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De verlofperiode loopt van 24 juli tot en met 15 augustus 2017.

In deze periode zijn wij dagelijks telefonisch bereikbaar, maar zijn er wel aangepaste
openingstijden:

• 24 juli '17 t.e.m. 28 juli '17: enkel open op woensdag 26 juli in de voormiddag
• 31 juli '17 t.e.m. 4 augustus '17: gesloten
• 7 augustus '17 t.e.m. 11 augustus '17: enkel open op woensdag 9 augustus in

de voormiddag

Opgelet: de kantoren van Eigen Haard zullen volledig gesloten zijn op dinsdag 11 juli,
vrijdag 21 juli, maandag 14 augustus & dinsdag 15 augustus 2017

Verlof zomer

Verantwoordelijke uitgever: Luc Vanhulle, Kortrijkstraat 117, 8550, Zwevegem

Boven: Barbara Vandeghinste, Lisa Van Hove
Onder: Elena Delbeke, Evelien Manderick

Sociale dienst Graag stellen we aan u voor: Elena, Barbara,
Lisa en Evelien! Zij zijn het sociale team en
het luisterend oor van Eigen Haard. De
huurder en leefbaarheid staan voor hen
centraal. Zij helpen de huurder met het
onderhoud van woning en tuin en behandelen
allerlei vragen van sociale aard. Zijn er
problemen waarbij de sociale dienst u niet
kan helpen, dan verwijzen ze u door naar de
juiste diensten zoals bv. OCMW, CAW,
ziekenfonds,… Als huurder hebt u hen
misschien al op bezoek gehad. Iedere maand
komen ze bij veel huurders aan huis. Vroeg
of laat mag u hen misschien ook bij u thuis
verwelkomen!

De medewerkers van ons sociaal team nemen
ook nog andere taken op. Elena verzorgt de
communicatie van Eigen Haard. Ze maakt

onze krant (de E-HaZet) en verzorgt onze
website. Zij ondersteunt ook de redactieraad
van de E-HaZet, samen met enkele huurders.
Barbara schrijft mensen die een woning
willen huren in op de wachtlijst en maakt
samen met Lisa werk van
huurdersparticipatie. Ze organiseren
informatie-, buurt- en
bewonersvergaderingen. Samen met huurders
zoeken zij naar oplossingen voor problemen
in de buurt. Tot slot hebben we Evelien. Zij
staat in voor de huurprijsberekening. Hebt u
als huurder vragen over de huurprijs van uw
woning, dan kunt u met uw vragen bij haar
terecht.

Hebt u een probleem of wilt u meewerken
aan een fijne buurt? Contacteer dan onze
sociale dienst. Zij helpen u graag!

Voortuin...
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Eigen Haard ziet dat meer en meer mensen
steentjes in hun voortuin leggen. De
voortuinen moeten uit natuurlijk groen
bestaan zoals gras, struiken, bloemen,…
Als u toch steentjes wil in de voortuin, kan
dit enkel onder volgende voorwaarden:

• Bezorg ons vooraf een plan en laat
weten welk materiaal u zal
gebruiken.

• De voortuin moet een siertuin zijn
en geen oprit. De voortuin moet
zeker nog voor 50 procent uit
groen bestaan. Het is niet
toegestaan om de voortuin volledig
in steentjes te leggen.

• Als u steentjes gebruikt, dan moet
dit siergrind zijn. Bijvoorbeeld geel
of wit. Geen blauw/grijze gravé.

• Leg de steentjes op een worteldoek.

• De aanleg van de siertuin is op
eigen verantwoordelijkheid en
risico. Als Eigen Haard de voortuin
moet open maken (bijvoorbeeld om
technische redenen), staat Eigen
Haard niet in voor de heraanleg.

Op het einde van de huurovereenkomst
moet de vertrekkende huurder de steentjes
terug verwijderen en opnieuw gras zaaien.

Voor u veranderingen aanbrengt, vraag
altijd toestemming aan Eigen Haard. U kan
het aanvraagformulier voor
veranderingswerken terug vinden op
www.eigenhaardzwevegem.be.

Maxim



De klusfactuur, goedkoop of duur?Woordje van de
voorzitter
Beste huurders,

Opnieuw een mooie uitgave van de E-
HaZet. Van en voor iedereen die
betrokken is bij Eigen Haard.

Bij een vorige gelegenheid vroeg ik u, wat
uw bezorgdheden zijn, wat voor u
belangrijk is. Vaak heb je bezorgdheden
over uw woning. We horen dat graag. Het
wil zeggen dat u daar een zorg om heeft.

Als uw bezorgdheid een vraag is naar
verandering en verbetering van uw
woning, moet u weten dat niet alles
mogelijk is. We nodigen u wel uit om uw
vragen te stellen. De medewerkers staan u
graag te woord. Ze zijn goed geplaatst en
hebben de nodige ervaring.

In alle dossiers zijn onze beslissingen
ingegeven door redelijkheid,
menselijkheid en gezond verstand.

Er is ook een herschikking binnen onze
organisatie. Enerzijds staan er heel wat
bouw- en renovatieprojecten op stapel.
Anderzijds willen we een voorbeeld zijn in
een veranderende samenleving. Daarom
kozen we voor twee directeurs.

Directeur Luc Vanhulle heeft de leiding
voor alle bouw- en renovatieprojecten en
is hier het aanspreekpunt voor. Co-
directeur Renaat Vandevelde heeft de
operationele leiding en is het
aanspreekpunt voor jou als huurder.

Op die manier probeert Eigen Haard haar
huurders en kandidaat-huurders beter van
dienst te zijn.

Geniet straks van een aangename zomer!

Erwin Bossuyt – voorzitter Eigen Haard
erwin.bossuyt@telenet.be
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Begin 2017 was er de geboorte van onze klusjesdienst. Onze
klusjesman, David zorgt voor kleine herstellingen in onze
woningen of appartementen. Hoe werkte het vroeger? Was er
iets stuk in uw woning, dan kwam er een aannemer langs en
kreeg u een factuur. Vaak wachtte u ook lang op de aannemer.
Een kleine klus is voor onze aannemer niet altijd makkelijk in te
plannen.

Vandaar besloot Eigen Haard in 2017 met een klusjesdienst te
beginnen. Als David een werk uitvoert dat op kosten is van de
huurder, krijgt u een factuur van Eigen Haard. De huurder is
dan vaak verbaasd. Voor de duidelijkheid: de klusjesdienst heeft
2 doelen:

Tuinonderhoud
Eigen haard heeft steeds meer projecten
waarbij de groenaanleg een eenvormige
uitstraling heeft of een functie heeft voor
alle bewoners in de omgeving. Deze tuinen
zijn eigendom van Eigen Haard en hebben
het nodige onderhoud nodig.

Voor dit onderhoud doet Eigen Haard om
de 2 jaar prijsvraag. Op die manier willen
wij de prijs zo laag mogelijk houden.

Voor de periode 2017 tot 2019 zal het
groenonderhoud gebeuren door vzw De
Waak uit Kuurne. De afdeling Green &
Clean komt met het nodige materiaal en
mankracht regelmatig langs om het groen
te onderhouden.

Als sociale huisvestingsmaatschappij zijn
we tevreden dat we hiervoor beroep
kunnen doen op de lokale sociale
economie.

De voornaamste locaties zijn: Bellegem
(Mandenmakersstraat, Johanna
Decosterestraat), Zwevegem (De Losschaert,
Abeele, Harelbeekstraat, Te Winckele,
Vande Vennestraat, Sint-Amandstraat),
Spiere-Helkijn (Kerkstraat).

Contacteer ons gerust als u hier vragen,
opmerkingen of suggesties over hebt.

Doe de lek-check!
Via uw waterfactuur betaalt u voor:

• De productie en levering van uw drinkwater
• De afvoer van uw afvalwater
• De zuivering van uw afvalwater

Voor 1 januari 2016 ontving u 15 000 liter gratis drinkwater. Vanaf 1 januari 2016 is dit
niet meer zo.
U krijgt nu wel een korting op het vastrecht = vaste vergoeding.
U betaalt een vaste vergoeding voor uw drinkwater (50€/jaar), de afvoer (30€/jaar) en
zuivering (20€/jaar). Op deze bedragen krijgt u 20% korting per gedomicilieerde persoon.
U betaalt hierbij ook uw effectief waterverbruik en een bijdrage voor de afvoer en
zuivering van het water.

U krijgt nog steeds een korting, maar door het wegvallen van de 15 000 liter gratis water
zal uw waterfactuur sowieso stijgen.
Het kan ook zijn dat u een lek hebt en dit niet weet. Het is belangrijk om dit regelmatig
te controleren.
Dit kan door volgende stappen uit te voeren:

Stap 1: Schrijf de meterstand op voor u gaat slapen (wanneer u geen water meer
gebruikt).
Stap 2: Gebruik die nacht geen toestellen die water verbruiken (bijvoorbeeld wasmachine,
vaatwasmachine, toilet, …).
Stap 3: Schrijf ’s morgens de meterstand opnieuw op (vóór u water gebruikt).
Stap 4: Vergelijk de twee meterstanden met elkaar. Zijn de laatste cijfers veranderd? Dan
hebt u wellicht een lek.
Stap 5: Controleer eerst of er geen kranen lekken of toiletten doorlopen.
Stap 6: Als dit niet het geval is, neem contact op met Eigen Haard.

(1) de kost voor de herstelling door de klusjesdienst die u als huurder vandaag betaalt,
moet goedkoper zijn dan de prijs die je vroeger betaalde aan de aannemer voor
dezelfde herstelling. De klusjesdienst werkt kostendekkend. Dat betekent dat we geen
winst, maar ook geen verlies willen maken met onze eigen herstellingsdienst.

(2) u als huurder sneller bedienen doordat de klusjesdienst de herstelling vlugger
uitvoert. We willen onze huurder vlugger helpen bij herstellingen.
Onze klusjesdienst kan niet gratis werken. Er zijn kosten zoals een loon, benzine en
het herstellingsmateriaal. Met Eigen Haard doen we wel ons uiterste best om u
goedkoper en sneller te helpen.

Hebt u nog vragen over onze klusjesdienst, aarzel niet en klop aan bij Eigen Haard.



Wijziging
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Vanaf 1 maart 2017 voerde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen
uit in het sociaal huurbesluit. In de vorige E-HaZet informeerden wij jullie
hierover reeds. Hieronder volgt nog wat verdere info.

Zorgnetwerk Zwevegem

Welke hulp bieden ze?

Het Zorgnetwerk biedt twee verschillende soorten dienstverlening
aan:

• Een gratis dienstverlening die bestaat uit kleine hulp in en
om het huis of een regelmatig bezoekje. Een vrijwilliger
springt dan af en toe binnen om even te helpen met het
optrekken van de rolluiken, het leeghalen van de
brievenbus of om een babbeltje te slaan en een luisterend
oor te bieden.

• Een vervoers- en boodschappendienst tegen
kilometervergoeding. Een vrijwilliger brengt u dan naar de
dokter, een vriend, het dorpsrestaurant of een activiteit of
ze doen samen een boodschap (bakker, apotheker of
supermarkt).

Zorgnetwerk Zwevegem zoekt vrijwilligers!

Wie zoeken ze?
• Hebt u een hart voor ouderen en hulpbehoevenden?
• Hebt u een luisterend oor?
• Wilt u wat tijd inzetten om anderen te helpen?

Het zorgnetwerk zoekt mensen om
• Hun vervoers- en boodschappendienst te versterken
• Bezoekjes te brengen bij een oudere of hulpbehoevende

persoon
• Kleine hulp te bieden in en om het huis (optrekken van

rolluiken, vervangen van een lamp, ...)

Wilt u hulp aanvragen? Wilt u meer informatie? Of wilt
u vrijwilliger worden? Neem dan contact op met:

Charlotte Dheedene
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
0493/ 31 88 14 (elke werkdag 9u00 tot 12u30)
zorgnetwerk@zwevegem.be

Met steun van:
De Koning Boudewijnstichting
En De Nationale Loterij

Het Zorgnetwerk wil steun bieden aan ouderen en hulpbehoevenden uit de regio groot
Zwevegem zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Deze steun bestaat uit het verlenen van kleine aanvullende hulp die geboden wordt door
vrijwilligers uit de buurt.

Onderbezettingsvergoeding

Huurders die in een woning of appartement wonen dat te groot is
voor hun gezin, zullen een extra kost in de huur moeten betalen.
We zullen u later uitleggen hoe en vanaf wanneer we dit concreet
gaan aanpakken. Voorlopig verandert er dus nog niets.

Eigendomsvoorwaarde

Iemand die een sociale woning huurt zal geen woning of
bouwgrond in volledige of gedeeltelijke eigendom of
volledig vruchtgebruik mogen hebben. Iedere huurder zal
hierover nog een brief ontvangen. Daarin zal staan wat
mensen met een eigendom moeten doen.

Kooprecht woning

Het recht om een huurwoning aan te kopen zal afgeschaft
worden. Als u op 24/04/2017 voldoet aan volgende
voorwaarden dan is er nog kooprecht tot en met 31
december 2021:

• De woning moet minstens 15 jaar verhuurd zijn.

• De huurder moet 5 jaar ononderbroken in de
woning wonen.

• De huurder mag geen woning of bouwgrond
volledig in volle eigendom hebben of volledig in
vruchtgebruik op het ogenblik van de aankoop.

Voorbeelden:
• Een huurder die zijn woning vanaf 01/05/2012 huurt kan

zijn woning niet meer aankopen.
• Een huurder die zijn woning huurt vanaf 20/04/2012 en

deze woning wordt al 15 jaar verhuurd, kan zijn woning
wel nog aankopen.

Wat moet ik doen als ik mijn huurwoning wil kopen?
Als u voldoet aan de voorwaarden dan moet u dit melden
aan Eigen Haard voor 31 december 2021. Dit kan u doen
door een aangetekende brief of mail met ontvangstbewijs te
sturen.
Dan gaat de verkoopprocedure van start:

1. Informeren + administratiekost
2. Attesteren
3. Schatten en opmeten
4. Ondertekenen verkoopovereenkomst en notariële

akte.

Verkoopprijs & kosten
De verkoopprijs is de geschatte waarde door notaris of
landmeter-expert.
Andere kosten (voor zover gemaakt):

• Schattingsvergoeding: 0€ (2017)
• Kosten afpaling, opmeting, administratieve kosten:

max.: 927€ (2017)
• Andere: kosten verkoopakte, registratierechten.

Verplichtingen & sancties voor de koper
• Er is 20-jarige bewoningsplicht + verkoopverbod
• Sanctie: decretaal wederinkooprecht (20 jaar).
• Geen verplichtingen en sancties voor wettelijke

erfgenamen.
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Van grote woning naar appartement

Maandag: 15u00 tot 18u15

Woensdag: 10u00 tot 12u00 - 14u00 tot 16u00

Vrijdag: 10u00 tot 12u00

Tijdens deze openingsuren, bent u steeds welkom.
Ons kantoor is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 08u30 tot 12u00 & van
13u30 tot 16u30.

Openingsuren Eigen Haard

Tussen het groen en nog in de wijk werd een
prachtig pleintje aangelegd en onderhouden
door de bewoners van de wijk.
Het is er kindvriendelijk, straalt gezelligheid
uit & het is ook een samenkomstplaats voor
de bewoners van het Bakkershof & Molenhof.

Men kan daar ook een wedstrijd petanque
spelen op de aangelegde baan.
Er wordt er ook kubben gespeeld, dit is een
oud volksspel.

Zitbanken werden er geplaatst door de
gemeente om het nog gezelliger te maken.
Er komen ook nog de beloofde kinderspelen.

Ook worden er op de wijk verschillende
activiteiten georganiseerd zoals
nieuwjaarsreceptie en barbeque. Het zou er
een 'place to be' moeten zijn voor de
bewoners van het Molenhof & Bakkershof.

Christiaan

Eddy

Sinds kort hebben we nieuwe bewoners in
onze wijk, Norbert Decraene & Annie
Desmet. Zij zijn geboren en getogen in
Zwevegem.
Norbert & Annie stapten in 1967 in het
huwelijksbootje. Ze gingen samen in Sint-
Denijs wonen. Ze hebben 2 kinderen en 6
kleinkinderen.
Toen ze op pensioen gingen en de
kinderen het huis uit waren, besloten ze
om op zoek te gaan naar een kleinere,
gelijkvloerse woning. Ze waren ook
beiden minder mobiel geworden door
verschillende operaties.
Ze schreven zich in bij Eigen Haard en
kwamen zo op de wachtlijst te staan.
Na een lange wachttijd werden ze

gecontacteerd en mochten ze gaan kijken
naar een woning op de Volksberg.
Wat was jullie eerste indruk van de
woning?
Norbert: “Mijn eerste indruk was zeer
goed. Het was een compact huis en het
was alles wat we nodig hadden. Het was
een gelijkvloerse woning met een uitgang
voor- en achteraan.
Na enkele opfrissingswerken kwamen
Norbert en Annie eind februari hier
wonen.
Jullie wonen hier nu enkele maanden.
Wat vinden jullie er van?
Norbert & Annie: “Het is hier gezellig
wonen, zeer rustig en groene omgeving,
mooi zicht voor en achter en ook zeer
goede buren. Het was een grote
verandering, maar wel een goede! We
hebben hier trouwens ons 50 jaar
huwelijk kunnen vieren met de ganse
familie.”

Wij wensen Norbert & Annie een dikke
proficiat voor hun 50e
huwelijksverjaardag en nog vele jaren
hier bij ons in de Volksberg.

Karl

Nieuwe bewoners in de Volksberg

Oproep redactieraad
Wilt u ook graag deel uitmaken van onze redactieraad?

Stuur ons een mailtje naar socialedienst@ehz.woonnet.be of contacteer ons telefonisch
op 056/76 06 66 (toets 2).

Voelt u zich niet geroepen, maar heb je wel suggesties, ideeën, ludieke verhalen, foto's,
... voor in de E-HaZet? Bezorg ons deze dan gerust!

Sinds 1980 woonde ik in een groot huis in
de Winkelstraat. We hoorden al eens
geruchten dat ze onze huizen zouden
afbreken, maar daar ging ik licht over. Tot
wij en onze buren een brief kregen van
Eigen Haard waarin ze ons uitnodigden
voor een vergadering.

Op deze vergadering vertelden ze ons dat
ze de huizen inderdaad zouden afbreken.
Eigen Haard zou eerst nieuwe woningen
bouwen waar wij dan naartoe mochten.
We kregen de plannen te zien en onze
mening werd gevraagd. Men zou rekening
houden met onze wensen en verzuchtingen.
Het moest natuurlijk wel betaalbaar
blijven.

Een nieuwe, frisse wind ging door Eigen
Haard. Er werd naar onze mening
geluisterd. Deze nieuwe verandering,

openheid zeg maar, kan ik alleen maar
toejuichen!

Mijn vrouw kan de trappen niet goed meer
op. Daarom had ik gezegd dat wij wel
kandidaat waren voor een woning in
dezelfde buurt als er één zou vrijkomen. Er
kwam een appartement vrij met
gelijkvloerse slaapkamer. We mochten gaan
kijken.
Ik was wat bang dat het te klein zou zijn.
Maar toen we er waren, vonden we het
allebei goed. Redelijk ruim appartement,
mooie halfopen keuken en badkamer met
inloopdouche. Net iets voor ons.

Het is er gezellig wonen, stil en we hebben
ook goede gebuurs waar we nu en dan een
gezellig praatje mee slaan.
Ja, Eigen Haard heeft haar uiterste best
gedaan voor ons.

Voor zo ver het kon, hielden ze rekening
met onze wensen. Ik mis nog wel mijn
oude gebuurte, wat normaal is na al die
jaren. Maar ik heb nog veel contact met
onze oude geburen dus dat valt mee.

Ik wil Eigen Haard bedanken voor de vlotte
overgang van huis naar appartement.

Eddy


