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Vlaamse Sociaal wonendag
100 jaar sociaal wonen

In 2019 bestaat sociaal wonen 100 jaar: in 1919 werd de ‘Nationale Maatschappij voor Goedkope Woning en Woonvertrekken’ opgericht,
en dat mag gevierd worden. Daarom organiseren de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de Vereniging van Vlaamse
Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en 40 sociale huisvestingsmaatschappijen op zondag 13 oktober de Sociaal Wonendag.

Eigen Haard stelt op zondag 13 oktober haar
lopende sociale bouwprojecten op Zwevegems
grondgebied voor.

Uitvalsbasis is het nagelnieuwe sociale project op
woonzone Losschaert, ingang via de Boerderijstraat
(zijstraat van de Hinnestraat) in Zwevegem.
Tussen 09u30 en 12u30 kan je er een kijkje nemen
in de nieuwe sociale woningen, maak je kennis
met de historiek van de site aan de hand van een
filmpje en een tentoonstelling loodst je door de
verschillende sociale huisvestingsprojecten.

De woonverkaveling Losschaert werd in opdracht
van het gemeentebestuur van Zwevegem
ontwikkeld door Intercommunale Leiedal.
Naast het sociale huuraanbod van Eigen Haard,
vind je er ook 16 bouwkavels voor halfopen
bebouwing die door Leiedal verkocht worden.
Je bouwt er met eigen gekozen architect en
aannemers, vrij van promotor.
Daarnaast bouwt projectontwikkelaar ION uit
Waregem er in de nabije toekomst nog een 60-tal
koopwoningen en appartementen.

Benieuwd? Breng ons dan zeker een bezoekje. We voorzien een drankje voor alle bezoekers, de kleinsten kunnen zich ondertussen
uitleven op het springkasteel.

Project in de kijker!
Kruiswegstraat

Na de sloop van 5 oudere huurwoningen zijn we nu volop bezig met
de opbouw van 7 nieuwe woongelegenheden. We bouwen

- 3 gelijkvloerse appartementen met 2 slaapkamers waarvan één
aangepast voor een rolstoelgebruiker

- 3 duplexappartementen met 2 slaapkamers (leefruimte op het
eerste verdiep, slaapkamers en badkamer op het tweede verdiep)

- 1 woning met 2 slaapkamers

We hopen deze te kunnen verhuren in het vroege voorjaar van 2020.
Alle woningen zullen beschikken over een hedendaags comfort en in
het bijzonder zeer energiezuinig zijn. We halen de BEN norm.
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Woordje van de
directeur

2

Het was een mooie zomerdag, die 10e juli,
de dag waarop wij ons project in Moen,
op de vroegere site van de firma Bekaert,
konden inhuldigen in aanwezigheid van de
huurders, bestuurders, architecten, ...

De huurders waren blij en ook terecht trots
met de 16 nieuwe woningen die zij in de
volgende dagen konden gaan bewonen.

Intussen spreken we nu al bijna van de
'voorbije' zomer, met vele zomerse
vakantiedagen, en ik hoop dat jullie er
allemaal van genoten hebben.

We zorgen zelf voor een 'warme' nazomer,
want op zondag 13 oktober werkt Eigen
Haard mee aan de Sociaal Wonendag voor
100 jaar Sociaal Wonen.

Die dag, tussen 9.30 en 12.30 u, stellen
wij één van onze bouwprojecten open voor
het publiek, namelijk de site Woonzone
Losschaert (aan de Hinnestraat), te
Zwevegem, waar wij 34 sociale
huurwoningen bouwen.

Iedereen is hartelijk welkom, en zal er
kunnen zien welke bouwprojecten Eigen
Haard momenteel uitvoert.

Met de herfst zullen dan de concrete
berichten beginnen te komen over de
wijzigingen in de sociale huur.

Verder in deze nieuwsbrief vind je een
artikel waarin die allemaal samengevat
worden.

De volgende weken zullen wij hierover
meer vernemen en we delen dit dan direct
en duidelijk aan jullie mee.

Luc Vanhulle
Directeur Eigen Haard cvba

Eddy

www....

kUnST?

Voor onze nieuwe woonprojecten zijn we nog op zoek naar kunst. Dit om de muren
van de gemeenschappelijke gangen op te fleuren.
Denk jij ons hiermee te kunnen helpen?

Stuur ons dan een mailtje met een foto van je kunstwerk naar
info@eigenhaardzwevegem.be.

Denk aan je veiligheid en die van
je buren
“Beste bewoners. Ik ben Emiel, ik raakte gewond na een gasontploffing in mijn woning.
Ik probeerde mijn gasvuur aan te steken en er ontstond een steekvlam. Die werd veroorzaakt door
een slecht aangesloten gasfles.
Door de ontploffing waren de ramen van mijn woning gebroken. Mijn huis is nu onbewoonbaar.
Ook enkele andere woningen in de straat hadden schade.”

Het is onze taak om aan de veiligheid
van al onze bewoners te denken
en daarom is het koken of verwarmen
met gasflessen verboden in
alle woningen en appartementen.

Hier zijn te veel risico’s aan verbonden.
Een ongeval/ontploffing door een gasfles
kan voor u èn voor uw buren
dramatische gevolgen hebben.

Maakt u toch gebruik van gasflessen?
Verwijder die dan onmiddellijk uit uw
woning of appartement.

Je kan de foto ook afgeven op ons kantoor of opsturen naar Kortrijkstraat 117, 8550
Zwevegem.

Eigen Haard kiest dan de beste inzendingen uit.

Neem gerust eens een kijkje op onze website
www.eigenhaardzwevegem.be!

Hier kan je heel wat nuttige informatie en tips
terugvinden.
Enkele voorbeelden: herstellingswerken in de
woning, onderhoud & leefbaarheid, huishuur,
zuinig met energie & water, …

Er staan ook regelmatig interessante
nieuwsberichten op de website.

• de verwarming niet opstart
als de huidige temperatuur
in uw woning even hoog of
hoger is dan de gevraagde
temperatuur?

• je regelmatig je radiatoren
moet ontluchten?

Wist je dat...

Maak jij
kunst?

Ben je creatief
met een

verfborstel,
klei, potlood,

…?
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Sluitingsdagen Eigen Haard

• 23 december tot en met 1 januari 2019.

In deze periode zijn we voor technische zaken telefonisch bereikbaar op 23, 24,
27, 30 en 31 december 2019, telkens tussen 09u00 en 12u00.

• vrijdag 1 november 2019 (Allerheiligen)

• maandag 11 november 2019 (Wapenstilstand)

November

December

Het team van Eigen Haard wenst uHet team van Eigen Haard wenst u
& uw familieleden een fijne kerst- en nieuwjaarsperiode toe!& uw familieleden een fijne kerst- en nieuwjaarsperiode toe!

Er zijn drie elementen die wijzigen:

1. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag (energiecorrectie)

2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel

3. De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning. De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de
huurprijsberekening.

Wat verandert er op 1 januari 2020?

Energiecorrectie

Als Eigen Haard extra geld investeerde om jouw woning
energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je
minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming
en warm water.
Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een
maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs.

Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen
met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een
zuinige verwarmingsketel.De grootte van deze toeslag hangt af
van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze
extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens
de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.
De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door
aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is deze toeslag
een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij
bespaart op jouw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning.
Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning
op de private markt.
Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan
de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de
waarde te bepalen, kijken we naar de ligging en andere
eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op
deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van
jouw woning plakken.

Bepalen van het inkomen

Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van
de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Enkel het inkomen
van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen
we niet mee.
Daarnaast kijken we vanaf 1 januari 2020 naar wat je verdiende in
het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft.
Dat noemen we het referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk
voor alle gezinsleden hetzelfde jaar.
Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan
kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Wat verandert er niet?

Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan
betaal je een iets hoger aandeel. Deze solidariteitsbijdrage blijft
behouden.
Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook
recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die
kortingen blijven bestaan.
Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit
meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit
verandert niet.

Vanaf het ogenblik dat Eigen Haard definitieve gegevens heeft,
nodigen we alle huurders uit op infovergaderingen waar we meer
details zullen kunnen geven.
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Maandag:

Woensdag:

Vrijdag:

Wanneer kan je komen
naar Eigen Haard?

Wanneer kan je bellen
naar Eigen Haard?

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

15u00 - 18u15

10u00 - 12u00

14u00 - 16u00

10u00 - 12u00

Je kan ook mailen naar info@eigenhaardzwevegem.be.

09u00 - 12u00 13u30 - 18u15

09u00 - 12u00

09u00 - 12u00

09u00 - 12u00

13u30 - 16u00

13u30 - 16u00

13u30 - 16u00

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

Winnaar
kruiswoordpuzzel!

OPLOSSING

........... pompoenen in deze krant.

Naam: .........................................................................

Adres: .........................................................................

Telefoonnummer: .......................................................

E-mail: ........................................................................

Stuur je oplossing voor 11 november 2019 naar
Eigen Haard, Kortrijkstraat 117, 8550 Zwevegem
of mail je oplossing en je gegevens naar
info@eigenhaardzwevegem.be en win een leuke prijs!

Eigen Haard steunt het
goede doel! Hoeveel pompoenen tel je in deze krant?

WWedstrijdedstrijd

Eigen Haard doet mee aan de Warmste Week!

Wij steunen graag het goede doel 'Food4all'

‘Food4all’ is een initiatief van de Lions Club Zwevegem in
samenwerking met de OCMW’s van de gemeentes Avelgem,
Spiere-Helkijn en Zwevegem.

Een ploeg van
gemotiveerde
vrijwilligers staan
in voor de werking
van de
voedselbank.

Sedert januari
2009 worden elke
woensdag aan 175
gezinnen
voedselpakketten
uitgedeeld.
Deze pakketten

worden samengesteld uit goederen van Voedselbanken en
aangevuld met goederen aangekocht of geschonken door
grootwarenhuizen, lokale handelaars, enz.

Hun doel is om 1 x per week voedselpakketten te verdelen
aan kwetsbare gezinnen. Deze kunnen worden opgehaald bij
de voedselbank of worden indien nodig door een ploeg van
vrijwilligers aan huis bezorgd.
De pakketten worden verdeeld via doorverwijzing van het
OCMW.

Wil jij ons graag helpen om dit goede doel te steunen?
Enkele ideeën om dit te doen: markt waarop huurders
zelfgemaakte dingen kunnen verkopen, koekjesverkoop,
snoepjesverkoop, sneukeltocht, ...

Laat ons jullie ideeën/initiatieven weten voor 18 oktober
2019:

• via socialedienst@eigenhaardzwevegem.be
• bel ons op het nummer 056/76 06 66 (toets 2)
• kom langs naar Kortrijkstraat 117 - 8550 Zwevegem

De oplossing van de kruiswoordpuzzel van de vorige editie
was ‘Ehazet’.

De gelukkige winnaar is Marika, samen met haar dochter.

Zij ontvingen bonnen om in Zwevegem te winkelen.

Proficiat met
jullie prijs!


