarom spreek ik u graag nog eens aan
voor twee belangrijke
aangelegenheden binnen Eigen Haard:
1. De huurdersadviesraad van Eigen
Haard
Hiervoor zijn al meerdere kandidaturen
binnengekomen. Bent u ook
geinteresseerd?
Stuur ons een mail of bel naar Eigen
Haard Zwevegem.
2. Het bewonersfeest van Eigen Haard
op zondag 27 mei 2018
We maken er opnieuw een volksfeest
van waarvoor u zich nu al kan
inschrijven.
Ik zou u hierop graag verwelkomen!
Erwin Bossuyt – voorzitter Eigen Haard
Erwin.bossuyt@telenet.be

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: ....................................................................................................

Planning projecten
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Renovatieprojecten

Nieuwbouwprojecten

Grondige renovatie van 5 huurwoningen

Moen - Bekaertsite (werf in uitvoering)

•
•
•

We bouwen momenteel 8
appartementen en 8 woningen.

Bellegem - Mortagnelaan 59
Kerkhove - Sint-Amandswijk 6 & 18
Spiere-Helkijn - Vromanlaan 12 & 18.

Verhuring is voorzien in voorjaar
2019.

Wij verhuren de woningen opnieuw midden 2018.

Dakrenovatie 22 huurwoningen (in uitvoering)
Zwevegem - Frankrijklaan
De renovatie werd afgewerkt in
maart 2018.

Zwevegem – Kruiswegstraat (opstart werf 2018)
We slopen 5 woningen en
bouwen 7 nieuwe
woongelegenheden, type
duplexappartementen.
Verhuring is voorzien eind 2019.

Dakrenovatie
•
•

Zwevegem - Minister A. Detaeyestraat 34 & 35 (werf in
uitvoering)

Bellegem - Mortagnelaan 48 & 50
Moen - Zilverberkenlaan 19, 27, 29, 31, 33, 35, 37 & 39

We sloopten 2 woningen en
bouwen 3 nieuwe gezinswoningen.
Verhuring is voorzien in voorjaar
2019.

Vervanging van batterijgarages
•

Kerkhove - garages aanleunend tuin Kerk

Opstart ontwerp diverse renovatieprojecten

Zwevegem – Losschaertsite (opstart
werf 2018)
We bouwen 34 ruime gezinswoningen op
deze site. Deze site is gelegen in de
onmiddellijke buurt van de wijk Abeele.
Verhuring is voorzien eind 2019.

Onderhoudsprojecten
Nieuwe garagepoorten batterijgarages (22 poorten)
•

Otegem – Pontwijk (Sparrenlaan, Olmenlaan,
Populierenlaan)

Vervangen van dakgoten
•
•
•
•

Moen – Zilverberkenlaan
Zwevegem – Frankrijklaan
Bellegem – Stadionstraat
Helkijn - Elleboogstraat 13 tot 19

Ontmossen van verschillende daken op basis van
noodzaak
Schilderen verschillende raamlintelen (zweeijzers)
Schilderen van kroonlijsten
•

Spiere-Helkijn - Vromanlaan

Schilderen trapgangen appartementen
•
•

Helkijn - Kerkstraat 12 & 14
Zwevegem – Avelgemstraat & Orveillestraat

Aanpassen regenwaterafvoer
•

Moen - Hulweg 21 tot 31

Dit overzicht is algemene info. Wij verwittigen u altijd tijdig
over de verdere uitwerking van onze renovatie- en herstel
planning.
Afhankelijk van de financiële situatie en de planning kan dit nog
wijzigen.

Nieuwe garagepoorten (37 woningen)
•

Zwevegem - Molenhof 20 tot 62

Vernieuwen van keukenmeubilair
•

Zwevegem - 10 woningen Devroes Molenstraat

Plaatsen van dubbel glas in diverse woningen (opstart)
•

Beperkte hoeveelheid ramen nog met enkel glas (vooral
glas in voordeuren, bergingen, toiletten, ...).

Vervangen van inkomdeuren en achterdeuren
•

Helkijn - Nachtegaalstraat

Vervangen verschillende terrassen
•

Vervanging in functie van noodzaak en al beloofde
aanpak na huisbezoek.

Vervangen van een 70-tal cv-ketels
•

Periodieke vervanging in functie van leeftijd ketel, defect
of rendementsproblemen.

Aanpassen verschillende elektrische binnen installaties
•

Volgens bepalingen Arei (herkeuringen)

Vervangen van een 50-tal brievenbussen
•

Dit zal gebeuren in functie van noodzaak en al beloofde
aanpak.

In de loop van 2018 communiceren wij ook verder over het
algemeen bestemmingsplan van ons patrimonium. Onder andere
welke oudere woningen wij nog renoveren, welke in aanmerking
komen voor vervangingsbouw, welke wij eventueel verkopen, ...
Hebt u nog vragen of opmerkingen? Wij horen ze graag!
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Weg met onkruid!
Eigen Haard doet een warme oproep
aan alle huurders om de straatgreppels
en voetpaden onkruidvrij te houden
in de lente/zomer.
Vroeger werden de greppels en
voetpaden soms gesproeid door de
gemeente. Door het verbod op
pesticiden, doen ze dit niet meer. Wij
rekenen dus op de
verantwoordelijkheid van u als
huurder.

Huurdersadviesraad
Op 5 maart 2018 ging er een infovergadering door rond de
huurdersadviesraad (HAR).
Op deze vergadering waren 19 mensen aanwezig.

Dit staat ook beschreven in het
politiereglement
Wij vragen dus aan iedereen om het
voetpad en de straatgoot onkruidvrij
te maken (stukje grenzend aan uw
tuin).
Eigen Haard streeft naar een nette
omgeving en we hopen dan ook op
jullie medewerking te kunnen rekenen.

Nieuwjaarsdrink
Molenhof
Op 13 januari 2018 ging er een Nieuwjaarsdrink door in het
Molenhof.
Een aantal bewoners organiseren dit jaarlijks. Dit jaar kwam er
ongeveer 80 bewoners op af.
Met hetzelfde team organiseren ze daar jaarlijks ook een barbecue in
de zomer.

Op deze vergadering werd uitgelegd wat de
huurdersadviesraad precies is.
Concreet komt het er op neer dat wij de huurders een stem
willen geven binnen het beleid.
Waarom een huurdersadviesraad?
Jullie merkten het misschien al op, maar Eigen Haard
probeert de huurders op verschillende manieren meer te
betrekken bij de werking. Tenslotte zijn jullie
ervaringsdeskundigen op het vlak van de werking van Eigen
haard.
De HAR behandelt 1 thema per jaar. Om de 3 maanden gaat
er een vergadering door om het onderwerp te bespreken en
voorstellen op papier te zetten.
Op het einde van het jaar legt de HAR dan een concreet
voorstel voor aan het Bestuur van Eigen Haard.
Wilt u ook lid worden van de huurdersadviesraad?
Laat het ons weten via socialedienst@eigenhaardzwevegem.be
of via 056/76 06 66.

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.

