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Project in de kijker:
'F'Fatima'atima'

Valerie Peeters is sinds 1 juli 2021 in dienst bij Eigen Haard
als onthaalbediende. Zij zal zowel telefonisch als op kantoor
jullie eerste aanspreekpunt zijn.

Zon in overvloed, verzorg
jezelf en anderen goed!

Welkom Inge &Welkom Inge & VValerie!alerie!

Inge Bossuyt Valerie Peeters

We wensen Inge en Valerie heel veel succes bij Eigen Haard!

Op 20 maart 2021 is Eigen Haard gestart met het bouwen van
20 nieuwe woningen in de Elf Novemberstraat te Otegem.

Alle woningen zullen beschikken over een hedendaags
comfort en zijn zeer energiezuinig. Ook hier halen we het
BEN-label. We hopen deze woningen te kunnen verhuren in
het najaar van 2022.

In een eerste fase bouwen we 16 woningen waarvan
• 11 gelijkvloerse woningen voor ouderen met 1 en 2

slaapkamers
• 1 aangepaste woning voor mensen met een beperking

met 2 slaapkamers
• 4 woningen voor gezinnen met 4 slaapkamers.

In het najaar zal ook de tweede fase starten met nog eens 4
woningen voor ouderen met 2 slaapkamers.

Naast het bouwen van de woningen wordt binnen dit project
ook een nieuwe omgeving aangelegd door de Vlaamse
Gemeenschap.

Heb jij als huurder van Eigen Haard interesse in dit project?
Aarzel niet om je in te schrijven op de wachtlijst. Je kan hiervoor
een afspraak maken door:

• te bellen naar het nummer 056 76 06 66 – keuzetoets ‘2’
• te mailen naar kandidaten@eigenhaardzwevegem.be
• zelf online een afspraak te maken op onze website

www.eigenhaardzwevegem.be
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Kunst in
huis

2

Rondgang
tuinen

Inge Bossuyt gaat als boekhoudkundig-administratief
medewerkster aan de slag. Zij staat o.a. in voor de afrekening
van de huurwaarborgen, voor de verzekeringsdossiers, …

De zomer is weer in het land! Iets waar we met z’n allen altijd naar
uitkijken. De laatste jaren zijn ook bij ons de zomers heel warm en
krijgen we meer en meer te maken met een hittegolf. Dit kan ook
gezondheidsproblemen met zich meebrengen. Vooral voor ouderen,
chronisch zieken en kinderen is het belangrijk dat ze niet oververhit
geraken in het warme weer. We geven graag een aantal tips om de
warmte wat dragelijk te maken:

• Drink voldoende water.
• Draag lichte kledij en een hoofddeksel.
• Houd gordijnen en/of rolluiken dicht overdag.
• Doe zware inspanningen ’s morgens of ’s avonds.
• Zet ramen en deuren ’s morgens en ’s avonds open om te

verluchten.
• Blijf binnen op de warmste momenten van de dag.
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Eigendom
en sociale

woning



Woordje van de
voorzitter

Zomer…

Samen een drankje!
Opnieuw een BBQ met vrienden en familie!
Opnieuw vakantieplannen!
Eindelijk opnieuw een optreden!
Leuke vooruitzichten!

Toetsen en examens (bijna) achter de rug …
Vaccinatie loopt als een trein…
Rode Duivels sjotten zich (misschien) tot
Europees kampioen…

Geniet
… van de leuke momenten
… van de kleine dingen
… van opnieuw samen-zijn.

Het Team van Eigen Haard wenst jullie een
deugddoend verlof!

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? Neem dan wel contact op met Eigen Haard.

Eigen Haard gaat in verlof van 22/07 tot 15/08.
In die periode zijn we op de werkdagen bereikbaar van
9u tot 12u (ook op dinsdagvoormiddag).

Eigen Haard is volledig gesloten op woensdag 21 juli '21.

Naar jaarlijkse gewoonte bekijken we ook dit jaar de buitenomgeving
van ons patrimonium.

In de week van 12 juli 2021 starten we met de rondgang.
Concreet bekijken we volgende zaken:

• Gras afgereden in voor- en achtertuin?
• Oprit proper (geen onkruid, geschuurd, …)?
• Onkruid voor de garage/op het garageplein?
• Onkruid op het trottoir/in de straatgoot?
• Haag gesnoeid?

De huurders waarbij bovenstaande zaken niet in orde zijn, ontvangen een
brief. We hopen dat iedereen zijn best doet zodat er weinig brieven de
deur uit gaan!

Tijdens onze rondgang kiezen we er ook een ‘mooiste tuin’ uit! Dus wie
weet, win je met je mooi onderhouden tuin wel een prijs! We maken de
winnaar bekend in de E-hazet van oktober 2021.

Rondgang groenonderhoud

Verlofregeling

In 2015 deed Eigen Haard samen met samenlevingsopbouw een
tevredenheidsbevraging bij een 500-tal huurders.
Dit is ondertussen 6 jaar geleden en ondertussen is er al veel
veranderd.

Omdat we het belangrijk vinden dat onze huurders zich goed
voelen in onze wijken, organiseren we binnenkort in een aantal
wijken een nieuwe bevraging. Dit vooral om de leefbaarheid in
onze wijken te kunnen inschatten.

Hoe tevreden ben je in je wijk?

De wijken waar dit gaat gebeuren, ontvangen hier meer
informatie over.
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Wist je dat…

je neus ook slaapt 's nachts?

Enkel rookmelders waken 24 uur per dag
over de veiligheid van jou en je gezin!

Verwijder deze dus nooit!

Bij defect, bel altijd naar Eigen Haard!
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Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp slaan de handen in
elkaar en worden zo samen één
huisvestingsmaatschappij van ongeveer 2000 woningen.
We hopen deze fusiemaatschappij te kunnen vormen
tegen midden 2022.

Tijdens deze vorming sta jij als huurder centraal! Voor de
huurder zal er niets veranderen.
Bij vragen of problemen zal je nog altijd terecht kunnen
bij je vertrouwde aanspreekpunt (uw kantoor in
Zwevegem en de vertrouwde medewerkers).

In de fusiemaatschappij zullen we vooral streven naar de
betrokkenheid van de huurder. Dit zullen we doen door
de verdere uitbouw van de huurdersadviesraad, door het
organiseren van buurt- en infovergaderingen en door een
goede communicatie naar de huurder toe.

De toekomstige maatschappij moet ook projecten
(nieuwbouw en renovatie) realiseren die beantwoorden
aan de sociale woonnoden van de huurders. In de eerste
plaats moet er ingespeeld worden op de wachtlijsten en
moet er ruimte zijn voor alleenstaanden, maar ook voor
grotere gezinnen. Verder zal er ook gestreefd worden
naar minder beton en meer groen.

We hopen deze fusie tot een goed einde te brengen in
2022 om daarna samen verder te kunnen bouwen aan
een mooie toekomst voor onze huurders.

Heb je als huurder vragen?
Mail dan naar info@eigenhaardzwevegem.be
of bel naar 056 76 06 66.

Eigen Haard

Zwevegem & Eigen

Gift Eigen Hulp

Kuurne fusioneren

Voor eigendommen in België kunnen sociale
huisvestingsmaatschappijen dit controleren via de
Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en het
kadaster. Voor eigendommen in het buitenland is
dit moeilijker om te controleren.
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW) sloot daarom een raamovereenkomst af
met een aantal ondernemingen die onderzoek
doen naar eigendommen in het buitenland.

Eigen Haard zal ook gebruik maken van dit
raamcontract als er een vermoeden is van een
buitenlandse eigendom bij een (kandidaat)huurder.

Op vandaag heeft Eigen Haard al enkele dossiers
waarvan er effectief een vermoeden van fraude is.
Het hebben van een (buitenlandse) eigendom kan
leiden tot een stopzetting van de
huurovereenkomst en de terugbetaling van de
toegekende sociale korting van de voorbije jaren.

Toch wil Eigen Haard blijven werken vanuit een
wederzijds vertrouwen. We vinden het belangrijk
om iedereen een kans te geven. Natuurlijk is dit
wel verbonden aan bepaalde wettelijke
voorwaarden.

Hebt u een (buitenlandse) eigendom? Neem dan
contact op met Valerie Wannyn op het nummer
056 76 06 66 (toets 2). Wij gaan dan samen op zoek
naar een oplossing, zodat u misschien toch uw
sociale woning verder kan huren.

U hebt een eigendom en u laat niets weten? Dan
kunnen wij niet meer steunen op wederzijds
vertrouwen en zullen wij effectief optreden bij een
vermoeden van fraude.
Dit is ook de plicht van Eigen Haard naar haar
andere (kandidaat)huurders toe!

Wij blijven alert… maar we rekenen op jullie
oprechtheid: contacteer ons!

Een sociale woning
én een eigendom
hebben…
dat mag niet, ook
niet in het
buitenland.

Sociale huisvestingsmaatschappijen worden verplicht
om minimaal 1000 woningen te hebben.
Eigen Gift Eigen Hulp heeft 474 woningen. Eigen
Haard telt op vandaag 1350 woningen. Tegen 2023
wordt de vorming van grotere woonmaatschappijen
verplicht, dus kijkt ook Eigen Haard al even vooruit.

Sociale huurwoningen zijn er voor mensen die er
effectief nood aan hebben én die er recht op
hebben. Misschien vernam u het al in de pers? De
Vlaamse Overheid zet nu extra middelen in om
eigendomsfraude te onderzoeken.
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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.

In de Garenstraat te Moen werden nieuwe woningen en
appartementen gebouwd die sinds augustus 2019 verhuurd
worden.

De muren van de gemeenschappelijke inkomhal misten
enkel nog een kunstwerk aan de muur.

Een creatieve huurder ging op vraag van Eigen Haard aan
de slag en toverde deze prachtige kunstwerken op de muur.

Kunst in huisKunst in huis

Ga jij ook graag creatief aan de
slag met kleurpotloden, verf,
stiften, ...?

Heb jij ook kunst in huis?
Wedstrijd voor de kinderen

Maak dan tijdens de vakantie een mooie tekening,
knutselwerk, ... die verwijst naar Eigen Haard.

Neem een foto van je kunstwerk of bezorg het ons. Vergeet
zeker je naam, adres en telefoonnummer niet te
vermelden.

Wie weet win jij wel een leuke prijs!

Via deze weg willen we
Claudine nogmaals
bedanken!

Maak jij ook prachtige
kunstwerken? Laat ons dit
dan weten! Dit krijgt dan
ook een mooi plaatsje in
de E-HaZet!


