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Eigen Haard zal gesloten zijn
op 1, 2 en 3 november 2017.

We zijn op 3 november wel
telefonisch bereikbaar tussen
08u00 en 16u00.

Sluitingsdagen Eigen Haard

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

Barbara Vandeghinste & Sofie Vanassche

Dienst kandidaten Graag stellen we Sofie aan u voor! Zij is
het gezicht van onze dienst kandidaat-
huurders. Als je een sociale woning wil
huren en je voldoet aan de voorwaarden,
schrijft Sofie je in op de wachtlijst van
Eigen Haard.

Sofie actualiseert ook om de 2 jaar deze
wachtlijst. Zij vraagt aan de kandidaat-
huurder of hij of zij ingeschreven wil
blijven voor een woning bij Eigen Haard.
Ze past de inschrijving aan op basis van
de woonbehoefte van de kandidaat-
huurder.
Als er een woning vrij komt, bekijkt zij
volgens de wetgeving wie de volgende
huurder kan worden. Ze stuurt dan een
brief aan de eerste kandidaten.

Als de kandidaat-huurder de woning
aanvaardt, legt ze uit wat er verder moet
gebeuren om de woning te kunnen huren.
De sociale dienst is in Eigen Haard
opgestart in 2006. Sofie was de eerste
maatschappelijk assistente bij Eigen
Haard en kent goed het reilen en zeilen
van de sociale dienst. Met haar ervaring
ondersteunt ze ook de andere
medewerksters van de sociale dienst.

Barbara van de sociale dienst springt ook
in bij de dienst Kandidaten. Tijdens de
zitdag staat zij ook in voor de
inschrijvingen van kandidaten. Zo wordt
er dagelijks werk gemaakt van
samenwerking tussen de medewerkers
van Eigen Haard.

Klare taal doet begrijpen!
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Beste huurders, wij delen u mee dat wij
betreffende de … Zo willen we het niet meer.

Misschien viel het je al op dat de brieven van
Eigen Haard makkelijker lezen?
Vroeger werden de brieven heel moeilijk en
formeel opgesteld. Ze waren niet altijd even goed
te begrijpen en we kregen veel vragen van
huurders.

Alle medewerkers van Eigen Haard volgden
daarom een opleiding ‘Klare Taal’ bij Open
School.

Eerst kregen wij uitleg en daarna mochten we
zelf aan de slag.
Met de theorie in ons achterhoofd toverden we
de brieven om van moeilijk & formeel tot
duidelijk & goed te begrijpen brieven.

Bij Klare Taal schrijven we zoveel mogelijk zoals
we spreken. Zo begrijpt de lezer de boodschap
veel sneller. Onze redactieraad las de brieven
ook na.

Het was geen gemakkelijke oefening, maar we
hopen dat onze brieven nu klaar en duidelijk zijn
voor alle huurders.
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Onze kantoren zullen ook gesloten zijn van 25 december 2017
tot en met 1 januari 2018.

In deze periode zijn wij telefonisch bereikbaar op
27, 28 en 29 december 2017 tussen 08u00 en 12u00.

Het team van Eigen Haard wenst u een fijne kerst- en
nieuwjaarsperiode toe!
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Warme oproep

Woordje van de
voorzitter
Beste huurders,

Waar hecht u het meeste belang aan als
het over uw woning gaat?

Die vraag beantwoorden is voor Eigen
Haard van goudwaarde. U kan ons daarbij
helpen. Straks zal blijken hoe.

Elders in deze E-HaZet, maar ook op onze
website, via mails en folders, wordt u
regelmatig uitgenodigd voor diverse
ontmoetingen.
Ook dit najaar staan er weer activiteiten
op stapel: een infomoment over schimmel
& vocht en eentje over brandveiligheid en
inbraakpreventie, diverse
bewonersvergaderingen, alsook het
infomoment over de wetgeving omtrent
eigendom.

Van bij het begin van deze
bestuursperiode streven we naar een
hogere participatie, betrokkenheid en
inspraak van alle partijen en dus in de
eerste plaats van u als huurder.

Wij zijn overtuigd van het belang van een
hogere ‘huurdersparticipatie’. Daarom
gaan we actief op zoek naar huurders om
met hen in overleg te treden en te weten
hoe ze over bepaalde zaken denken.
We zullen over afzienbare tijd een
huurdersadviesraad oprichten en rekenen
hiervoor ook op jouw interesse.

Ook wij stellen ons vaak de vraag…'waar
moeten we nu het meeste belang aan
hechten’. Stel je voor dat we het van
elkaar zouden weten. ;-)

Stuur ons een mailtje, laat het ons weten
als je bij ons langskomt of als wij op
bezoek komen.

Erwin Bossuyt – voorzitter Eigen Haard
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Wij bellen dagelijks veel mensen op en
spreken dan meestal een boodschap
in.

Soms maken wij ook al gebruik van
een sms’je. We stellen soms vast dat
niet iedereen ons terug contacteert.

Om u zo vlug mogelijk verder te
helpen, doen wij een warme oproep
om ons steeds terug te bellen of
sms’en.

U kunt ons ook altijd bereiken via
mail op info@ehz.woonnet.be.

Alvast bedankt
voor uw
medewerking.

Centrale verwarming

Hebt u schimmel of vocht in uw woning en wilt u weten hoe u dit moet verwijderen?
Wilt u schimmel of vocht voorkomen?

Kom dan zeker naar één van onze infomomenten!

Waar? Winkelstraat 24 – 8550 Zwevegem

Wanneer? Maandag 20 november 2017 om 17u30

Dinsdag 21 november 2017 om 14u30

Donderdag 23 november 2017 om 14u30

Laat ons tegen ten laatste 27 oktober ’17 weten op welke dag u graag aanwezig bent.

Dit kan via mail:
socialedienst@ehz.woonnet.be of op het nummer 056/ 76 06 66 – toets 2.

Samen tegen schimmel en vocht!

Elk gebouw moet een goed
leesbaar huisnummer
hebben. Dat is belangrijk
voor veel mensen en
diensten. Denk maar aan de
postbode of aan de
hulpdiensten.

Eigen Haard doet daarom een oproep om niet-
leesbare huisnummers te vervangen zoals
bovenstaand voorbeeld.

Een nieuw nummer aanvragen, doe je zo:

• Kaster: gratis af te halen bij de
gemeente Anzegem

• Kerkhove: gratis af te halen bij het
containerpark van de gemeente
Avelgem

• Bellegem: aanvragen op de site van
Stad Kortrijk en gratis plaatsing

• Zwevegem + deelgemeenten: gratis af
te halen bij de gemeente zolang er nog
voorraad is

Check je nummer!

In een aantal situaties kan het nog een
andere firma zijn die instaat voor de
garantie (nieuwbouw of renovaties).
Hiervan brengen wij u op de hoogte.

Voor het onderhoud van de ketel zal de
firma u zelf contacteren voor een afspraak.

Bij defecten kan u altijd rechtstreeks
contact opnemen met de firma. Zij komen
dan zo snel mogelijk langs.

Eigen Haard staat in voor de herstelkosten,
behalve als het gaat om gebruiksfouten.

De meest voorkomende zaken die ten laste
zijn van de huurder zijn:

• Instellen van kamerthermostaten
• Open draaien van radiatorkranen
• Ontluchten van radiatoren
• Druk bijsteken op

verwarmingskring
• Ontgrendelen van budgetmeters
• Breuk door toedoen van de huurder

Een defect is altijd vervelend en komt
meestal ongelegen. Wacht ook niet te lang
om problemen te melden. De firma zal
alles in het werk stellen om u zo vlug
mogelijk te helpen.

Voor de periode 2017 tot 2019 is

Firma Vandorpe uit Gullegem (tel 056/42.03.10)

verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van de CV installatie voor alle
woningen in Zwevegem.

Ruim 75% van onze woningen heeft al
centrale verwarming. Eigen Haard wil op
termijn in alle woningen centrale
verwarming (door renovatie en/of
vernieuwbouw).

Het onderhoud van een stookketel is
wettelijk verplicht en gebeurt om de 2
jaar. Eigen Haard organiseert dit en
doet hiervoor om de 2 jaar prijsvraag.
De kosten rekenen we door in de
huurlasten.



Renovatie
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Eigen Haard renoveert woningen die na opzeg vrijkomen en aan een grondige
opknapbeurt toe zijn. Een groter project dit jaar was de renovatie van 7
huurwoningen.

Waar?

• Spiere-Helkijn: Elleboogstraat 13 & 15 - Vromanlaan 11 & 15

• Otegem: Sparrenlaan 4 & 10

• Kerkhove: Sint-Amandswijk 16

• Aannemer: Six Bvba, Schardauwstraat 31 te Izegem

• Architect: BVBA architectenbureau Vincent
Deprez, Orveiestraat 8A te Zwevegem

• Bestelbedrag: 499.639,91 euro.

• Duur van de werken: 180 kalenderdagen

• Start werken: 15/11/2016

• Oplevering: 15/06/2017

Binnenin strippen we de woningen volledig. Alles gaat eruit, enkel de buitenkant blijft behouden.
De vloeren breken we uit tot op de volle grond.
Na het vernieuwen van de riolering, gieten we een nieuwe vloerplaat.

Na de afbraakfase volgt de opbouwfase. Er gaat speciale aandacht naar extra isolatie in de
vloeren en de muren (het dak is meestal al voldoende geïsoleerd).
Bij de opbouw vernieuwen we de volledige elektrische en sanitaire installatie.
Er komt een duurzame, zuinige verwarmingsinstallatie en we voorzien een ventilatiesysteem.

In de afwerkingsfase installeren we een nieuwe keuken en badkamer.
De binnendeuren en muren krijgen een grondlaag witte verf. De slaapkamers werken we af met
klikvinyl.

Hoe gaat dit nu precies in zijn werk?

Dit jaar renoveren we ook op vrijwel dezelfde manier volgende woningen:

• Beukenlaan 22 te Moen
• Mandenmakerstraat 2 en 4 te Bellegem
• Mortagnelaan 57 en 59 te Bellegem
• Frankrijklaan 60 te Zwevegem

We zullen ook nog volgende 4 woningen aanbesteden aan de firma Six:

• Vromanlaan 12 en 18 te Spiere-Helkijn
• Sint-Amandswijk 6 en 18 te Kerkhove

VOOR
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Met deze ingrepen maken we ons patrimonium klaar voor de toekomst. Zo hopen wij een comfortabele & energiezuinige woning aan
te bieden.

Soms staan woningen voor langere tijd leeg. Achter de schermen worden volop plannen ontworpen en budgetten vrijgemaakt.
Deze renovaties doen wij niet bij alle woningen. In een aantal gevallen moeten wij overgaan tot sloop of vernieuwbouw. Soms zal de
woning bij het vrijkomen zelfs verkocht worden.
In andere woningen volgen dan weer beperktere renovaties tijdens bewoning. Een omstandig renovatieplan is hiervoor in
ontwikkeling. U hoort nog van ons!

VOOR

NA
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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

Op 14 augustus 2017 organiseerden
bewoners van de Corbielaan in Kaster
voor de 2e keer een workshop keramiek
voor hun buren.

Er waren voor de kinderen verse
pannenkoeken en voor de volwassenen
was er koffie en zelfgebakken cake. Soms
kwamen buren gewoon eens langs om
een kijkje te nemen of voor een babbel.
Iedereen was zeer tevreden.
Er werden verschillende werkjes gemaakt
zoals dino’s, bloemen, theelichtjes en
nog veel meer.

Ondertussen hebben wij alle werkjes
gebakken. Iedereen kan dan terugkomen
als het hen past om te glazuren. De
werkjes worden dan opnieuw gebakken
en dan kunnen ze hun kunstwerk
meenemen naar huis.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst
met de buren en zeker voor de kinderen!

Guido en Carine

Na de volledige afwerking en het plaatsen van de
speeltoestellen op het pleintje was het weer de hoogste tijd
voor de jaarlijkse barbecue.

De opkomst was weer grandioos en de weergoden waren
ons ook goedgezind. De zon was van de partij.
Het eten was lekker en de drank had niet de tijd om warm
te worden.

Er werd ook op de nagels geklopt maar niet op de vingers.
De plannen werden nu al gesmeed voor de
nieuwjaarsreceptie 2017-2018.

Christiaan

Barbecue op het Molenhof

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).

Komt u liever niet naar de redactieraad,
maar hebt u wel suggesties, ideeën,

ludieke verhalen, foto's, ... voor in de
E-HaZet?

Bezorg ons deze dan gerust!

Keramiek brengt buren samen...

Oproep
redactieraad

Zijn er bij jullie soms ook leuke activiteiten
in de buurt? Laat het ons dan weten!

Iemand van onze redactieraad komt dan
eens langs voor een foto en een babbel!


