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Woordje van de voorzitter
Beste huurder,
Met deze nieuwsbrief willen we je verder op de hoogte houden van wat er gebeurt binnen onze
huisvestingsmaatschappij.
Nuttige weetjes en meer informatie over de mensen die zich dagelijks voor je inzetten maken de toegang tot
onze maatschappij gemakkelijker. Ondanks de corona tijden en bijhorende beperkingen wordt er verder gewerkt
aan de uitbouw van het patrimonium in Kuurne. Deze nieuwsbrief is een aanvulling van alle informatie die je kan
vinden op onze website, dat het beste instrument blijft om ons te contacteren in deze periode.
Samen met jullie kijk ik ernaar uit dat alle beperkingen van sociaal contact weg vallen .
Ik wens je veel leesplezier.
Etienne Vancoppenolle - Voorzitter EGEH

Geen buitenlandse eigendommen
Wanneer een huurder een sociale woning huurt, moet hij of zij voldoen aan verschillende voorwaarden. Eén van
deze voorwaarden is dat de huurder geen woning of bouwgrond mag bezitten in binnen- en/of buitenland.
In het binnenland kan iedere sociale huisvestingsmaatschappij dit controleren aan de hand van de
Kruispuntbank. Dit gebeurt ook op regelmatige basis. Eigendommen in het buitenland zijn hier niet te zien.
Vanaf dit jaar kan iedere huisvestingsmaatschappij echter beroep doen op een raamovereenkomst van de VMSW
om via verschillende onderzoekbureaus eigendommen in het buitenland te laten onderzoeken.
Ook wij zullen hiervan gebruik maken! Iedere huurder waarbij er een vermoeden, vaststelling of bewijs is dat er
een eigendom is in het buitenland, wordt onderzocht.
Indien blijkt dat er een onroerend goed is in het buitenland, kan dit leiden tot de opzeg van het huurcontract en
terugvragen van de sociale korting (het verschil tussen de basishuurprijs (maximale huurprijs) en de te betalen
huurprijs) voor de periode van de inbreuk.
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Voorstelling Directie Eigen Gift Eigen Hulp
Graag stellen we de directie aan je voor: Renaat Vandevelde! De directeur woont in Vichte en is vader van 3
kinderen. Hij is sedert april 2017 actief in de sociale huisvestingsmaatschappij van Kuurne. Daarvoor was hij actief
in de Zwevegemse sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard als adjunct-directeur.

Wat zijn de opdrachten en de verantwoordelijkheden van de directeur? We noemen er enkele op:


Hij staat in voor de dagelijkse leiding van Eigen Gift Eigen Hulp en organiseert het intern overleg tussen
de medewerkers en die diensten;



In samenwerking met het bestuur van EGEH bepaalt hij de investeringen en renovaties in het
patrimonium van Kuurne;



Hij maakt de financiële gezondheid van EGEH en is verantwoordelijk voor de financiële planning;



Hij bereidt de maandelijkse Raad van Bestuur voor en is ook verantwoordelijk voor de jaarlijkse
Algemene vergadering van Eigen Gift Eigen Hulp;



Hij vertegenwoordigt EGEH in overleg met het gemeentebestuur van Kuurne, Sociaal huis Kuurne,
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Wonen Vlaanderen, architecten, aannemers, advocaten,
notarissen, etc;



Hij bewaakt de communicatie van EGEH (E-GazEtH, website, facebook, etc);



Hij staat in voor het personeelsbeleid van EGEH en maakt het jaarplan op van EGEH (met de
doelstellingen die gehaald moete worden;



Etc.

Met de directeur kom je als huurder normaal gezien minder in contact, gezien het vele werk achter de schermen.
Indien nodig, kan je via de medewerkers wel een afspraak maken. De directeur poogt aanspreekbaar te zijn.
Maar weet wel dat de directeur deel uitmaakt van een team. Als een medewerker u informatie geeft, zal de
directeur u geen andere informatie geven.
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Projectennieuws – Stephane Beel Architecten uit Gent ontwerpt het nieuwe Spijker & Schardauw
Zoals u misschien las in de krant of zag op de lokale televisie in februari 2021,
gaat Eigen Gift Eigen Hulp in samenwerking met de gemeente Kuurne en de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) in de toekomst het
bestaande Spijker & Schardauw slopen en een totaal nieuw project realiseren.
Eind 2020 won SBA Gent de architectuurwedstrijd waardoor zij de opdracht
kregen om het ontwerp voor de nieuwe site op te maken.
In het ontwerp zullen 161 nieuwe appartementen gebouwd worden met veel aandacht voor groen en minder
beton. Starten de bouwwerken morgen? Nee, want er moet nog veel voorbereid worden. De werken zullen pas
in 2023 starten en het project zal maar volledig gerealiseerd zijn tegen 2029-2030.
Wil je de reportage zien die WTV op 19 februari 2021 uitzond over het project. Klik dan op de volgende link:
https://www.focus-wtv.be/nieuws/woonblokken-spijker-en-schardauw-worden-gesloopt

Bijwoning en domiciliefraude
Een bijwoner is een persoon die samen met de refentiehuurder in de sociale woning woont. Een bijwoner heeft
geen persoonlijk woonrecht. Dat wil zeggen dat de bijwoners de woning moeten verlaten als de
huurovereenkomst eindigt. Dat kan gebeuren omdat de laatste overlijdt, de huurovereenkomst opzegt of niet
meer in de woning woont. Een bijwoner heeft dus minder woonzekerheid dan een huurder.
De bijwoners ondertekenen de huurovereenkomst niet en moeten niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.
De bijwoonst is niet toegelaten als de sociale woning daardoor overbezet is (er wonen te veel mensen) of niet
aangepast is aan de fysieke toestand van de bijwoners.
Het is belangrijk om te laten weten aan Eigen Gift Eigen Hulp dat er iemand komt bijwonen (ook al is dat maar
voor een paar maanden)!
Er kan soms sprake zijn van domiciliefraude. Eigen Gift Eigen Hulp onderzoekt dit in samenwerking met de
diensten van de Gemeente Kuurne en de wijkagenten. We spreken van domiciliefraude als je niet zegt aan ons
dat er iemand komt bijwonen of als de huurder niet in zijn woning woont.
Eigen Gift Eigen Hulp zal altijd proberen om de huurder te contacteren of om een huisbezoek in te plannen. Als
we merken dat er geen contact mogelijk is of als de waarheid niet gezegd wordt dan kan er een gerechtelijke
procedure tot uithuiszetting opgestart worden. Wij kunnen ook de opzeg geven aan de huurder. Dan moet je de
woning verlaten, maar dat is echt de laatste stap!

Garage te huur
Ben je op zoek naar een garage in Kuurne of ken je iemand die een garage zoekt?
Eigen Gift Eigen Hulp verhuurt ook garages. Momenteel zijn er op bepaalde plekken nog garages vrij, zoals
bijvoorbeeld in appartemensgebouw Andries (Weggevoerdenplein 2).
Inschrijven
voor
een
garage
kan
via
het
formulier
https://www.eigengifteigenhulp.be/veelgestelde-vragen/ik-wil-een-garage-huren/

op
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onze

website:

De website van Eigen Gift Eigen Hulp
Eigen Gift Eigen Hulp probeert de huurders zoveel mogelijk informatie te geven. In die optiek ontwikkelde EGEH
sedert 2019 een eigen website. U kunt er alle informatie vinden over de werking van de Kuurnse sociale
huisvestingsmaatschappij. Zijn we telefonisch moeilijk te bereiken, dan kan een bezoek aan de website ook
informatie geven.
Bij de opmaak van de website trachten we bezoekers op weg te zetten. De indeling op de home-pagina is als
volgt:
1. U bent kandidaat-huurder. Klik op ‘Ik wil huren’.
2. U wil een garage huren. Klik op ‘Ik wil een garage huurder’
3. U bent huurder en u wil informatie over de werking. Klik op ‘Ik huur een woning’
4. U bent huurder en u hebt een defect in uw woning. Klik op ‘Vraag je herstelling aan’

Op de home-pagina kun je actuele artikels lezen en andere relevante informatie vinden: over de organisatie zelf,
de medewerkers en de Raad van Bestuur, het patrimonium, onze projecten en ook uw plaats op de wachtlijst.

Huurdersenquête Centrum onderhoud, leefbaarheid en huurlasten: resultaten
In februari 2021 organiseerde Eigen Gift Eigen Hulp een tevredenheidsbevraging voor de huurders van het
Centrum (Andries, De Slijter, De Brakel, De Repel en De Zwingel). In deze bevraging werd aan de hand van 15
stellingen de tevredenheid gemeten van de huurders over de leefbaarheid, het onderhoud en de huurlasten.
Voor deze bevraging werden 35 huurders per toeval gekozen.
In de onderstaande tabel vind je de resultaten terug. Even de beoordeling definiëren:
- licht ontevreden: de meeste huurders zijn niet tevreden en er zijn toch wat klachten
- heel ontevreden: alle huurders zijn het niet eens
- neutraal: de helft van de huurders is ontevreden, de andere helft is tevreden
- redelijk tevreden: meer dan de helft van de huurders is tevreden, een kleine helft is ontevreden of heeft geen
mening
- tevreden: 75% van de huurders is tevreden
- heel tevreden: zowat alle huurders zijn tevreden
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Overzicht vragen en beoordeling van de huurders
1. Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw

Licht ontevreden

2. Het onderhoud van de openbare ruimte (tuin, pleinen)

Redelijk tevreden

3. De aanwezigheid van de wijkagent

neutraal

4. De afvalophaling in de buurt

Heel tevreden

5. Het afval wordt voldoende afgehaald

Heel tevreden

6. De huisvestingsmaatschappij behandelt klachten van de huurders
7. Ik kan als huurder bij EGEH terecht met klachten
8. De huurders worden voldoende ondersteund bij hun activiteiten in de buurt.
9. De huurder moet niet zelf de gemeenschappelijke delen (trappen, lift, gang, hal) moet
poetsen.
10. Het onderhoud door de externe firma.
11. De huurder betaalt het poetskosten in de huurlasten

Tevreden
Redelijk tevreden
neutraal
Heel tevreden
Redelijk tevreden
Tevreden

12. De huurder moet zelf de gemeenschappelijk delen niet poetsen

Heel tevreden

13. De huurder moet niet samen met de buren de gemeenschappelijke delen poetsen

Heel tevreden

14. Eigen Gift Eigen Hulp laat huurders zelf de gemeenschappelijke delen poetsen (om de
huurlasten te verminderen)

Heel ontevreden

15. Eigen Gift Eigen Hulp zal steeds de gemeenschappelijke delen laten poetsen door een
onderhoudsfirma.

Tevreden

Deze resultaten werden besproken op de Raad van Bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp op 6 april 2021. Het bestuur
kwam tot de volgende conclusie:
1. Er zijn toch wat klachten over de huidige poetsfirma. Er zal een nieuwe poetsfirma aangesteld worden voor
het onderhoud van de gemene delen (trap, lift, gangen).
2. Het onderhoud publieke ruimte en afhaling afval verandert niet. zullen in de toekomst verder georganiseerd
worden zoals op vandaag.
3. De wijk is leefbaar waardoor de wijkagent er niet dagelijks hoeft te komen. Dat is heel positief.
4. Eens Corona voorbij is, zal EGEH buurtinitiatieven in de wijk nog meer en gericht ondersteunen.
5. Het poetsen van de gemene delen zal uitgevoerd worden door een externe firma. De kosten worden blijvend
doorgerekend in de huurlasten aangezien de huurders niet bereid zijn zelf te poetsen.
In de toekomst zullen er in onze andere wijken ook bevragingen georganiseerd worden voor onze huurders.
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Kalender 2021
Op de volgende dagen is het kantoor van Eigen Gift Eigen Hulp gesloten wegens verlof.
- 1 mei 2021: Dag van de arbeid
- 13 mei 2021: Onze Heer Hemelvaart
- 14 mei 2021: Brugdag
- 24 mei 2021: Pinkstermaandag
- 21 juli- 15 augustus 2021: Collectieve sluiting
- 4 oktober 2021: Kermismaandag (Ezelsfeesten Kuurne)
- 1 november 2021: Allerheiligen
- 11 november 2021: Wapenstilstand
- 12 november 2021: Brugdag
- 27 december-31 december 2021: Collectieve sluiting
Bij dringende technische problemen kan je op deze dagen wel bellen naar .: 0475/32 01 02.
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