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Maar er zijn nieuwe uitdagingen. De energiecrisis zorgt ervoor dat wij als verhuurder bekijken waar we extra maatregelen 

kunnen nemen om het energieverbruik te doen dalen of waar we alternatieve energie kunnen opwekken  

(zoals zonnepanelen).  

Volgend jaar wordt onze Kuurnse huisvestingsmaatschappij geïntegreerd in een grotere woonmaatschappij. Dat zal de 

dienstverlening voor onze huurders enkel maar nog beter maken. Voor de huurder verandert er weinig: je zult naar ons 

kantoor in Kuurne blijven komen, de contracten lopen gewoon door en een fantastisch team medewerkers blijft voor  

jullie paraat staan. Later zullen we hierover meer info bezorgen. 

Ik wens jullie alvast een fijn najaar! 

Jeroen Dujardin 

Voorzitter 

Beste bewoners, 

De prachtige zomer heeft lang geduurd maar is helaas achter de rug.  

Met de huisvestingmaatschappij staan we voor grote uitdagingen. In de Kasteelswijk zijn we bezig 

met de tweede fase van ons vervangingsbouwproject. In het centrum aan de “steentjesparking” 

zijn de werken begonnen voor de bouw van het project “De Vlastuin”. Het dossier rond de  

renovatiebouw van Spijker en Schardauw gaat vooruit. 

Na deze projecten zijn meer dan de helft van al onze sociale woningen nieuw of herbouwd. 

Op 6 december 2022 is de Sint opnieuw in het land! 

Om dit te vieren, organiseren wij een leuke wedstrijd! 

Middenin dit krantje zit een mooie kleurplaat.  

Laat deze kleurplaat inkleuren door jouw (klein)kind en breng 

de tekening terug binnen voor 1 december 2022 tijdens onze  

openingsuren of steek hem in onze brievenbus. 

Misschien wint jouw (klein)kind wel een leuke prijs! 

Kleurplatenwedstrijd - kleur in en win!  



Project De Vlastuin is opgestart! 

Wanneer? 

Van 7 november tot en met 17 november 2022 kan je een rondleiding  

volgen in onze demowoning.  

Tijdens deze rondleiding zoek je samen met de gids naar makkelijke en 

goedkope oplossingen om je woning gezonder en veiliger te maken.  

Enkele thema’s: 

 Gezondheid 

 (Brand)veiligheid 

 Woningkwaliteit 

 Energie 

Demowoning 

Waar? 

Inschrijven? 
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Gratis bezoekmomenten na inschrijving: 

Ma 7/11 — 9u30 | woe 9/11 — 9u30 | do 10/11 — 17u  

Ma 14/11 — 9u30 | woe 16/11 — 9u30 | do 17/11 — 17u 

Afspraak aan het buurthuis 

Schardauw 3, 8520 Kuurne 

Bellen naar EGEH: 056/73.81.11 

Bellen naar het buurthuis: 0473/36.77.62 

Gratis koffie in het buurthuis na afloop! 

Eigen Gift Eigen Hulp is op 1 september 2022 gestart met de bouw van het 

nieuwbouwproject ‘De Vlastuin’. De Kuurnse huisvestingsmaatschappij bouwt 

34 appartementen op de voormalige steentjesparking. Daarnaast wordt er een 

groen park aangelegd in samenwerking met de gemeente Kuurne.  

Het project zou in de loop van het zomerverlof 2024 klaar moeten zijn. 

In het najaar van 2022 zal de werf gepaard gaan met heel wat werfverkeer 

(grondverzet en bouwput).  De kelder en de ondergrondse parking moeten  

uitgegraven worden. Veel grond zal afgevoerd worden in de maanden november 

en december 2022. Eigen Gift Eigen Hulp communiceert tweewekelijks via haar 

kanalen (onze website, onze facebookpagina) over de voortgang van de werken.  

Het ligt in de bedoeling voor het kerstverlof 2022 de vloerplaat te gieten. Begin 

2023 zouden dan de bouwwerken van de appartementen opgestart worden. 

Wij vinden het heel belangrijk om de veiligheid in en rond de site zo optimaal 

mogelijk te bewaken. De aannemer voorziet in signalisatie rond de werf.  

We vragen echter aan de Kuurnenaar en de omwonenden voorzichtig te zijn! 

Laat kinderen niet onbegeleid achter!  

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 



Jaarlijkse berekening huurprijs  
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Wat moet je doen? 

 
 

Voor bijkomende info kan je terecht op ons kantoor tijdens de openingsuren: dinsdag 9u-11.30u, donderdag 

14.30u-18u en vrijdag 9u-11.30u. 

Als je omwille van de centrumwerken niet tot bij ons kantoor geraakt, contacteer ons op het nummer 

056/73.81.11 (toets 3) en dan komen wij bij jou langs. 

Je kan het document ook mailen naar: Laura@egeh.be.  

Controleer het formulier:  Is alles juist? Breng het formulier terug. 

 Staat er geen inkomen ingevuld? Bezorg ons jouw laatst beschikbare 

aanslagbiljet van de belastingen. 

Heb je of één van jouw gezinsleden 

een invaliditeit/handicap +66%? 

 Staat dit op het formulier: dan is dit in orde. 

 Staat dit niet op het formulier: bezorg ons een attest van invaliditeit 

+66% (voor kinderen een attest van verhoogde kinderbijslag) 

Heb je kinderen in omgangsrecht/co- 

ouderschap? 

 Vul het document bij deze brief in en bezorg het ons. 

Ging je op pensioen in 2020 of 

2021? 

 Je komt best langs tijdens de kantooruren voor meer uitleg. 

 Bezorg ons jouw  inkomen van september, oktober en november 2022, 

dan kunnen wij de nodige berekeningen doen. 

Elk jaar moeten wij jullie huishuur opnieuw berekenen. We hebben  

daarvoor heel wat info nodig, zoals jullie correcte gezinssamenstelling, 

attesten invaliditeit, inkomen,… 

Als huurder hebben jullie al een document ontvangen in de brievenbus 

voor de huurprijs van 2023. 

Bij deze brief zit het formulier gezinstoestand. Dit formulier moet je vóór 

4 november 2022 terug aan ons bezorgen, ook als er niets verandert. 

Volg jij ons al op facebook? 

EGEH heeft een eigen facebookpagina. 

Krijgen wij jouw like?  

Je kan ons terugvinden als ‘Shm Eigen Gift 

Eigen Hulp’ 

mailto:Laura@egeh.be


Sluitingsdagen EGEH 

 

31 oktober 2022     Brugdag 

1 november 2022    Allerheiligen 

11 november 2022    Wapenstilstand 

26 december - 2 januari 2023    Collectieve sluiting kerstverlof 

 

Op deze dagen is het kantoor van Eigen Gift Eigen Hulp in 2022 gesloten. We zijn telefonisch en via mail niet bereikbaar.  

Bij dringende technische problemen kan er gebeld worden naar het telnr.: 0475/32 01 02.  
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V.l.,n.r.: Stephan (technieker), Laura (dienst huurders), Eline (financiële dienst), Susan (dienst 

huurders), Renaat (directeur), Tom (dienst woningen), Gratiaan (technieker & dienst woningen) 

Bereikbaarheid kantoor — werken centrum 

Ons kantoor ligt middenin de werken van de centrumvernieuwing. 

Dit betekent dat we moeilijker bereikbaar zijn voor mensen die niet meer 

goed te been zijn. 

Geraak je niet gemakkelijk tot bij ons op kantoor maar heb je toch een 

vraag of wil je iets bespreken? Aarzel niet om ons te contacteren en dan 

komen wij bij je langs. 

Ons kantoor blijft gedurende de centrumwerken open. 

Wij houden ons kranig! 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Week 7/11/2022:  

Wegdek Kon. Elisabethstraat 

wordt uitgebroken 

Week 14/11/2022:  

Gieten beton Kon. Elisabethstraat 

Dit betekent dat je met de auto 

niet meer tot aan ons kantoor  

geraakt. Je kan wel nog altijd te 

voet of met de fiets komen, het 

voetpad blijft liggen.  

Planning  

Eigen Gift Eigen Hulp 

Kon. Elisabethstraat 19 

8520 Kuurne 

Telefoon: 056/73.81.11 

Email: shm@egeh.be 

 


