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Project in de kijker
Transfo

Nog recent in de buurt van de Transfo geweest in Zwevegem?

Naast een aantal private projecten ontwikkelt Eigen Haard er 14
huurwoningen en 10 huurappartementen.

De woningen hebben 2 slaapkamers en zijn geschikt voor kleine
gezinnen. De appartementen met ook telkens 2 slaapkamers zijn
verdeeld over 2 woonblokken. Ook hier mikken we op een jonger
publiek.

Jannick Vandooren is
sinds 29 maart '21 in
dienst bij Eigen Haard.

Zij staat in voor de
opvolging van de
werven.

Wij wensen Jannick
heel veel succes bij
Eigen Haard!
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Opruim-
actie!
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Nieuw
reglement

De appartementen staan op hoogte in de ruwbouw.

De woningen
in de
Transfostraat
zijn al ver
gevorderd.

Jannick Vandooren

Binnenkort sturen we
vooraf naar alle huurders
een brief om te vragen de
tuin in orde te zetten
tegen een bepaalde
datum.
Daarna komen we kijken of
het in orde is.

De lente staat voor de deur en alles begint terug te
groeien en te bloeien.
Eigen Haard verwacht dat haar huurders de tuinen
netjes onderhouden: gras maaien, onkruid verwijderen,
trottoir en straatgoot netjes houden, haag snoeien, …

Heb jij de mooiste tuin?

Heb je hulp nodig bij het
onderhoud van je tuin? Laat
het ons dan weten! Wij kunnen
je dan eventueel
doorverwijzen naar een
gespecialiseerde dienst.

Tijdens deze rondgang,
kiezen we er ook de
mooiste voortuin uit en die
bewoner wint een leuke
prijs! Doe dus zeker jullie
best om je tuin netjes en
mooi te maken!

Heb je hulp nodig?

Win!
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Rook-
melder

redt
levens!

WelkomWelkom

JJannick!annick!



Woordje van de
voorzitter

Wist je dat ...

je met 1 liter azijn,
100g zout en een
scheut dreft een

mengsel kan maken
tegen onkruid?

Beste lezers,

Soms voelt het aan om in herhaling te vallen…
maar al meer dan een jaar zit ons leven
spreekwoordelijk op slot.

Als sociale huisvestingsmaatschappij was het
voorbije jaar ook niet altijd evident werken.
Zoals jullie weten, hebben we enkele grote
werven, en ook daar loerde corona steeds mee
om de hoek. Maar dankzij een goede
samenwerking met de aannemers en onze
technische dienst zijn de vertragingen tot een
minimum beperkt.

En vooral de dienstverlening naar jullie, als
huurder, verliep en verloopt plots ook anders.
Een plastic scherm, mondmaskers, de
anderhalve meter… Het maakt alles wat meer
afstandelijk.
Maar weet goed dat wij als Sociale
Huisvestingsmaatschappij er wel zijn voor
jullie, per mail, per telefoon,… Een afspraak
maken blijft altijd mogelijk. De Sociale Dienst
binnen Eigen Haard staat steeds voor jullie
klaar.

De lente is in het land, de dagen lengen, en
we zullen weer meer buiten kunnen vertoeven!
Laat ons genieten van het ontluikend groen,
van de lentebloemen,… en hopend dat we in
de zomermaanden weer kunnen genieten van
samen een glas drinken!

Draag zorg voor jezelf en de ander!

Namens de Raad van Bestuur,
Nele Roobrouck

Heb je problemen met je verwarming of warm water? Contacteer dan
rechtstreeks je chauffagist. Dit moet je eigenlijk altijd doen. Hiervoor moet je
niet eerst naar Eigen Haard bellen.

• Woon je in Zwevegem? Bel dan naar Vandorpe op het nr. 056 42 03 10.
• Woon je in Bellegem? Bel dan naar Windels op het nr. 056 64 49 72.
• Woon je in Kaster, Kerkhove, Otegem, Moen, Spiere, Helkijn of Sint-

Denijs? Bel dan naar Houpline op het nr. 0476 55 98 90.
• Is je installatie jonger dan 3 jaar? Neemt dan contact op met Eigen

Haard.

Eigen Haard is volledig gesloten op:

• Maandag 5 april 2021 (Paasmaandag)
• Donderdag 13 mei 2021 (O.L.H. Hemelvaart)
• Vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
• Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)

Na de vergaderingen werden alle voorstellen van de huurders doorgenomen.
Samen met de HuurdersAdviesRaad legden we de inhoud vast.
We probeerden zoveel mogelijk rekening te houden met de voorstellen die wij
kregen van de huurders.

Eind 2020 werd de nieuwe inhoud goedgekeurd door het Bestuur.

In het najaar van 2021 krijgt iedere huurder het nieuwe reglement. Het precieze
tijdstip is afhankelijk van de coronamaatregelen.

Vanaf dat moment zal het reglement voor alle huurders gelijk zijn.

Eind 2019 nodigde Eigen Haard alle huurders uit op bewonersvergaderingen.
Op deze vergaderingen konden alle huurders voorstellen doen over de
nieuwe inhoud van het reglement. Dit zowel mondeling als op papier.

Nieuw
Reglement Inwendige Orde
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Rook... Rookalarm! Waar is er brand??

Een bewoner aan het woord:

"Ik schrok wakker door een harde knal,
waarna ik niet goed meer kon inslapen.
Kort daarna rook ik iets, heel lichtjes.
Rook? Iets anders? Voor alle zekerheid
controleerde ik het appartement. Niets…
oef!

Ik wilde terug gaan slapen, maar in de
slaapkamer was er plots een veel
duidelijker waarneembare geur.
Iets urgenter, doorzocht ik opnieuw alle
kamers… niets. Alleen in de slaapkamer
een steeds sterkere rookgeur. Deze keer
twijfelde ik niet en verwittigde de
brandweer..

Plots ging het rookalarm af. Spijtig
genoeg was het geen inbeelding.
Ik trok mijn kleren en jas aan over mijn
pyjama en maakte vervolgens de andere
bewoners wakker. Ik belde aan, riep,
bonsde op de deur, … Geen enkele
andere bewoner had rook in het
appartement.

Gelukkig, daar was de brandweer al, na
amper 5 minuten! Maar voor mij heel
lange minuten…
Ze onderzochten de kelder en mijn
appartement. Maar ondanks heel veel
rook in de gang en slaapkamers, was
daar niets te zien.
Plots lieten hun collega’s weten dat er
brand was in één van de andere
appartementen. Raar, want mijn
rookalarm ging af….
Na ongeveer 2u30 was alles terug veilig
en onder controle. Maar voor mij voelde
dit niet zo… Ik was plots heel moe, maar
kon niet meer tot rust komen.
Uiteindelijk kon ik nog even rusten.

Eigen Haard

Gelukkig contacteerde Eigen Haard alle
bewoners van het betrokken gebouw
i.v.m. het brandincident. Zo kon ik mijn
verhaal kwijt en kon ik mijn emoties
voldoende ventileren.

Toch bleven vele vragen door mijn hoofd
spoken. Zoals ‘Wat als ik niet was wakker

geworden?’, ‘Wat als ik geen rookmelder
zou hebben?’, ‘Wat als …?, …
Dit vertelde ik aan de medewerker van
Eigen Haard, die me de maandag nadien
een huisbezoek bracht. Dit vond ik heel
attent. Op haar voorstel schreef ik deze
ervaring neer.

En gelukkig… mijn ROOKALARM werkte
héél goed. Het deed wat het moest doen.
Een heel luid geluid, opdat je zou wakker
worden… Zoniet… dan had de brand zich
waarschijnlijk naar andere
appartementen kunnen uitbreiden en
was het veel erger afgelopen.

Neem de rookmelder niet weg

Mijn conclusie is dan ook heel simpel.
Dus mensen alstublieft, laat jullie
rookmelder zeker altijd hangen!
Een appartementsblok is eigenlijk 1 groot
huis….
Je bent dus niet alleen verantwoordelijk
voor jezelf, maar voor iedereen die er
woont!"

Woningbranden eisen elk jaar mensenlevens. Vooral de rook maakt vlug slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich
razendsnel. Als het 's nachts begint te branden, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot.

Rookmelders helpen je bij het detecteren van rook! De Vlaamse
Overheid verplicht rookmelders in alle woningen vanaf
1 januari 2020. Eigen Haard plaatste er in al haar
huurwoningen. Als huurder ben je dan ook verplicht om deze
rookmelders te laten hangen en ze goed te onderhouden.

Neem je deze toch
weg? Dan rekent
Eigen Haard €30
aan per
verdwenen
rookmelder +
werkuren. Als er in
je woning brand
uitbreekt en er is
geen rookmelder
aanwezig, kan dit
grote gevolgen
hebben voor jou
en je gezin. Ook
kan dit invloed
hebben op je
brandverzekering.

Goed onderhoud

Bij een goed onderhoud kan de batterij 10 jaar werken. Door vuil en
stof kan de rookmelder een vals alarm of een vervelend geluid
geven. Hierbij wat tips om de rookmelder goed te onderhouden:

• Druk de knop in het midden in, tot je drie of 6 maal een
piepend geluid hoort. Doe deze test om de twee maanden.

• Stof regelmatig af.

Toch een vals alarm of een vervelend geluid?
• Duw op de testknop in het midden.
• Reinig het toestel grondig met een stofzuiger (zeker niet

met water) of blaas hem uit.
• Piept de rookmelder nog heel vaak? Contacteer dan Eigen

Haard. Wij vervangen de rookmelder dan.

Kosten?

Eigen Haard installeerde de rookmelders op haar kosten. Toch
rekenen we soms komsten aan. Dit doen we in volgende gevallen:

• Weggenomen of onbruikbaar gemaakte rookmelders (dit
controleren we tijdens huisbezoeken).

• Reinigen van het toestel ter plaatse door medewerker Eigen
Haard of derden.

• De garantie van het toestel vervalt als de rookmelder werd
beschadigd.

Wat als de batterij leeg is?
De batterijen zijn niet door de huurder vervangbaar. Eigen Haard
vervangt de rookmelder. Dit is ook op kosten van Eigen Haard.

Contact

Maakt je rookmelder een geluid dat je niet kunt verhelpen? Heb je
vragen over een aangerekende kost?
Contacteer de technische dienst van Eigen Haard op het nummer
056 76 06 66 (toets 1).
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Wanneer kan je bellen?

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Je kan ook mailen naar info@eigenhaardzwevegem.be.

08u30 - 12u30 13u30 - 18u30

09u00 - 12u30

09u00 - 12u30

09u00 - 12u30

13u30 - 16u30

13u30 - 16u00

Een pagina door en voor huurders!Een pagina door en voor huurders!

Wanneer kan je komen?
Telefoon: 056 76 06 66

13u30 - 16u30

Kortrijkstraat 117, Zwevegem

Enkel op afspraak.

Proficiat, Frank!Kinderen zijn
opruimkampioen in Joseph
Vandeveldestraat

Het antwoord van onze vorige wedstrijdpuzzel
was 'LICHT'.
De winnaar is Frank V. uit Zwevegem.
Hij won een cadeaubon van 25€ te besteden in
Groot-Zwevegem.

Proficiat, Frank!

In samenwerking met de kinderburgemeester van Zwevegem,
Maure Cottenier, organiseerde Eigen Haard op donderdag
18 februari 2021 een grote opruimactie in de Joseph Vandeveldestraat.
Alle kinderen werden uitgenodigd om de buurt samen proper te
maken. Dit werd een groot succes. Maure legt het zelf graag uit:

Kinderburgemeester Maure Cottenier aan het
woord:

Voor deze actie werkten we samen met IMOG. Via hen konden de kinderen
grijpstokken en vuilniszakken gebruiken en werd al het verzamelde afval de dag
nadien al opgehaald.
We bedanken graag IMOG en alle kinderen die meewerkten aan een nette straat!

Kinderburgemeester: Maure Cottenier

De Jozef Vandeveldestraat is pas nieuw, maar was
toch al aan een opruimactie toe. Op vele plaatsen
was van alle soorten zwerfvuil te vinden.

We trommelden de kinderen van de straat per
brief op om er een actieve namiddag van te
maken. Het was fijn dat Eigen Haard me als
kinderburgemeester bij deze actie betrokken heeft.

Met de kindergemeenteraad werken we namelijk
ook aan een propere gemeente. We staken met z’n
allen een dik uur de handen uit de mouwen.

Nu hebben we terug een veilige en nette straat
om in te spelen.

Misschien is het een idee om ‘gepimpte’
vuilnisbakken te plaatsen voor restafval en PMD?
Zo kunnen we er elke dag werk van maken.

Groeten
Maure


