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Project in de kijker: LeanderhofLeanderhof

Nieuwe huishuur 2022

Het is belangrijk dat je ons de correcte informatie
bezorgt zodat we je huur correct kunnen
berekenen.
Wij werken nog altijd op afspraak en mogen geen
verschillende mensen tegelijk in de wachtzaal
laten. Daarom vragen we aan al onze huurders om
zo weinig mogelijk langs te komen met de brief. Je
kan deze gerust opsturen, doormailen (je mag er
ook een foto van nemen en ons de foto
doormailen) of in onze brievenbus stoppen.

Heb je toch nog vragen? Dan kan je gerust een
afspraak bij ons maken:

• Telefonisch: 056/76 06 66 (vragen naar
Valerie Wannyn of Evelien Manderick)

• Via mail: verhuring@
eigenhaardzwevegem.be

• Via onze website:
www.eigenhaardzwevegem.be

Als je belt naar het algemeen nummer (056 76 06 66) van Eigen Haard kan je vanaf 1 september '21
niet meer kiezen voor keuzetoets 1 of 2.

Je komt rechtstreeks terecht bij Valerie Peeters, onze onthaalbediende. Zij is je eerste
aanspreekpunt.

Onthaal Eigen Haard

De werken gaan goed vooruit in het Leanderhof.
De oplevering is voorzien in het najaar van 2022.

Volgens de sociale huurwetgeving moeten wij jullie huishuur elk jaar opnieuw berekenen. We hebben daarvoor heel wat info nodig,
zoals jullie correcte gezinssamenstelling, attesten invaliditeit, verklaringen op eer kinderen ten laste bij bezoekrecht,…
Jullie krijgen hiervoor eind september/begin oktober een brief die jullie ons moeten terug bezorgen.
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Mooiste
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Eigen Haard zal deze nieuwe woongelegenheden als volgt verhuren:
• appartement met 1 slaapkamer: alleenstaande of koppel
• appartement met 2 slaapkamers: koppel of aanvrager(s) + 1 bijwoner
• woningen met 2 slaapkamers: aanvrager(s) + 1 kind
• woningen met 3 slaapkamers: aanvrager(s) + 2 of 3 kinderen



Woordje van de
voorzitter

Eigen Haard is volledig gesloten op
• maandag 1 november 2021 (Allerheiligen)
• dinsdag 2 november 2021 (Allerzielen)
• donderdag 11 november 2021 (Wapenstilstand)
• vrijdag 12 november 2021
• maandag 3 januari 2022

In de periode van 27 december 2021 tot en met 31 december 2021 zijn we voor
hoogdringende zaken telefonisch bereikbaar telkens tussen 09u00 en 12u00.

Sluitingsdagen
Eigen Haard
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De kleurenpracht van de herfst doet stilaan
zijn intrede …
Geniet ervan tijdens een natuurwandeling!
Intussen zullen de nieuwe bewoners van de
Ierlandlaan in Zwevegem ook hun nieuw
gebouw en kamers ontdekken.
We heten hen alvast welkom en zullen in een
volgende editie van ons krantje eens dieper
ingaan op deze experimentele vorm van
wonen.

Ondertussen zijn we als sociale
huisvestingsmaatschappij volop bezig met de
op til zijnde veranderingen in onze sector.
Tegen 1 januari 2023 moeten sociale
verhuurkantoren en sociale
huisvestingsmaatschappijen één woonactor
vormen met maar één speler per gemeente:
de woonmaatschappij.

Door te werken met één woonmaatschappij
per gebied wil de Vlaamse Regering voordelen
creëren voor de sociale huurders, kopers, de
woonorganisaties en de steden en gemeenten.
De steden en gemeenten moeten keuzes
maken: welke woonmaatschappij zal in de
toekomst het best hoofd kunnen bieden aan
de woonnood binnen hun stad of gemeente.

SHM Eigen Haard staat klaar om samen met
de steden en gemeenten, een sterke
woonmaatschappij te vormen. SHM Eigen
Haard zal blijven inzetten om mensen met een
bescheiden inkomen betaalbare, kwalitatieve
en duurzame woonoplossingen aan te reiken.
Binnen de nieuwe woonmaatschappij moeten
jullie, de huurder, centraal staan!

Namens de Raad van Bestuur,
Nele Roobrouck

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.

Heb je problemen met je verwarming of warm water?

Wanneer kan je je sociale huurwoning aankopen?

• Je bent de referentiehuurder of je bent de echtgeno(o)t(e) of partner van
de referentiehuurder.

• Je sociale huurwoning is ten minste 15 jaar oud of niet grondig
gerenoveerd.

• Je huurt de woning voor 24 april 2012.
• Je bent op het ogenblik van de aankoop geen eigenaar van een

onroerend goed.

Bedrag

De prijs die je voor je huurwoning betaalt, is gelijk aan de door de schatter
geschatte marktwaarde. De huur die je al betaalde voor de sociale woning kan
hier niet van afgetrokken worden.
Naast de verkoopprijs betaal je de volgende kosten:

• alle kosten voor de notariële verkoopakte: ereloon, dossierkosten,
registratierechten (1,50%), ...

• een schattingsvergoeding
• de kosten van de afpaling en de opmeting en de administratieve kosten.

Het totale bedrag van de afpaling, de opmeting en de administratieve kosten
bedraagt ongeveer 1000 euro. Als je de woning toch niet koopt, krijg je dit
bedrag niet terug.

Wens je hierover meer informatie?
• Mail: info@eigenhaardzwevegem.be
• Brief: Eigen Haard Zwevegem, Kortrijkstraat 117, 8850 Zwevegem

Aankoop van uw sociale
huurwoning: einde
kooprecht
Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kan je de sociale woning die je
huurt, aankopen. Je kan dit nog doen tot en met 31 december 2021. Vanaf 1
januari 2022 is dit niet meer mogelijk. Appartementen kunnen sowieso niet
aangekocht worden!



Tip 1: Laad ’s nachts geen toestellen op. Oververhitte
elektronische apparaten zijn een belangrijke oorzaak van brand.
Bijvoorbeeld het opladen van elektrische steps.

Tip 2: Leg je smartphone op een veilige plaats tijdens het
opladen. Zeker niet in bed of op brandbare zaken!

Tip 3: Blaas kaarsen altijd uit voor je de kamer verlaat.

Tip 4: Wees voorzichtig met sigaretten.
• Rook nooit in bed!
• Gooi een brandende sigaret nooit in de vuilnisbak.

Tip 5: Laat je schoorsteen jaarlijks reinigen.

Tip 6: Blijf in je keuken als je kookt. Moet je toch onverwachts
weg? Zet dan alle vuren af.

Tip 7: Verlaat nooit je huis als je droogkast nog draait. Reinig
ook regelmatig de filters van je droogkast.

Tip 8: Bewaar aanstekers en lucifers buiten het bereik van
kinderen.

Tip 9: Wees voorzichtig met fonduetoestellen,
gourmettoestellen, …

Tip 10: Als er toch brand zou uitbreken is een goed werkende
rookmelder van groot belang!
Eigen Haard plaatste in al haar woningen/appartementen
rookmelders. Laat deze altijd hangen!

Als ze een signaal geven, contacteer Eigen Haard (056 76 06 66)!
Stof ze ook regelmatig af. Stof kan een vals signaal geven. Meer
informatie over de rookmelders kan je vinden op onze website
of in een vorige editie van de E-HaZet.

3

Verantwoordelijke uitgever: Nele Roobrouck, Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem

Huur je een garage op een garageplein en gebruik je ze niet?
Dan is het vanaf nu wel mogelijk om je garage op te zeggen.

Huur je een garage die toegankelijk is via de tuin of is je
garage aan de woning? Dan is het niet mogelijk om uw
garage op te zeggen. Deze hoort bij de woning of het
appartement.

Afzonderlijke garage

Waarom staan er
woningen leeg?

Jawel, er gebeurt wel degelijk iets. Eigen Haard renoveert een 120-
tal bestaande woningen. We deelden die op in vijf grote clusters.

Een cluster is een groep van verouderde woningen. Een grondige
renovatie dringt zich daar op om te voldoen aan de huidige eisen
inzake isolatie en comfort. De voorbereiding van die dossiers neemt
heel wat tijd in beslag. Vandaar de langere tijd leegstand van die
woningen.

De renovatie start pas als er voldoende huizen leeg staan. Mensen
die huren in een huis die niet meer voldoet aan de huidige
regelgeving, kunnen gevraagd worden te verhuizen. Deze mensen
worden op tijd verwittigd en Eigen Haard biedt hen een andere
woonst aan.

De omgeving ziet pas vooruitgang wanneer de werken effectief
worden opgestart in de woning.

Een voorbeeld van zo een cluster is:
Cluster Zwevegem

• 26 woningen in de Frankrijklaan krijgen een grondige
renovatie

• Opstart najaar 2021, fase 1 afgewerkt tegen wellicht midden
2022(Ontwerp: Architectenbureau Sileghem en partners,
Zwevegem)

10 tips om brand te
vermijden
Woningbranden eisen elk jaar mensenlevens. Een brand
breidt zeer snel uit en in enkele minuten kan het vuur
onbeheersbaar worden. Door enkele voorzorgsmaatregelen
te nemen, kan je in de meeste gevallen brand voorkomen.
We geven hierna graag enkele nuttige tips.

Je merkte het vast wel. Vele woningen staan leeg en dan vooral
in onze oudere wijken. Soms ook voor een vrij lange tijd.
Gebeurt er dan niets? Er staan toch veel mensen op de
wachtlijst voor een sociale woning?
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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.

Veronique en Frank
hebben de mooiste tuin!

Er waren heel wat
kanshebbers! We
willen iedereen graag
bedanken om hun tuin
netjes te
onderhouden en op te
fleuren met
bloemetjes!

De tuin van
Veronique en Frank
uit Bellegem werd
verkozen tot 'mooiste
tuin'. Zij wonnen een
bon t.w.v. €25 van
Tuincentrum De
Molen. Proficiat!

Ingrediënten:
• 500 gram tagliatelli
• 1 citroen
• 2 sjalotten
• Klontje boter
• 500 gram gepelde scampi’s
• 10cl witte wijn
• 2 eetlepels pastis
• 10cl room
• 3 takjes tijm
• 70 gram geraspte Parmezaan
• Peper & zout
• Peterselie

Bereidingswijze:
1. Kook de pasta.
2. Pel de sjalotten en snijd ze heel fijn.
3. Laat boter smelten en bak de sjalotten glazig.
4. Pers de citroen uit en voeg een soeplepel citroensap toe.
5. Voeg hier ook de witte wijn, pastis en room aan toe.
6. Laat 2 minuten pruttelen.
7. Voeg daarna de takjes tijm toe, 2 soeplepels Parmezaan, peper

en zout.
8. Laat boter smelten in een andere pan en bak hierin de scampi’s.
9. Schep de pasta in een diep bord, giet er enkele lepels saus op

en werk af met de gebakken scampi’s.
10. Bestrooi het bord met Parmezaan en fijngesneden peterselie.

Smakelijk!
Philippe D.

Pasta met scampi's
op basis van witte
wijn en pastis

Elk jaar bekijken we de buitenomgeving van alle woningen. In juli '21 deden we
de rondgang en waren we ook meteen op zoek naar de mooiste tuin.

Welkom nieuwe
bewoners!

Op 20 september 2021 nodigde Eigen Haard haar nieuwe
bewoners van de Kruiswegstraat uit om hen welkom te
heten en te klinken op hun nieuwe woonst.

Dit doen we normaal telkens bij het begin van verhuring,
maar door de coronamaatregelen kon dit niet doorgaan.

Uiteindelijk konden we een jaar later toch samen het glas
heffen! De bewoners zijn heel tevreden over hun nieuwe
woonst!

Christiaan D.

Eigen Haard heeft in de Kruiswegstraat vijf oudere
woningen vervangen door 3 gelijkvloerse
appartementen (waarvan één aangepast voor
mindervaliden), 3 appartementen op verdiep en
1 grondgebonden woning. Het is een mooie en
energiezuinige realisatie.


