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Woordje van de voorzitter
Beste huurder,
hierbij vind je onze zomerse nieuwsbrief met informatie en nieuwtjes over alles wat met onze
huisvestingsmaatschappij te maken heeft.
Je huisvestingsmaatschappij werkt verder aan de uitbouw en het onderhoud van een kwalitatief en duurzaam
patrimonium om alle huurders een degelijk onderkomen te kunnen aanbieden in een aangename omgeving. Dit
is immers onze basistaak en daarvoor zetten al onze medewerkers zich dubbel en dik in en dit altijd met jij,
huurder, als centrale schakel.
Met het mooie weer in zicht en de nodige versoepelingen in het kader van de corona-pandemie, wens ik ieder
van jullie een mooie zomer toe.
Ik wens je veel leesplezier.
Etienne Vancoppenolle - Voorzitter EGEH

Nieuw gezicht in EGEH: Laura Bossuyt
Eigen Gift Eigen Hulp verwelkomt een nieuw gezicht. Haar naam is Laura Bossuyt. Ze woont in Sint-Denijs.
Vanaf 4 juli 2021 komt Laura onze Dienst Huurders versterken. Ze zal de taken van Hanne overnemen en instaan
voor onder andere de huurders, huisbezoeken, klachten, huurdersparticipatie en – communicatie. Laura is een
vriendelijke en enthousiaste dame die enkele jaren terug werkzaam was in Eigen Haard, de sociale
huisvestingsmaatschappij van Zwevegem!
Hanne blijft wel werken in onze bouwmaatschappij, maar zal vanaf nu instaan voor de kandidaat- huurders, de
toewijzingen en de communicatie van EGEH (sociale media, website, E- GazEtH).
Laura, alvast welkom in Eigen Gift Eigen Hulp!
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Huurdersadviesraad: opstart in het najaar van 2021
Eigen Gift Eigen Hulp wou in 2020 van start gaan met een huurdersadviesraad. Helaas kon deze adviesraad niet
opgestart worden door Corona. Het virus maakte het onmogelijk om te vergaderen met een groep van meer dan
10 mensen.

Deze Huurdersadviesraad (HAR) zal bestaan uit 11 huurders van Eigen Gift Eigen Hulp. De leden van de
adviesraad zijn huurders die afkomstig zijn uit de verschillende wijken van ons patrimonium. Het is de bedoeling
dat de huurders het bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp adviseren rond bepaalde onderwerpen die van belang zijn
voor onze huurders.
Via onze website zult u als huurder verder op de hoogte gebracht worden van de werking van de
huurdersadviesraad.

Projectennieuws – 4 nieuwe woningen in de Kattestraat
Eigen Gift Eigen Hulp heeft eind juni 2021 vier
nieuwbouwwoningen aangekocht. Deze woningen
zijn gelegen in de Kattestraat. Deze woningen werden
aangekocht van de onderneming HYBOMA uit
Kortemark. Deze woningen zijn geschikt voor gezinnen
van 5 tot 6 personen.
De woningen werden aangekocht in kader van het
project Design and Build in de Kastelijkwijk te Kuurne.
In het najaar van 2021 worden 13 woningen gesloopt
tijdens de tweede fase van het project. 4 gezinnen
zullen verhuizen naar deze 4 nieuwe woningen.
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Fusienieuws: Eigen Haard Zwevegem en Eigen Gift Eigen Hulp Kuurne fusioneren
Sociale huisvestingsmaatschappijen worden verplicht om minimaal 1000 woningen te hebben. Eigen Gift Eigen
Hulp heeft 474 woningen. Eigen Haard telt op vandaag 1350 woningen en moet dus niet fusioneren. Maar tegen
2023 wordt de vorming van grotere woonmaatschappijen verplicht, dus kijkt ook Eigen Haard al even vooruit.
Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp slaan de handen in elkaar en worden zo samen één
huisvestingsmaatschappij van ongeveer 2000 woningen. We hopen deze fusiemaatschappij te kunnen vormen
tegen midden 2022.
Tijdens deze vorming sta jij als huurder centraal! Voor de huurder zal er niets veranderen. Bij vragen of
problemen zal je nog altijd terecht kunnen bij je vertrouwde aanspreekpunt.
In de fusiemaatschappij zullen we vooral streven naar de betrokkenheid van de huurder. Dit zullen we doen door
de oprichting en uitbouw van een huurdersadviesraad, door het organiseren van buurt- en infovergaderingen of
door een goede communicatie naar de huurder toe.
De toekomstige maatschappij moet ook projecten realiseren die beantwoorden aan de sociale woonnoden van
de huurders. In de eerste plaats moet er ingespeeld worden op de wachtlijsten en moet er ruimte zijn voor
alleenstaanden, maar ook voor grotere gezinnen. Verder zal er ook gestreefd worden naar minder beton en meer
groen.
We hopen deze fusie tot een goed einde te brengen in 2022 om daarna samen verder te kunnen bouwen aan
een mooie toekomst voor onze huurders.
Huur je bij Eigen Gift Eigen Hulp en heb je vragen?
Mail dan naar shm@egeh.be of bel naar 056 73 81 11.

Plaats wachtlijst: ga naar onze website!
Wil je uw plaats op de wachtlijst raadplegen? Vanaf heden kan je dit op onze website van Eigen Gift Eigen Hulp:
www.eigengifteigenhulp.be
•
•
•

Je klikt bovenaan op het menu : wachtlijst.
Voer je inschrijvingsdatum in. (staat op je ontvangstbewijs bvb. 2020.01.01.001)
Voer je rijksregisternummer in. (staat op je identiteitskaart)

Lukt het niet om je plaats op de wachtlijst te bekijken? Neem dan contact op met de dienst huurders voor meer
uitleg (056 73 81 11 toets 2).
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Coronanieuws: dienstverlening vanaf 1 september 2021
Eigen Gift Eigen Hulp heeft vanaf maart 2020 haar dienstverlening moeten aanpassen aan Corona. Om
besmettingen te vermijden werden bijvoorbeeld de kantooruren afgeschaft. Voor een bezoek op het kantoor
diende er een afspraak gemaakt te worden. Ook mochten er door Eigen Gift Eigen Hulp geen bewoners- of
informatievergaderingen meer georganiseerd worden.
Begin juli 2021 zijn reeds heel wat mensen gevaccineerd en het besmettingsgevaar is weer kleiner geworden.
Vanaf 1 september 2021 voeren we dan ook weer de normale kantooruren in en zal Eigen Gift Eigen Hulp
opnieuw info- en buurtvergaderingen organiseren.
Vandaar hebben we besloten dat Eigen Gift Eigen Hulp vanaf 1 september 2021 opnieuw haar normale werking
zal opstarten. Na een afspraak met de medewerkers zullen we de huurders ontvangen op kantoor op de volgende
dagen
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

9u00 tot 11u30
14u30 tot 18u00
9u00 tot 11u30

Ook telefonisch zullen we opnieuw bereikbaar zijn op de normale uren. Voor meer info over onze telefonische
bereikbaarheid, zie de homepagina van onze website: https://www.eigengifteigenhulp.be/

Nutswerken Nieuwenhuyse en Kasteelstraat vanaf het zomerverlof!
In het kader van project Design and Build in de Kasteelwijk moeten we ook de nodige
infrastructuurwerken uitvoeren. De nutsvoorzieningen voor telefonie en internet, water,
gas, elektriciteit- en openbare verlichting worden vernieuwd. Dat betekent dat de
voetpaden worden opengebroken in Nieuwenhuyse en de Kasteelstraat (van
huisnummer 33 tot 47).

De werken zullen opstarten in de week van 9 tot 13 augustus 2021.
Wij weten dat dit de nodige hinder kan meebrengen voor de bewoners. Wij hopen op jullie begrip!

Verlofregeling zomer 2021
De verlofperiode loopt van 21 juli tot en met 15 augustus 2021. In deze periode is het kantoor van Eigen Gift
Eigen Hulp volledig gesloten. We zijn telefonisch en via mail niet bereikbaar. Bij dringende technische
problemen; kan er opgebeld worden op het telnr.: 0475/32 01 02.

Het kantoor is terug open op 16 augustus 2021.
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