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Woord van de voorzitter

Beste huurders,

Aangename kennismaking! Ik ben reeds sedert mei 2014 als voorzitter aangesteld van de 
huisvestingsmaatschappij , maar ik krijg nu voor het eerst de eer om u allen ook in onze contactinfo te 
mogen begroeten.  Ik ben blij dat ik dit mooi initiatief van onze vroegere voorzitter Christian Dewaele 
verder kan zetten en ik bedank hem dan ook voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van Helpt 
Elkander de voorbije periode.

Samen met ons vernieuwd directiecomité wensen wij de band met onze huurders nog verder aan te halen. Zo zijn wij uitermate bekom-
merd om het kwalitatief wonen van onze huurders op peil te houden en verder te verbeteren. Tegelijk moeten we ook zorgen dat de 
financiële gezondheid van de maatschappij goed blijft, zodat wij onze dienstverlening ook op lange termijn kunnen blijven garanderen.

Nu wij een huisvestingsmaatschappij zijn met meer dan 1.300 woningen en dus een veelvoud aan huurders, zult u willen inzien dat 
het realiseren van onze ambitieuze doelstellingen zeker een werk is van lange adem en we rekenen daarvoor dan ook op uw begrip. 

Ik ben fier dat wij met onze raad van bestuur een toekomstvisie hebben uitgewerkt waarbij we de uitdaging aangaan om dankzij een 
vernieuwde personeelsploeg en een aangepaste toegankelijke organisatie nog beter aan uw verwachtingen te kunnen voldoen. Tijdens 
de nieuwe openingsuren zal het personeel maximaal ter uwer beschikking staan.

In deze brochure leest u meer over de grote renovaties en nieuwbouw die wij hebben afgewerkt en welke nieuwe werken er alweer in de 
planning zijn opgenomen. Verder vindt u hier heel wat nuttige informatie die u zeker nog van pas komt. Bewaar dit boekje dus zorgvuldig. 
Aarzel ook niet om ons team van medewerkers onder de leiding van onze directeur te vragen om meer informatie. Indien gewenst zijn 
zeker ook onze bestuursleden steeds aan te spreken mocht u een probleem ervaren.

Ik houd er aan de leden van de raad van bestuur en het directiecomité te bedanken voor de goede samenwerking en uiteraard dank ik 
ook de hele personeelsploeg van onze huisvestingsmaatschappij onder leiding van de directeur.

Tot slot wil ik natuurlijk ook u bedanken: als huurder schenkt u ons veelal reeds jarenlang het vertrouwen en daar zijn wij u dankbaar 
voor!  Ik durf er dan ook op rekenen dat wij in de toekomst verder goed kunnen samenwerken als huurder en verhuurder. We delen 
dezelfde ambitie met name samen werken aan een verzorgd en kwalitatief patrimonium, waar het aangenaam is om te wonen.

Pietro Iacopucci
Voorzitter
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Wie is Wie

Sinds begin juli 2015 werd de technische 

dienst uitgebreid met een extra kracht.  

Bart Uyttenhove is inmiddels 

voldoende ingewerkt en u kan bij hem 

terecht bij plaatsbeschrijvingen en 

opvolging van herstellingen.  

Elsje Depaepe, door wie u vroeger 

ontvangen werd aan de balie, werkt 

sedert enige tijd ook binnen onze 

technische dienst en probeert er 

voornamelijk voor te zorgen dat de 

herstellingen door aannemers sneller 

gebeuren. 

Eveline Mahieu werd aangeworven als 

balie-bediende in de voormiddag.
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1. Christ Bossuyt 
 Directeur - Algemene Leiding

Financiële Dienst

2. Ann Goerlandt 
 Diensthoofd – Administratie Directie – Kandidaat-kopers

3. Marianne Delabie
 Boekhouding

4. Eveline Mahieu 
 Onthaal – Telefonie

Dienst Verhuring

5. Sylviane Naessens
 Diensthoofd – Toewijzingen

6. Anja Ducatteeuw 
 Huur – Contracten – Bijwoningen

7. Joke De Baenst 
 Kandidaat-Huurders – Opvolging Huurders –  

Maatschappelijke problemen & Proefcontracten

Technische Dienst

8. Anemoon Spitaels 
 Diensthoofd – Projectopvolging

9. Elsje Depaepe 
 Opvolging  Melding Technische Problemen – Verzekeringsdossiers 

10. Bart Uyttenhove 
  Aanvragen – Plaatsbeschrijvingen – Onderhoud Patrimonium

11. Carl Goussaert 
 Klusjesman – Algemene Herstellingen

12. Eddy Minne 
 Huisbewaarder Ter Dompel & Ter Beke – Plaatsbeschrijvingen
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directiecomité

 A Dhr. Iacopucci Pietro  Voorzitter

 B Dhr. Himpe Philip  1ste Ondervoorzitter

 C Dhr. De Coninck Filip  2de Ondervoorzitter

 D Dhr. Bossuyt Christ  Directeur

 E Mevr. Ravelingien Kathleen 

 F Dhr. De Coninck Tom

C A E F B D
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raad van Bestuur

 1 Dhr. Pietro Iacopucci Namens stad Waregem

  Voorzitter

 2 Dhr. Philip Himpe Namens stad Waregem

  1ste Ondervoorzitter

 3 Dhr. Filip De Coninck Namens gemeente Wielsbeke

  2de Ondervoorzitter

 4 Dhr. Dirk Soens Namens provincie West- Vlaanderen

 5 Mevr. Kathleen Ravelingien Namens stad Waregem

 6 Mevr. Marie-Paule Buyck Namens stad Waregem

 7 Dhr. Joost Kerkhove Namens OCMW Waregem

 8 Mevr. Ostijn Maria Namens gemeente Wielsbeke

 9 Dhr. Denis Duynslaeger Namens gemeente Dentergem

 10 Dhr. Bart De Keukeleire Namens gemeente Dentergem

 11 Mevr. Wendy Malego Namens stad Tielt

  Dhr. Nick Colman * Namens stad Tielt

 12 Dhr. Peter Gelaude Namens gemeente Pittem

 13 Mevr. Ilse Vereenooghe Namens gemeente Ardooie

 14 Dhr. Wim Declercq Privaat mandaat

 15 Mevr. Martine Deconinck Privaat mandaat

 16 Dhr. Tom De Coninck Privaat mandaat

 17 Dhr Patrick Vanheusden Privaat mandaat

 18 Dhr. Tom Dewaele Christian Privaat mandaat

 19 Dhr. Christ Bossuyt Directeur

* Ontbreekt op de foto 

directiecomité

 A Dhr. Iacopucci Pietro  Voorzitter

 B Dhr. Himpe Philip  1ste Ondervoorzitter

 C Dhr. De Coninck Filip  2de Ondervoorzitter

 D Dhr. Bossuyt Christ  Directeur

 E Mevr. Ravelingien Kathleen 

 F Dhr. De Coninck Tom
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raad van Bestuur

ContaCtpersonen per wijk

 Waregem Leeuwke + Hoop van Vrede Christian Dewaele

  Gaverhof/Duthoystraat/Vennestraat Kathleen Ravelingien

  Toekomststraat/Desselgemseweg Kathleen Ravelingien

  Torenhof Pietro Iacopucci / Philip Himpe 

  Mussekouter Patrick Vanheusden

  Den Olm Pietro Iacopucci / Rik Soens

  Dompelpark/Nokerseweg Tom De Coninck

  Nieuwenhove Philip Himpe 

 St. Eloois Vijve Lindetuin  Joost Kerkhove

  Peter Benoitlaan + Rozenhof  Joost Kerkhove

  Oostpoort  Joost Kerkhove

 Wielsbeke Wielsbeke  Filip De Coninck

  St. Baafs Vijve  Maria Ostijn

 Dentergem Nellekenshof  Bart Dekeukeleire

  Vlassenhove  Denis Duynslaeger

 Tielt Aarsele  Nick Colman

  Kanegem  Nick Colman

 Pittem Egem  Peter Gelaude

 Ardooie Koolskamp  Ilse Vereenooghe

Contactpersonen zijn bestuurders die in een bepaalde wijk als tussenpersoon kunnen optreden tussen 
de huurders en de huisvestingsmaatschappij. De contactgegevens van deze wijkverantwoordelijken kan 
u bekomen aan het onthaal. Heb je een probleem of wil je iets melden, spreek dan in eerste instantie 
de medewerkers van Helpt Elkander aan.
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WerkgeBied

overziCht verhuurde woningen en appartementen 

patrimonium 01/01/2015

De sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander beschikte op 01/01/2015 over 1.325 woningen en appartementen.  
Dit is als volgt onderverdeeld per gemeente
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Hebt U financiële problemen?  
Doe er snel iets aan!

De hulpverlening is vrijwillig, gratis en vertrouwelijk. 
Als je tijdig actie onderneemt, kan je vermijden dat je op straat komt te staan. Eens er een vonnis van  

de vrederechter is of de deurwaarder langskomt, is het meestal te laat en kost het je veel geld!
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HeBt of verWacHt u f inanciële proBlemen?
als u problemen heeft om de huishuur maandelijks op tijd te betalen:
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met “de dienst verhuring” van Helpt Elkander.

Samen met u zoeken wij naar een haalbare oplossing.

hebt u grotere finanCiële problemen die niet alleen te maken hebben met uw huishuur:
Neem tijdig contact op met de sociale dienst van het OCMW van uw woonplaats
Het OCMW helpt je bij administratieve en financiële vragen.

OCMW Waregem 056/62 98 11 Schakelstraat 41
OCMW Wielsbeke 056/66 52 83 Hernieuwenstraat  15
OCMW Dentergem 056/62 10 10 Kasteeldreef 1
OCMW Tielt 051/42 79 10 Deken Darraslaan 17
OCMW Pittem 051/61 00 60 Koolskamp straat 46
OCMW Ardooie 051/74 03 70 Marktplein 1

Of contacteer een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) waar je met uiteenlopende vragen en problemen terecht kan.
Het CAW biedt hulp bij al je welzijnsvragen. U kan bij het CAW terecht voor woonbegeleiding, budgetbegeleiding, gezins-  
en relationele begeleiding, e.a.

CAW Zuid-West-Vlaanderen 056/53 21 51 Voor inwoners van Waregem en St.Eloois Vijve
CAW Centraal 051/22 59 44 Voor inwoners van Wielsbeke, St.Baafs Vijve,  
  Dentergem, Oeselgem, Aarsele, Egem,  
  Koolskamp en Kanegem

Als je contact hebt opgenomen met een OCMW of CAW, laat ons dit weten, zodat wij op de hoogte zijn van jouw intenties.



dienst verHuring

iedereen                 Helpt een HandJe

help elkaar

Was, plas, strijk en poets… Het is leuker als het niet allemaal 
op de schouders  van één persoon neerkomt. De kunst is je 
huisgenoten zo ver te krijgen dat ze (hun rommel) opruimen 
en hun deel van huishoudelijke klusjes uitvoeren.

alles zijn plek 
Meer kans dat het opgeruimd geraakt als het voor iedereen 
duidelijk is waar schoenen horen te staan, waar je jas hoort te 
hangen en waar oud papier naartoe moet.

stel kleine taken niet uit

Vraag je huisgenoten hun spullen meteen op hun plek te leg-
gen. Akkoord, dit proces vraagt een paar weken discipline. 
Roep iedereen op om de vuilnisbak tijdig te ledigen. Voller 
proppen maakt het alleen maar moeilijker om hem leeg te 
maken.

ruim je kamer op

Een vaak terugkerend strijdpunt. Ouders en kinderen hebben 
hier een ander beeld van. Concrete wensen zoals “hang je 
kleren in de kast of ruim je bureau op” werken beter.

kinderen kunnen meer dan je denkt

kleine korte opdraChtjes

• Speelgoed opruimen
• Vuile kleren in de was gooien
• Schoenen op een rijtje zetten

zelfstandige taakjes gaan prima

• Eigen vaste taak vb. huisdieren eten geven
• Helpen koken, tafel dekken, de vaat
• Speelgoed opruimen vóór je iets anders uithaalt

kunnen bijna alles zelf

• Met de hond wandelen
• Stofzuigen/dweilen
• De afwas doen
• Stapsgewijs leren koken of bakken

2 - 4
jaar

4 - 8
jaar

8 - 12
jaar
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dienst verHuring

helpt elkander 
steunt  
wijkinitiatieven

Wil jij iets in je wijk organiseren die het samenleven 
bevordert en een meerwaarde voor de wijk is?

Sedert kort wil Helpt Elkander sommige wijkinitiatieven 
nu ook financieel ondersteunen. Op de website van Helpt 
Elkander vind je de voorwaarden en een aanvraagformulier. 
Neem gerust contact met Joke De Baenst van de dienst 
verhuring  voor informatie en advies. 

overleg met de 
BeWonersraad

Reeds enkele jaren zit Helpt Elkander rond de tafel met een 
delegatie van bewoners van de 2 hoogbouwresidenties in 
Waregem. 

Vorig jaar werd deze samenwerking in een overeenkomst ge-
goten om de onderlinge verstandhouding en samenwerking 
tussen Helpt Elkander en de bewonersgroep te bevorderen, 
te concretiseren en te verbeteren.

Met deze overeenkomst gaat de conciërge naar de maande-
lijkse kernvergadering om eventuele klachten en vragen te 
bespreken. Op die manier kan er soms iets sneller worden 
ingespeeld op bedenkingen van de bewoners. Halfjaarlijks gaat 
een overleg door tussen Helpt Elkander en de kern van de 
bewonersraad. Tijdens dit overleg worden concrete punten 
besproken, adviezen geformuleerd en afspraken gemaakt.

Nieuw!



 

zuinig met Water en energie

water en energie besparen

tips:
1. Herstel lekkende kranen! Een lekkende kraan kan tot 4 

liter water per uur verbruiken.

2. Laat het water niet voortdurend stromen tijdens het af-
wassen! Dit kan tot 200 liter water verbruiken.

3. 1 minuut minder douchen kan gemiddeld 12 liter water 
besparen!

4. Een oude wasmachine kan 170 liter per wasbeurt verbrui-
ken, terwijl dit bij een nieuwe wasmachine gemiddeld 60 
liter per wasbeurt is! 

5. Zet de thermostatische kraan van de radiator op ‘2’ in je 
slaapkamer (=16°C) en op ‘3’ in je leefruimte (=20°C) 

6. Als de radiator niet meer warm aanvoelt, is de gewenste 
temperatuur in de kamer bereikt. Je hoeft de thermostati-
sche kraan niet te verhogen naar ‘5’

Rode cijfers noteren è 1 uur geen water verbruiken  è Rode cijfers opnieuw noteren

è Rode cijfers veranderd? = LEK! 

Aarzel niet in dit geval contact op te nemen met de 14technische dienst van Helpt Elkander

hoe ontdek je een lek via de WATERMETER?

13

tecHniscHe dienst



 

verstoppingen

hoe voorkom ik verstoppingen van bad/douChe, gootsteen, toilet & goten?

bad/douChe
Maak je bad-en doucheputje regelmatig proper door haar- en/
of zeepresten te verwijderen.
Giet regelmatig een emmer lauw water met sodakristallen in 
de putjes.

gootsteen
Gebruik je gootsteen niet als afvalbak.
Verwijder vet in de pannen en borden met keukenpapier alvo-
rens deze af te wassen.
Frituurvet hoort niet thuis in de afvoer.

aFVOERPUTTEN
Bijvoorbeeld afvoerputjes op een terras of 
in de garage dienen regematig gereinigd 
te worden. Giet hier zeker geen afval in.

toilet
Gebruik je toilet niet als afvalbak
Gooi vochtige- en hygïenedoekjes niet in het toilet maar in 
de afvalemmer.
Pas op met toiletverfrissers/wc- blokjes, als ze loskomen, kun-
nen ze blijven steken in het toilet of de buizen.
Gebruik niet overmatig veel toiletpapier en spoel altijd goed 
door met voldoende water.

goten
Haal regelmatig de bladeren uit de goten. Deze komen in de 

afvoerbuizen terecht en kunnen ook verstoppingen ver-
oorzaken.

nuttige info

Als je deze voorzorgsmaatregelen 
neemt, kun je grote kotsen ver-
mijden. Het laten langskomen 
van een ontstoppingsdienst 
kost al gauw 200 €.

14
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tecHniscHe dienst

tuinen le iden Wel eens tot 
meningsverscHillen met de Buren…

wens je een herinriChting van je tuin, 
informeer eerst bij onze teChnisChe 
dienst wat je al dan niet mag doen! 

Volgende richtlijnen kunnen we je alvast meegeven:
• Onderhoud je tuin zodat er geen hinder ontstaat.

• Maai het gras tijdig en verwijder het onkruid 

• Snoei regelmatig, op toegelaten hoogte bomen, hagen en 
planten snoeien.

• Begraaf of verzamel geen afval in de tuin. De tuin is geen 
opslagruimte. 

• Parkeer geen mobiele voertuigen zoals wagen, 
caravan e.d. in je tuin. Autowrakken en wagens 
zonder nummerplaten zijn niet toegelaten. 
Helpt Elkander kan deze laten wegtakelen en 
de kosten aan je doorrekenen.

• Creëer geen extra parkeerplaatsen in de voor- en/
of achtertuin.

Wat te doen als het onderhoud van je tuin te 
moeilijk wordt of bij langdurige afwezigheid?

• Vraag hulp aan familie of kennissen.

• Informeer bij de klusjesdienst van het OCMW. Mits 
betaling kunnen zij evetueel helpen bij het onderhoud 
van uw tuin.

• Als het echt te moeilijk wordt, neem contact op met 
Helpt Elkander. Misschien kunnnen wij helpen bij  
een aangepaste woning of appartement.
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Helpt Elkander heeft sinds kort een samenwerking met 
‘Energiesnoeiers’.

voor wie?
• Iedere nieuwe huurder krijgt bezoek van de Energie-

snoeiers voor een gratis energiescan. 
• Ben je sinds enige tijd huurder en ben je ook  

geïnteresseerd in een energiescan?  
Neem dan contact op met de Energiesnoeiers: 

Nancy Versavele
056/282.773
Nancy.versavele@bndkortrijk.be

wil je minder betalen voor je energie?

1.  Tijdens een huisbezoek geven de energiesnoeiers je energietips.
2.  Ze bekijken je energiefactuur en doen een vrijblijvende leveranciersvergelijking.
3.  In alle woningen plaatst men onmiddellijk een gratis aantal materialen zoals een spaardouchekop, 

spaarlampen, timer…
4.  Nadien krijg je een rapport over het verbruik van je woning, met uitleg over hoe je verder kan 

besparen.

Zie folder aan de balie van CVBA Helpt Elkander

nuttige info

Vraag 
GRATIS 

je energiescan 
aan!
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Nieuw!



 

tecHniscHe dienst

 ongedierte
hoe voorkom ik 
ongedierte in mijn 
woning? 
Het Reglement van Inwen-
dige Orde art. 9.2.4. stelt: 
Ongedierte (muizen, ratten, kak-
kerlakken, enz.) moet je zelf bestrijden. 
Indien Helpt Elkander toch dient tussen 
te komen, zullen alle facturen aan jou 
verrekend worden. 

enkele tips:
Sluit de buitendeuren of voorzie een vliegenraam.
Laat geen eten rondslingeren en ruim onmiddellijk ge-
morste etensresten op – ook onder koelkasten, fornui-
zen en achter kasten.

Bewaar huishoudelijk afval in afgesloten bakken en 
doe geen vlees op composthopen.

Bewaar voeding in afgesloten glazen, metalen of 
plastic potten zodat u geen muizen aantrekt.

Informeer bij de milieudienst van je gemeente/stad voor 
eventuele ongediertebestrijding

onderHoud van dampkappen

Het Reglement van Inwendige Orde art. 9.2.3. stelt: Reinig tijdig 
je dampkap

Hoe reinig ik mijn dampkap?
Filters dienen om de 8 tot 10 weken te worden gereinigd. Je 
kunt ze makkelijk losklikken en verwijderen.
Week de filters in een heet sopje en wrijf ze schoon met be-
hulp van een borsteltje. Spoel grondig af en laat het water goed 
afdruipen.

Een handvol sodakristallen laten weken in lauw 
water – goed voor verschillende doeleinden

17
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 Ontwerper: Ar-tuur, Waregem

 Aannemer: Damman nv, Deerlijk 

 Start werken: 07/01/2013

 Voorlopige oplevering:  24/10/2014

 Eindbedrag werken:  2.861.874,17 € excl. BTW

Vanaf 1 november werden deze woningen 
bewoond. Alle huurders kregen vooraf 
een uitleg over de gemeenschappelijke 
delen (parkeerplaatsen, op het woonerf, 
regenput, tellers, gesloten fietsenstalling). 
Op 28 maart 2015 werd dit 
nieuwbouwproject ingehuldigd in 
aanwezigheid van de pers en de 
bewoners. 
Na de receptie volgde voor de bewoners 
nog een Kubb – initiatie.

18

kastorwegel – nieuwenhove/waregem

è nieuwbouw 24 appartementen



 Ontwerper:  Building Concepts, Waregem

 Aannemer:  Six bvba, Waregem 

 Start werken: 07/04/2014

 Voorlopige oplevering:  20/08/2015

 Eindbedrag werken:  1.269.724,90 € excl. BTW

20 gelijkvloerse woningen fase 3 – waregem en wielsbeke

è totale renovatie: keuken, badkamer, vloeren, elektriCiteit, Cv & omheining

Deze woningen zijn eind augustus 
gerenoveerd. Aansluitend start de 
renovatie van de resterende 21 
gelijkvloerse woningen (fase 4). Van deze 
fase stonden reeds enkele woningen leeg. 
Om alle woningen vrij te krijgen voor 
renovatie werden de huidige huurders, 
definitief herhuisvest naar de 20 pas 
gerenoveerde woningen. Zij werden 
via huisbezoeken hiervoor persoonlijk 
begeleid door de dienst verhuring. 

Herlaarstraat 42
EPC = 239

Rozenhof 70
EPC= 470 
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uitgevoerde Werken 2014



 Ontwerper:  Building Concepts, Waregem

 Aannemer:  Six bvba, Waregem 

 Start werken: 10/04/2012

 Voorlopige oplevering:  26/06/2014

 Eindbedrag werken:  2.043.003,26 € excl.

Alle toekomstige huurders werden bij 
toewijzing uitgenodigd op een kijkmoment 
om, afhankelijk van hun plaats op de 
wachtlijst, de verschillende woningen 
te bezichtigen en een keuze te maken. 
Vanaf 01/07/2014 werden deze woningen 
bewoond.

15-1 ééngezinswoningen fase 3 – waregem en wielsbeke

è totale renovatie keuken, badkamer, dak, elektriCiteit, Cv, vloeren,
 buiten- & binnensChrijnwwerk, tuin, omheining

Geraniumlaan 17
EPC= 262 

Geraniumlaan 18
EPC= 263 
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uitgevoerde Werken 2014

 Ontwerper:  Rudi Dedeurwaerder, Olsene

 Aannemer:  Calleeuw-Blieck nv, Brugge 

 Start werken: 01/10/2012

 Voorlopige oplevering:  03/02/2015

 Eindbedrag werken:  1.074.678,69 € excl. BTW

15-1 ééngezinswoningen fase 4 – waregem en wielsbeke

è totale renovatie keuken, badkamer, dak, elektriCiteit, Cv, vloeren,
 buiten- & binnensChrijnwwerk, tuin, omheining

Vanaf 01/02/2015 werden deze woningen 
bewoond. Verschillende werken dienden 
nog door de aannemer worden 
uitgevoerd. Hierdoor ondervonden de 
huurders soms wat hinder.

WB Cartonstraat 4
EPC= 183 

Marktstraat 29
EPC= 201 

Nieuwenhovestraat 19
EPC= 175 
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 Ontwerper:  Building Concepts, Waregem

 Aannemer:  Coudron nv, Ieper 

 Start werken:  01/10/2012

 Voorlopige oplevering:  24/06/2014

 Eindbedrag werken:  1.491.485,03 € excl. BTW

Alle toekomstige huurders werden bij 
toewijzing uitgenodigd op een kijkmoment 
om, afhankelijk van hun plaats op de 
wachtlijst, de verschillende woningen 
te bezichtigen en een keuze te maken. 
Vanaf 01/07/2014 werden deze woningen 
bewoond.

10 ééngezinswoningen fase 5 – waregem en wielsbeke

è totale renovatie keuken, badkamer, dak, elektriCiteit, Cv, vloeren,
 buiten- & binnensChrijnwwerk, tuin, omheining

Azalealaan 71
EPC= 258 
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uitgevoerde Werken 2014

 Ontwerper:  Rudi Dedeurwaerder, Olsene

 Aannemer:  Van De Kerkhof bvba, Mol 

 Start werken: 28/04/2014

 Voorlopige oplevering:  17/09/2015

 Eindbedrag werken:  109.313,85 € excl. BTW 

 Ontwerper:  Rudi Dedeurwaerder, Olsene

 Aannemer:  Van De Kerkhof bvba, Mol 

 Start werken: 28/04/2014

 Voorlopige oplevering:  17/09/2015

 Eindbedrag werken:  82.858,20 € excl. BTW

sChilderwerken houten sChrijnwerk –  
waregem 137 woningen (torenhof en nieuwenhove)

sChilderwerken gevels en houten sChrijnwerk – waregem – 115 woningen
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uitgevoerde Werken 2014

 Ontwerper:  Paul Lecluyse, Waregem

 Aannemer:  P.I.C., Laarne

 Start werken: 17/03/2014

 Voorlopige oplevering:  11/03/2015

 Eindbedrag werken:  418.164,23 € excl. BTW

 Ontwerper:  Rudi Dedeurwaerder, Olsene

 Aannemer:  Reno-Decor nv, Laarne

 Start werken: 31/03/2014

 Voorlopige oplevering:  19/02/2015

 Eindbedrag werken:  450.505,42 € excl. BTW

voegwerken – koolskamp en oeselgem – 53 woningen

dakisolatie en zinkwerken – waregem en wielsbeke – 51 woningen
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Werken in uitvoering in 2015

Nieuwbouw Egem, 9 appartementen  1.415401,56 euro            

Renovatie buitenschrijnwerk incl. keukens, dakisolatie en 
elektriciteitscontrole in verschillende gemeenten  4.750.000 euro
 • Waregem, wijk Musskouter 46 woningen
 • Waregem, wijk Nieuwenhove 13 woningen
 • Wielsbeke  23 woningen    
 • Dentergem, Nellekenshof                         18 woningen
 • Aarsele, Tuinwijk 43 woningen
 • Koolskamp 21 woningen

Renovatie Zuidwestgevel residentie Ter Beke in Waregem 4.625.988,35 euro

Ter voorbereiding van de renovatiewerken wordt telkens een infovergadering voor de huurders 
georganiseerd, waarbij de nodige praktische informatie wordt meegegeven.
Hierbij zijn ook telkens de aannemer, architect en medewerkers van Helpt Elkander aanwezig.
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nuttige links

www.helpt-elkander.be:  
hier vindt u alle nuttige informatie 
over onze werking alsook links naarv 
OCMW’s, CAW’s, woonwinkels, steden 
en gemeenten van verschillende werkge-
bieden.

www.swzw.be:  
SWZW is de vereniging van 10 Zuid-
westvlaamse sociale huisvestingsmaat-
schappijen. Op deze site kan u terecht 
wanneer u informatie wenst over sociale 
woningen en kavels in de regio Zuid-
West Vlaanderen. Met verschillende links 
naar sociale huisvestingsmaatschappijen 
uit deze regio.

www.vreg.be: hier kan je terecht voor info 
aangaande levering van elektriciteit en gas.

www.dewatergroep.be: hier kan je 
terecht voor info over de levering van 
water.

www.energiesnoeiers.net: hier kan je 
terecht voor info over besparing op je 
energiefactuur

 Ventileren… Waarom? Teksten en ideeën van Ir. W. Gerholt    
en Henk Steinroth Communicatie.

Aan de balie van Helpt Elkander ligt de brochure “Ventileren… 
Waarom?”  U kan deze gratis meenemen.
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nuttige info
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Openingsuren balie:

Maandag:  09u30 - 12u00
Dinsdag:  09u30 - 12u30
Woensdag:  09u30 - 12u00
Donderdag: 09u30 - 12u00
Vrijdag:  09u30 - 12u30 

Telefonisch bereikbaar

Maandag:  09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u45
Dinsdag:  09u00 - 12u30 en 13u15 - 17u00
Woensdag:  09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Donderdag: 09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Vrijdag:  09u00 - 12u30 en 13u15 - 15u00

CENTRALE VERWARMING KAPOT – WIE CONTACTEREN?

 

ELEKTRISCHE BOILER – WIE CONTACTEREN?

 ELECTRO-VARIA BVBA  
 051/302.835 of 0479/302.835

Hazepad 1
8790 Waregem
Telefoon:  056/600.800
Fax:  056/611.325

E-mail:  info@helpt-elkander.be
Website: www.helpt-elkander.be


