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Hier is ze dan, dé E-HaZet, de krant van Eigen
Haard Zwevegem. Ze wordt gemaakt door een
redactieraad.
Deze redactieraad bestaat uit medewerkers én
huurders van Eigen Haard.
Vier keer per jaar valt ze in uw brievenbus.

We houden u zo op de hoogte over zaken die voor
u als huurder belangrijk zijn.
Waar kan ik terecht met mijn problemen? Zijn er
veranderingen in de huurprijs? Welke activiteiten

worden er georganiseerd? Staan er belangrijke
renovatiewerken te wachten in uw woning en wijk?

Heb je interesse om mee te werken aan de E-HaZet?
Of heb je vragen waarover je in de krant informatie
wil. Stuur gerust een e-mail naar
socialedienst@ehz.woonnet.be of contacteer ons
telefonisch op 056/ 76 06 66 (optie 2).

De redactieraad
(Eddy, Christiaan, Elena)

E-HaZet

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

Van links naar rechts: Peter Verduyn, David Depraetere,
Nathalie Degroote, Dieter De Waele en Frank Gabriël

Technische dienst Mogen we aan u voorstellen: Peter,
David, Nathalie, Dieter en Frank!
Samen vormen zij het technische team
van Eigen Haard. Zij staan samen in
voor het onderhoud van de woningen
en appartementen van Eigen Haard.

Voor wat kun je bij hen terecht?
Als je verhuist, komt Peter over de
vloer. Hij maakt een plaatsbeschrijving.
Op het einde van uw huurovereenkomst
bekijkt hij de toestand van uw
woning. Een goed onderhouden woning
kan vlugger verhuurd worden aan een
andere huurder.
Tweede in de rij is onze klusjesman
David. Hij zorgt voor kleine
herstellingen en onderhoudswerken in
onze woningen.

Bel je naar de technische dienst met
een probleem, is de kans groot dat je
bij Nathalie terecht komt. Zij staat in
voor het vriendelijke onthaal op de
dienst.
Heb je een probleem gemeld, moeten
we vaak ter plaatse komen. Dieter
brengt dan een huisbezoek. Hij
onderzoekt hoe we de herstellingen
kunnen uitvoeren. Tenslotte is er Frank.
Hij staat in voor de dagelijkse
organisatie van de dienst. Ook denkt hij
na over de toekomst van Eigen Haard:
grote renovatiewerken en nieuwe
bouwprojecten.
Is er iets stuk aan uw woning?
Contacteer onze technische dienst! Zij
helpen u graag!
Tel.: 056/ 76 06 66 (optie 1).

Binnenkort begint alles
terug te groeien en te
bloeien in de tuin!

Wij doen graag een
warme oproep om alles
rond uw woning
regelmatig te
onderhouden: gras
maaien, hagen snoeien,
onkruid verwijderen,

trottoir & straatgoot
netjes houden...

Een verzorgde
buitenomgeving is leuk
voor iedereen! Dit maakt
het samenleven fijner!
Eigen Haard dankt u
alvast voor uw
medewerking om de
buurt netjes te houden.

De lente is in zicht...
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Een rookmelder in uw woning is heel
belangrijk. Sinds het plaatsen van de
rookmelders werden er al twee
huurders gered.
Rik is één van hen. Op een avond
bleef er een kom met soep uren op het
vuur staan. Toen Rik al lang sliep
werd hij plots wakker van een zeer

luid lawaai. Toen Rik in de gang
kwam en de rook zag, wist hij
onmiddellijk dat de rookmelder zorgde
voor het lawaai. Gelukkig was er
enkel rook en nog geen vuur in de
keuken. De rookmelder heeft Rik dus
op tijd gewekt en erger voorkomen…

Al 2 huurders gered van
brand door rookmelders!

Denk niet: bij mij

kan dit niet

gebeuren.

Woordje van de
voorzitter

Wat is ventileren? Hoe verwijdert
u schimmel? Hoe vermijdt u
schimmel?
Huurders met deze problemen werden
uitgenodigd in een demowoning van
Eigen Haard.

In iedere kamer waren er goede en
slechte voorbeelden te zien. In de
badkamer was er een muur met
schimmel.

We toonden hoe u dit best afwast
zodat het niet meer terugkomt. Bij een
kopje koffie en een koekje kon
iedereen vragen stellen.

Wil je deze uitleg ook horen? Stuur
dan een e-mail naar
socialedienst@ehz.woonnet.be of bel
ons op het nummer 056/76 06 66
(toets 2).

Infosessie over condens,
vocht & schimmel

Beste huurders,
Voor u ligt de eerste uitgave van de E-
HaZet, de krant van Eigen Haard, van en
voor iedereen die betrokken is bij Eigen
Haard. Proficiat aan iedereen, huurders en
medewerkers, om het laten tot stand
komen van deze eerste uitgave.

Men vraagt mij soms: Wat doet Eigen
Haard eigenlijk? Dat is steeds een goede
aanleiding om meer uitleg te geven bij
onze activiteiten.

Ooit gestart in 1923 als bouwmaatschappij
zijn we ondertussen geëvolueerd naar een
Sociale Woonmaatschappij.
De doelstellingen van Eigen Haard liggen
niet alleen in het verhuren en onderhouden
van de woningen. Er is veel meer dan dat.
Veel huizen bouwen en tegelijk renovatie
van ons patrimonium, zoveel als mogelijk.
Bovenal willen we een echte
woonmaatschappij zijn. Een organisatie
met maatschappelijke relevantie. Onze
huurders zijn ons belangrijkste goed, we
willen op een nog actievere wijze met
jullie in dialoog gaan. Vandaar ons project
naar meer betrokkenheid, participatie en
inspraak.

Deze krant is daar een voorbeeld van. Nu
en in de toekomst willen we graag horen
wat u bezig houdt. Wat voor u belangrijk is
en waar wij maximaal rekening moeten
mee houden. Opdat oprecht het gevoel en
de beleving mag ervaren worden dat Eigen
Haard zorg draagt voor haar huurders.
Daar staat ook iets tegenover. Als huurder
heb je ook een grote verantwoordelijkheid
naar goed beheer en onderhoud van de
woning. Zo dragen we het best zorg voor
elkaar.

Erwin Bossuyt – voorzitter Eigen Haard
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Tips van Rik:

• Panikeer niet als uw rookmelder gaat. Maak iedereen wakker en breng ze
in veiligheid. Kijk waar de rook vandaan komt. Bij brand, of hevige rook,
bel de brandweer (bel: 100).

• Denk niet: bij mij kan dit nooit gebeuren.

• Lees de handleiding goed. Zo weet u hoe u de rookmelder kan uitzetten
zonder ze te beschadigen.

• Leg de handleiding op een plaats waar u deze vlug terug vindt.

Voor meer info, bel ons op het nummer 056/ 76 06 66 (optie 1).



Wijziging
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Iemand die begint te huren vanaf
01/03/2017 krijgt geen contract
meer van onbepaalde duur. Elke
nieuwe huurder start met een
huurcontract van 9 jaar. De
huurder die in de laatste 3 jaar van
zijn huurcontract te veel
verdiende, moet de woning
verlaten.

Bent u al huurder van vóór
01/03/'17? Dan verandert er niets
en houdt u een huurcontract van
onbepaalde duur. Ook als u na 01/
03/2017 verhuist naar een andere
aangepaste sociale woning.

1. Voor nieuwe
huurders: invoering van
tijdelijke contracten

Vanaf 1 maart 2017 voerde de Vlaamse Regering een aantal
veranderingen uit in het sociaal huurbesluit. Deze veranderingen moet
Eigen Haard toepassen vanaf 1 maart 2017. Op deze pagina vindt u
de belangrijkste veranderingen voor u als huurder.

3. Voorwaarden voor eigendom worden strenger

Kunt u als huurder gegronde redenen geven, dan kan Eigen Haard de termijn van 1 jaar verlengen.

In de volgende E-HaZet volgt nog meer uitleg. Hebt u vragen? Stuur een mail naar verhuring@ehz.woonnet.be of bel ons op het
nummer 056/ 76 06 66 (optie 2).

Wat moet u doen om de
onderbezettingsvergoeding niet te moeten
betalen?

• U inschrijven om te verhuizen naar
een kleinere woning of appartement.

• U mag 1 x een aanbod van een
kleinere woning weigeren. De 2e
maal dat u een aanbod weigert,
betaalt u de extra kost.

De kleinere woning of appartement moet
aan volgende voorwaarden voldoen:

• De nieuwe woning mag niet verder
dan een straal van 5 km van de
huidige woning liggen.

• De huishuur + de huurlasten mogen
niet hoger zijn dan wat je nu
betaalt in uw woning.

• Tussen de eerste weigering en het
volgende aanbod van een andere
woning moet een periode van 3
maanden liggen.

Huurders die in een woning of appartement
wonen dat te groot is voor hun gezin,
moeten een extra kost betalen. Dit noemen
we een onderbezettingsvergoeding. De kost
bedraagt 30 euro per slaapkamer te veel
(geïndexeerd naar 2017).

Wanneer is een woning of appartement
onderbezet?

Als er minstens 2 slaapkamers méér zijn dan
het aantal personen die er wonen.

Voorbeelden

Wat doet u als u een eigendom hebt als huurder (u of uw partner)?

2. Extra betalen voor te grote woning

Kinderen in co-ouderschap of omgangsrecht rekenen we mee.

Twijfelt u? Neem dan best contact op met uw notaris.



Redactieraad
E-HaZet
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Mosselen gevuld met kruidenboter

Benodigdheden:
1 sjalot fijn gesnipperd
1 teentje knoflook
100 gr zachte boter
1 el muscadet (droge
witte wijn )
1 el gehakte peterselie
12 mosselen of
tapijtschelpen

Bereidingswijze:
• Maak het sjalotje en knoflook

fijn.
• Klop er de boter, wijn, peterselie,

zout en peper door.
• Was de mosselen of tapijtschelpen

goed (mosselen 2 min. koken).
• Wrik de schelp los en laat het

vocht weglopen.
• Bewaar de mossel in de platte

schelphelft.
• Schep het botermengsel in elke

schelp.
• Bak 3-5 min op 220°.

Smakelijk!
Eddy

Recept van
een huurder...

Deze krant wordt gemaakt door de
redactieraad, deze bestaat uit
medewerkers en huurders van
Eigen Haard.

Wilt u 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).

Een ouder echtpaar nodigde de buren uit
om te komen eten. Telkens als de oude
man zijn vrouw iets vraagt, begint hij
met 'schat, lieveling, duifje, honnepon,
enzovoorts.

De buren waren onder de indruk, want
het echtpaar was al bijna 60 jaar
getrouwd.
Toen de vrouw even naar de keuken
was, zei de buurman tegen de man: "Ik
vind het zo mooi dat u uw vrouw, na al
die jaren dat u getrouwd bent,nog steeds
koosnaampjes geeft".

De oude man boog zijn hoofd. "Hou op"
zegt de man, "Ik kan al tien jaar niet
meer op haar naam komen!"

Christiaan

Billenkletser

Bewonersvergadering Johanna Decosterestraat
Op 2 maart kwamen
17 huurders uit de Johanna
Decosterestraat in Bellegem
naar een
bewonersvergadering.
Eigen Haard gaf uitleg over de
huurlasten voor het
tuinonderhoud. Bewoners
en medewerkers van Eigen
Haard zochten samen naar een
goede oplossing voor de
buurt. Voor Eigen Haard is dit
een andere manier om met de
huurders te praten.
Een drankje en een hapje
maakten de sfeer aangenaam.

Ook bewoners leerden elkaar
kennen en spraken met elkaar.
Eigen Haard wil dit jaar
meerdere
bewonersvergaderingen
organiseren in wijken en
appartementsblokken.
Huurders kunnen vragen
stellen & opmerkingen geven.
Als het kan, krijgen ze
onmiddellijk antwoord. Bij
problemen zoeken we samen
naar een oplossing. De
volgende bewonersvergadering
is voor de huurders uit de
Otegemstraat in Zwevegem.

Een pagina door en voor huurders!

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

Van links naar rechts: Eddy Galle (huurder),
Elena Delbeke (medewerker Eigen Haard),
Christiaan D'Haene (huurder)


