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Verlofregeling zomer 2018

De verlofperiode loopt van 23 juli 2018 tot en met 15 augustus 2018.

In deze periode zijn wij dagelijks telefonisch bereikbaar van 09u00 tot 12u00 (behalve op dinsdag).
Wel zitdag op woensdag 25 juli en woensdag 8 augustus van 10u00 tot 12u00.

Opgelet: het kantoor van Eigen Haard is volledig gesloten op woensdag 11 juli & woensdag 15 augustus 2018.

Welkom Laura!
Elena Delbeke (sociale dienst) is voor enkele
maanden afwezig door
zwangerschapsonderbreking. In deze periode
kunt u altijd terecht bij Laura Bossuyt. Zij zal
ondertussen instaan voor onder andere de
behandeling van de klachten, huisbezoeken,
externe communicatie, …

Elena Delbeke Laura Bossuyt
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Graag stellen wij u ons directieteam
voor: Luc Vanhulle en Renaat
Vandevelde. Samen sturen ze de
organisatie aan en bereiden Eigen Haard
voor op de toekomst.

Luc Vanhulle is directeur van Eigen
Haard. Hij is reeds 10 jaar werkzaam in
Eigen Haard. Hij is in de eerste plaats
verantwoordelijk voor het in stand
houden van de woningen en de nieuwe
en toekomstige investeringen van Eigen
Haard. Als jurist volgt hij ook alle
contractuele zaken op zodat we als
organisatie aan de regels voldoen. Ook
bereidt Luc de bestuursvergaderingen
voor en zorgt hij voor de uitvoering van
de beslissingen van het bestuur.

Renaat Vandevelde is co-directeur van
Eigen Haard. Hij is iets meer dan 2 jaar
actief voor Eigen Haard. Hij moet
instaan voor de opvolging van de
huurdersparticipatie: nadenken hoe
huurders betrokken worden bij het
beleid van Eigen Haard. Ook bekijkt hij
de communicatie van Eigen Haard,
bijvoorbeeld de website en de opstart
van de E-HaZet. Daarnaast bewaakt hij
mee de financiële gezondheid van Eigen
Haard en volgt hij ook het
medewerkersbeleid op van Eigen Haard.

Luc en Renaat staan in voor de leiding,
maar kunnen voor de realisatie van deze
taken rekenen op een loyaal team van
12 medewerkers. Deze werden aan u
voorgesteld in de vorige edities van de
E-HaZet.

Renaat Vandevelde & Luc Vanhulle

Directie
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Woordje van de
directie
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Domiciliefraude

Wat is een domicilieadres?

Dit is de plaats waar je woont en waar je officieel ingeschreven bent.

Je moet het altijd vooraf laten weten aan Eigen Haard als er iemand bij je wil komen
wonen. Eigen Haard gaat dan na of die persoon in een sociale woning kan wonen. Er mag
bijvoorbeeld geen eigendom zijn en de woning moet groot genoeg zijn.

Eigen Haard moet dan eventueel de huishuur aanpassen want in de meeste gevallen
moeten we het inkomen van alle meerderjarige personen meetellen in de berekening van
de huishuur.

Waarom treedt Eigen Haard op tegen domiciliefraude?

• Misbruik van de sociale zekerheid: bijvoorbeeld ontvangen van een hogere ziekte-
uitkering dan waarop men recht heeft.

• Het is niet eerlijk ten opzichte van andere huurders die hun situatie wel juist
doorgeven en daardoor misschien een hogere huurprijs betalen.

• De wachtlijsten zijn heel lang. Het is dus onaanvaardbaar dat iemand een woning
niet bewoont.

Als wij bewijzen hebben van domiciliefraude en als de huurder zijn situatie niet wil in
orde brengen, dan kunnen wij een verder onderzoek laten instellen. We werken hiervoor
eventueel samen met de politie.

Mogelijke gevolgen bij het plegen van domiciliefraude:

• Strenge boetes
• Eventueel opzeg van de huurovereenkomst
• …

Heb je vragen of heb je zelf het vermoeden dat iemand in je omgeving niet in zijn sociale
woning woont of niet zijn juiste gezinssituatie doorgeeft? Neem dan contact op met Eigen
Haard: verhuring@eigenhaardzwevegem.be of 056/76 06 66 (Michel Glorieux of Evelien
Manderick).
Wij bekijken elke situatie op een menselijke manier. Zo krijgen nieuwe relaties voldoende
tijd om hun nieuwe situatie in orde te brengen en kunnen wij eventueel een proeftermijn
toestaan (alleen met akkoord van Eigen Haard).

Verlucht ’s nachts en creëer een
luchtstroom om de koelte in het hele huis
te verspreiden.

Beperk het ‘broeikas’-effect: trek gordijnen
dicht, laat rolluiken neer,... vooral in
ruimtes waar de zon sterk schijnt.

Kies voor zonwering altijd een lichte
kleur, want die weerkaatst warmte en
zonlicht in plaats van ze te absorberen.

Een ventilator in huis gehaald? Goede
zaak, maar minder goed voor je
energiefactuur!
Deze toestellen verbruiken veel energie
waardoor een periode met hitte redelijk
wat centjes kan kosten.

Zet voor de ventilator een emmer met fris
water en/of ijsblokjes. De koelere lucht
wordt dan nog beter verspreid in de
volledige ruimte.

(Bron: SHM WPZ, juni 2017)

Hoe hou je het huis koel?

Beste huurders,

Onze huisvestingsmaatschappij leeft! Ook
in 2017 zaten de medewerkers niet stil.
Ons jaarverslag 2017 werd eind mei 2018
goedgekeurd door ons bestuur. Hierbij een
kort overzicht van onze activiteiten.

In 2017 werden 7 nieuwbouwprojecten
voorbereid. Deze projecten zijn goed voor
ongeveer 140 woningen. Twee
bouwwerken werden opgestart in 2017:
een vervangingsbouw in Zwevegem (6
woningen) en een nieuwbouw in Moen (8
woningen en 8 appartementen). Er werden
voor een half miljoen euro woningen
gerenoveerd. Het patrimonium moet ook
onderhouden worden. In 2017 werden
ongeveer 800 000 EUR onderhoudskosten
gemaakt.

Ook de verhuring zat niet stil. In 2017
mocht Eigen Haard 243 kandidaat-
huurders verwelkomen. 82 nieuwe
huurders kregen in het voorbije jaar een
woning of appartement toegewezen.

In 2017 werden de huurders ook
betrokken bij onze werking. De E-HaZet
werd gelanceerd. Een krant die gemaakt
wordt samen met de huurders. Er vonden
een 15-tal bewonersvergaderingen en
infosessies plaats, waarbij Eigen Haard ook
de huurder aan het woord liet. Er werden
ook een 10-tal tevredenheidsenquêtes
afgenomen bij huurders en de oprichting
van een huurdersadviesraad werd
voorbereid. Tenslotte kregen ook 426
huurders een bezoek van Eigen Haard. Dat
is ongeveer 32% van onze huurders.

Het is goed om even achterom te kijken.
Maar nu kijken we weer vooruit. Ook in
2018 proberen we verder te bouwen aan
de toekomst van Eigen Haard. Samen met
onze bestuurders. Maar in de eerste plaats
ook met onze huurders. Dus met u!

Luc Vanhulle, directeur Eigen Haard
Renaat Vandevelde, co-directeur Eigen
Haard
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Onderbezettingsvergoeding voor huurders

Bevraging website & nieuwsbrief

Hoe vaak bezoekt u de website? Dagelijks - wekelijks - maandelijks - jaarlijks

In welke informatie bent u geïnteresseerd?

Wat zou er beter kunnen aan de website?

Hoe leerde u onze website kennen?

Wat vindt u van het uitzicht van de website? Goed - Niet goed

Indien niet goed, waarom?

Vindt u vlug wat u zoekt? ja - neen

Ik vind de inhoud van de website duidelijk. akkoord - niet akkoord

Waarom is er een
onderbezettingsvergoeding?

De Vlaamse Regering besliste dit om
grotere woningen vrij te maken voor
gezinnen die een te kleine sociale
woning huren of voor grotere gezinnen
die heel lang op de wachtlijst moeten
staan.

Wat is onderbezet wonen?

De grootte van je gezin bepaalt de
grootte van je woning. Je mag één
slaapkamer meer hebben dan het aantal
bewoners. Als je een bezoekregeling voor
de kinderen hebt, wordt daar uiteraard
rekening mee gehouden.

Als je twee of meer slaapkamers extra
hebt, woon je ‘onderbezet’. We vragen je
dan te verhuizen naar een kleinere
woning.

Wat gebeurt er als je onderbezet woont?

Je krijgt/kreeg een brief van Eigen
Haard (daarin staat meer uitleg).

Weiger je 2 keer een woning die
maximaal 5 km van je huidige woning
ligt en die maximaal evenveel kost? Dan
betaal je verplicht vanaf de
eerstvolgende maand een
onderbezettingsvergoeding. Die betaal je
bovenop je huurprijs en huurlasten. In
2018 is dit 31 euro per slaapkamer te
veel.

Sinds 1 maart 2017 zijn er enkel veranderingen ingevoerd in het Sociaal Huurbesluit (Vlaamse Regering).
In de E-Hazet van april-juni 2017 en van juli-september 2017 gaven we eerder al wat uitleg.
We informeren je hierover graag wat verder:

Sinds kort heeft Eigen Haard een nieuwe website en nieuwsbrief (de E-HaZet). Om deze nog beter
te maken, willen we graag uw mening hierover kennen. Daarom willen we u vragen om
onderstaande bevraging in te vullen en ons terug te bezorgen tegen ten laatste 1 augustus 2018.

Wat vindt u van het uitzicht van de E-HaZet? Goed - Niet goed

Indien niet goed, waarom?

Vindt u de inhoud nuttig voor u als huurder?

Welke info zou er in de toekomst nog in de nieuwsbrief mogen verschijnen?

Wat zou er beter kunnen aan de nieuwsbrief?

Website

Nieuwsbrief
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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.

Openingsuren Eigen Haard

Bewonersfeest 27 mei 2018

Huurdersadviesraad
In de vorige krant kon u al lezen dat er op 5 maart 2018 een infovergadering
doorging over de huurdersadviesraad. Na de vergadering hadden zich 14 mensen
kandidaat gesteld om lid te worden van de HAR. Uiteindelijk zijn er 12 huurders
effectief lid geworden.

Op 22 maart 2018 ging de eerste vergadering door. Op deze vergadering maakte
men kennis met elkaar en werd het thema voor 2018 gekozen.
Op 16 april 2018 organiseerde Eigen Haard een openingsreceptie voor de HAR.
Met een hapje en een drankje werd het thema bekendgemaakt aan het Bestuur,
de Directie en het personeel van Eigen Haard. Men koos er voor om dit jaar het
‘onthaalbeleid’ van Eigen Haard onder de loep te nemen. Dit ziet men zeer ruim:
onthaal op het bureau, telefonisch, de website, de openingsuren, …

Hebt u zelf ook tips om het onthaal bij Eigen Haard beter te maken? Laat het
weten aan Barbara Vandeghinste. Dit kan op het nummer 056/76 06 66 of via
socialedienst@eigenhaardzwevegem.be.

Op zondag 27 mei ging ons derde bewonersfeest door onder de
stralende zon. Deze editie zat vol met zon, muziek, lekker eten en
ambiance. Het was een zeer geslaagd feest en hiervoor bedanken we
graag de bestuurders, de bewoners en de personeelsleden van Eigen
Haard.


