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Bedankt vrijwilligers!

Project in de kijker:
Renovatie FrankrijklaanRenovatie Frankrijklaan

Renovatie centrale
verwarming
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Wat doen bij
wespennest?
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Onderhoud
rioleringen

Iedere huurwoning moet voorzien worden van een centraal
verwarmingssysteem. De werken vormen een hele uitdaging
om tijdens bewoning een volledig systeem in opbouw te
installeren. Per woning duren de werken ongeveer een week.

De werken werden door de Raad Van Bestuur gegund en
besteld op 03/06/2022 aan de firma Six uit Izegem voor een
bedrag van 333.365,51 Euro. De uitvoering bedraagt 120
kalenderdagen en start op 01/07/2022. De afwerking gebeurt
tegen het stookseizoen en uiterlijk tegen eind oktober 2022.

Op vandaag is de ontmanteling
nagenoeg voltooid en is men al
gestart met de inbreng van
technieken. Na het bouwverlof
vatten stilaan de pleisterwerken
aan. Eigen Haard hoopt de
eerste fase in gebruik te
kunnen nemen in het vroege
voorjaar van 2023.

Hieronder enkele foto’s van de
bijna volledig gestripte
binnenkant van de woningen en
enkele structurele
aanpassingen om ruimtes te
vergroten of beter geschikt te
maken met het oog op nieuwe
verhuring.
Met de renovatie is een bedrag
gemoeid van 2.397.516 Euro.

Eigen Haard
nodigt je uit!

Zoals we al eerder aankondigden, bezorgden we in
mei en juni aan alle huurders een nieuw RIO
(reglement van inwendige orde).
Hiervoor konden we rekenen op de hulp van een
aantal vrijwilligers.

Bij deze bedanken wij Karl, Patrick, Michel,
Isabelle, Philippe, Eddy, Dominique, Guido &
Monique (niet op de foto) nog eens van harte voor
hun hulp hierbij! Zij kregen allen een
geschenkbon ter waarde van €25.

De werf in de Frankrijklaan te Zwevegem (clusterrenovatie 26
huurwoningen) is in volle uitvoering. Buitenaf is er niet zo veel
aan te merken maar binnenin de woningen gaat het vooruit.

Na de uitvoering kan
Eigen Haard opnieuw 26
kwaliteitsvolle
huurwoningen aanbieden:

• 4 appartementen
met 1 slaapkamer

• 3 gezinswoningen
met 2 slaapkamers

• 2 gezinswoningen
met 3 slaapkamers

• 13 ruime
gezinswoningen
met 3 slaapkamers

• 4 gezinswoningen
met 5 slaapkamers

Eigen Haard start vanaf 1 juli 2022 met de installatie van
centrale verwarming in 29 huurwoningen verdeeld over
haar patrimonium (Zwevegem, Moen, Sint-Denijs, Otegem
& Kerkhove).

Deze ingreep is een ‘quick-win‘
om bepaalde woningen die in
ons bestemmingsplan niet
onmiddellijk in aanmerking
komen voor sloop of
totaalrenovatie toch te laten
voldoen aan de ERP normen van
de VMSW.

Welkom Gregory!
Gregory staat in voor het
uitvoeren van de
plaatsbeschrijvingen en
voor de opvolging van
herstellingswerken aan de
woning.

We wensen Gregory veel
succes bij Eigen Haard!
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Woordje van de
voorzitter
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Beste huurder,
Beste lezer,

Als u het krantje in de bus krijgt, start de
zomervakantie.
Een moment om even te verpozen thuis, in
de natuur, …
Een moment om met het gezin, familie,
vrienden even samen wat tijd door te
brengen!

Voor het team van Eigen Haard is het een
zeer drukke periode en ook voor een aantal
huurders want een grote verhuisbeweging
wordt gestart! De komende maanden
worden twee werven opgeleverd. Op de
site Transfo worden 14 huizen en 10
appartementen verhuurd tijdens deze
zomerperiode. En ook de 22
appartementen op het Leanderhof zullen
nieuwe bewoners verwelkomen.
Zo komen andere woningen vrij waardoor
we ons renovatieprogramma ook ten volle
kunnen ontplooien. Renovaties in de
Frankrijklaan, in Moen, Sint-Denijs en
Spiere-Helkijn. Zo proberen we ons doel
van een degelijke huisvesting te blijven
nastreven.

Zoals jullie ongetwijfeld gehoord hebben,
wordt er een woonmaatschappij opgericht.
De woonmaatschappij waar Eigen Haard
deel zal van uitmaken omvat de gemeenten
Avelgem, Kuurne, Spiere-Helkijn en
Zwevegem. Voor heel wat huurders zal er
niets veranderen, ze zullen nog steeds bij
ons terecht kunnen. We moeten wel
jammer genoeg afscheid nemen van de
huurders van Kaster en Bellegem. Maar
deze huurders zullen op tijd de nodige
informatie krijgen en we zullen met de
andere woonmaatschappijen samenwerken
zodat de overdracht probleemloos kan
verlopen. We verwelkomen ook nieuwe
huurders uit Heestert, Kuurne en Avelgem.

Ook deze keer moeten we helaas afscheid
nemen van een lid van onze Raad van
Bestuur Jan Dewijngaert verlaat onze Raad
van Bestuur na 9 jaar. Jan, het is geen
vaarwel maar een tot ziens. Dank voor je
klare kijk op de dossiers, jouw constructieve
geest en to the point interventies!

Namens de Raad van Bestuur,
Nele Roobrouck

Ongediertebestrijding

Het bestrijden van ongedierte is een taak van de huurder.
Wanneer u in het huis/appartement last heeft van ongedierte, plaatst u het best gif
of een val. Zet dit wel op een veilige plaats.
Wanneer u ratten opmerkt op het openbaar domein, kan u hiervoor contact
opnemen met de gemeente.

Wat doen bij een wespennest?

Eigen Haard is volledig gesloten op 11,
21 en 22 juli en op 15 augustus '22.

In de periode van 25 juli tot en met
12 augustus is Eigen Haard elke dag
telefonisch bereikbaar tussen 09u00
en 12u00.

Vanaf dinsdag 16 augustus ’22 zijn we
terug normaal bereikbaar vanaf 13u30.

Bereikbaarheid tijdens
zomerverlof

Volg ons op
Facebook!
We hebben

momenteel zo'n
190 volgers!

De gemeente Zwevegem organiseert in juli en augustus speelnamiddagen in enkele
van onze wijken. Hier kunt u zien waar en wanneer dit doorgaat.

Gratis speelnamiddag!

Sinds 1 januari 2020 is het
verdelgen van een wespennest
door de brandweer altijd te betalen
en kost €60 (excl. 21% btw) per
nest.

Als je een wespennest hebt, kan je hem laten verdelgen door de brandweer of een
professionele verdelger. Het verwijderen van een wespennest is geen prioritaire
opdracht van de brandweer.
Een professionele verdelger kan vaak sneller komen en is meestal goedkoper.
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Onderhoud rioleringen

• Vermijd ontstoppers! Dit zijn gevaarlijke cocktails van chemicaliën. Deze producten zijn schadelijk voor mens & milieu en
zorgen ook vaak voor vlekken en schade.

• Contacteer tijdig een ruimfirma.

U krijgt te maken met een verstopping van de afvoer in uw
huurwoning. Knap vervelend en vooral bijzonder ‘stinkend’
duur om de verstopping te laten oplossen door een
professionele firma. U betaalt al gauw 250 à 300 euro. Voor
veel van onze huurders is dat al een hele maand huishuur.

U als huurder bent contractueel gebonden om de afvoeren in
goede staat te houden. Eigen Haard krijgt wekelijks oproepen van
huurders waarbij de riolering verstopt zit.

• Dat kan je best zelf en is eenvoudig uit te voeren. Een putje dat niet vrij is, is meestal een voorbode van
een verstopping.

• U kan altijd de technische dienst contacteren voor verdere informatie.

• Spoel voldoende het toilet en voorkom aanlading van de buizen door urinesteen.

• Gebruik enkel toiletpapier! Geen vochtige doekjes, maandverbanden, pampers, …

• Geen vet in de afvoer (resten van kookpannen, frietvet , olie, …).

• Spoel regelmatig de afvoeren met een oplossing van soda in lauw water. Dit kan wonderen doen (via de
uitgietbak, lavabo of bad/douche).

• Veel sifons best niet zelf demonteren. Dit is niet zo eenvoudig om terug dicht te krijgen. Maak zeker
nooit de schroefbevestigingen los! Bij de recente douches zit er vaak een makkelijk uitneembaar potje
waaruit haarresten makkelijk kunnen verwijderd worden.

Wist je dat...

je verstoppingen
kan vermijden?

• Zeker de gescheiden rioleringssystemen van nieuwbouw of gerenoveerde woningen. Het regenwater
wordt verplicht apart afgevoerd en zorgt voor een mindere spoeling van de vuilwater afvoeren.

• Dit is minder duur dan het ontstoppen en voorkomt hardnekkige verstoppingen.

• Voor woningen/appartementen met collectieve afvoeren staat Eigen Haard in voor de periodieke
reiniging. Die kosten verrekenen we in de huurlasten.

Wist je dat...

je de riolering best
periodiek (om de 2 à
3 jaar) laat reinigen

door een
gespecialiseerde

firma?

Wist je dat...

je best regelmatig
de controleputjes

reinigt?

Ontstoppingskosten zijn altijd ten laste van de
huurder.

Eigen Haard komt ook niet tussen in cameraonderzoeken
waarvan zij de opdrachtgever niet is! Vaak wordt een
onderzoek standaard uitgevoerd bij een ontstopping, maar
dit kost al gauw 100 Euro extra.

Wie betaalt de kosten?

Eigen Haard komt wel tussen bij technische problemen (o.a. bij
breuk of verzakking).

Contacteer hiervoor altijd de technische dienst van Eigen Haard. We
helpen je graag verder.
Hou voor alle zekerheid de facturen van ontstoppingen goed bij.
Eigen Haard gaat altijd in overleg met de ruimdienst bij
terugkerende problemen en neemt hierbij zelf verder initiatief.

Loopt het dan toch fout?

Beter voorkomen dan genezen!



4

Wanneer kan je bellen?

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Je kan ook mailen naar info@eigenhaardzwevegem.be.

08u00 - 12u30 13u30 - 16u00

08u00 - 12u30

08u00 - 12u30

08u00 - 12u30

13u30 - 16u00

13u30 - 15u00

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

Wanneer kan je komen?
Telefoon: 056 76 06 66

13u30 - 16u00

Kortrijkstraat 117, Zwevegem

Enkel op afspraak.

Proficiat, Meguia!

In de vorige editie van de E-Hazet konden de
kinderen een tekening inkleuren.
Meguia was de winnaar van deze wedstrijd!

Proficiat, Meguia!

Reglement Inwendige Orde
Vroeger en nu...

Eigen Haard nodigt je uit!
100 jaar Eigen Haard!

Dat moet gevierd worden!

In 2022 bestaat Eigen Haard 100 jaar en dat willen we graag samen met jullie vieren.
Daarom trakteren wij jullie graag met een heerlijk dessert!

Op 3 of 10 september komen wij naar jullie toe met een foodtruck waar jullie een gratis
lekkernij kunnen afhalen.

Jullie krijgen per gezin ook een leuke goodiebag.

Alle huurders ontvingen ondertussen een persoonlijke uitnodiging met de post.
We vragen om het bijgevoegd strookje terug te bezorgen tegen ten laatste 17 juli 2022.

Zo hebben we een idee van het aantal dessertjes dat we voor jullie mogen reserveren.

We zien jullie graag op 3 of 10 september! Tot dan!

Alle huurders kregen onlangs het nieuw reglement inwendige orde. Dit werd
opgemaakt samen met huurders. We maakten er een vlot leesbaar boekje
van. Eigen Haard bestaat 100 jaar in 2022 en daarom geven we je graag een
blik op het reglement van vroeger...


