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www.helpt-elkander.be
Hier vind je alle nuttige informatie over onze werking alsook 
de links naar OCMW’s, CAW’s,  woonwinkels, steden en ge-
meenten uit ons werkgebied.

www.vmsw.be
Op de site van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
kan je terecht voor algemene info aangaande het zoeken naar 
een betaalbare woning of lening.

www.swzw.be
SWZW is de vereniging van 10 Zuid-West-Vlaamse Sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Op deze site vind je informa-
tie over sociale woningen en kavels in de regio Zuid-West- 
Vlaanderen. 

www.vreg.be
Hier kan je terecht voor info aangaande levering van elektri-
citeit 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 energiefac-
tuur.

www.jac.be
Jongeren Advies Centrum

www.geestelijkgezondvlaanderen.be
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

www.zelfhulp.be
Trefpunt Zelfhulp

Inhoud Nuttige Links
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Voorwoord Voorzitter

Beste huurders,

Via de Contact-Info willen wij de band met onze huurders 
sterk houden. Velen onder u huren al jarenlang een woning 
en wij danken u allen voor het vertrouwen dat u schenkt in 
onze maatschappij. Wonen en goed samenwonen vinden wij 
heel belangrijk.

Samen met ons Directiecomité proberen wij dagdagelijks 
een beleid te voeren dat u hoge woonkwaliteit garandeert. 
Dit gecombineerd met een financiële gezondheid van de 
maatschappij, zodat wij onze dienstverlening ook op lange 
termijn kunnen verderzetten. We zien ook uit naar uw sug-
gesties. Als u voorstellen heeft die onze samenwerking nog 
beter kunnen maken, laat het ons weten.

Als huisvestingsmaatschappij met meer dan 1.300 woningen 
en dus een veelvoud aan huurders, beschikken we over vol-
doende potentieel om in onze streek een duurzame toekomst 
uit te bouwen van sociaal wonen.  Omgekeerd durven wij 
ook op uw medewerking beroep te doen om onze woningen 
en tuinen goed te helpen onderhouden en onze buurten ver-
der tot een aangename en veelzijdige omgeving te maken.  
Zoals onze naam laat vermoeden geloven wij erin om ‘elkan-
der te helpen’ en zo een mooie leefomgeving te creëren voor 
onze huurders, hun buren en kennissen.

Ik ben fier op de mogelijkheden die onze raad van bestuur 
ons biedt om ons woonbeleid waar te maken en tevens bij-
zonder fier op onze personeelsploeg die steeds maximaal ter 
beschikking staat van onze huurders.

In deze brochure leest u meer over de grote renovaties en 
nieuwbouw die wij hebben afgewerkt en welke nieuwe wer-
ken er in de planning zijn opgenomen. Verder vindt u hier 
heel wat nuttige informatie die zeker nog van pas komt. Be-
waar dit boekje dus zorgvuldig en aarzel ook niet om ons 
team van medewerkers, onder de leiding van onze directeur, 
te vragen naar meer informatie. 

Ik dank u allen om samen met ons verder te bouwen aan een 
verzorgd en kwalitatief patrimonium, waar het aangenaam is 
om te wonen en te leven.  

Pietro Iacopucci
Voorzitter

“ We zien uit naar uw suggesties.  
Als u voorstellen heeft die onze samen-
werking nog beter kunnen maken,  
laat het ons weten.”
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Ook afgelopen jaar zaten we niet stil. Voortdurend werkten we aan het in stand houden, het verbeteren en het uitbreiden van 
ons patrimonium.

• Van 01/09/2015 t.e.m. 30/06/2016 heeft onze klusjesman +/- 334 klusjes uitgevoerd.
• Van 01/09/2015 t.e.m. 30/06/2016 voerden externe aannemers +/- 1309 werken uit. 
• De gemiddelde EPC- waarde van ons patrimonium bedraagt 302 kWh/m².
• Bij de renovaties in 2015-2016 plaatsten we in 140 woningen een nieuwe keuken, vernieuwden we in 163 woningen 

de ramen en isoleerden we het dak. 
• In 90 appartementen vervingen we de ramen en badkamers. 
• In 2015  besteedden we ± 8 miljoen euro aan renovatie van ons patrimonium 
• Op 30 mei 2016 werden 6 woningen en 3 appartementen in Egem opgeleverd voor ± 1,5 miljoen euro.
• Tussen 01/09/2015 en 30/06/2016 werden een 60-tal energiescans door vzw Effect uitgevoerd.

Helpt Elkander is steeds aan het renoveren en innoveren. In 2015 startten er een 6-tal renovatiedossiers waarbij de keukens en 
ramen werden vervangen, daken geïsoleerd en de elektriciteit werd aangepakt. Deze werken voerden we uit om het thermisch 
comfort in de woning te optimaliseren en te voldoen aan de strenge eisen die ons worden opgelegd. 
Tijdens de werken bleven de huurders in hun woning. Op volgende pagina’s delen zij met jullie hun ervaringen. 
In 2015 startten we ook 3 nieuwbouwdossiers op, waarvan 9 wooneenheden in Egem, 21 in Oeselgem en 17 in Dentergem.  
De 9 woningen in Egem zijn ondertussen verhuurd.

Uitgevoerde werken



5

• Molenakker 47, 49, 51, 53, 55, 57,  
1 bus 0/1, 1 bus 1/1, 1 bus 1/2 

• 6 woningen en 3 appartementen
• Ontwerper: Architectenbureau Naert, Pittem
• Aannemer: Damman, Deerlijk
• Start werken: 12/01/2015
• Voorlopige oplevering: 30/05/2016
• Eindbedrag werken: € 1.430.318,92 (excl. BTW) 
• Verhuurd vanaf 01/07/2016

Karoline Vandommele woont samen met haar 21 jarige 
dochter en 9 jarige zoon in het nieuwbouw appartement in 
Egem.

Ik woonde in een slechte woning met veel pro-
blemen. Voor mij is deze verhuis een luxe. Alles 
is nieuw en de indeling van het appartement is 
heel praktisch.

Het is een heel rustige buurt. Dichtbij is er een 
speeltuin voor mijn zoontje.

Ik kan eerlijk gezegd niets negatief zeggen.  
Alles is hier echt naar wens.

+

+

-

Nieuwbouw Egem
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Renovatie buitenschrijnwerk incl. keukens, dakisolatie, nieuwe elektriciteitsmeters met 
dag- en nachttarief en elektriciteitscontrole 
• Adressen: Mussekouter  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 
23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 61, 62, 
63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 en 88

• 14 woningen en 32 appartementen
• Ontwerper: Jeroen Tack, Wielsbeke
• Aannemer: Six bvba, Izegem
• Start werken: 01/09/2015
• Bestelbedrag: € 908.347,77 (excl. BTW)
• Uitvoeringstermijn: 245 kalenderdagen
• De werken worden in het najaar van 2016 opgeleverd

Waregem, Wijk Mussekouter

Claudine Choteau woonde eerst 14 jaar in een woning in de woon-
wijk Nieuwenhove. Omdat het huis voor Claudine te groot werd, 
verhuisde ze in 2007 naar een appartement in de Mussekouter.

+

-

Door het plaatsen van de nieuwe ramen en het isole-
ren van het dak voel ik een enorm verschil. Tijdens 
warme dagen kon de temperatuur oplopen tot 28°C 
en nu blijft het een heel stuk koeler.
De ramen hebben een heel mooie kleur en de ventila-
tieroosters erin zijn zeer handig.
In de gemeenschappelijke ruimte is de koepel ver-
vangen en de mooi geschilderde muren maken de 
gemeenschappelijke inkomhal mooi en fris.

Door het plaatsen van een nieuwe keuken was het 
heel vervelend om een tijdje zonder keuken te zitten.
Door de ventilatie in de badkamer voelt het iets killer 
aan.
De deuren werden voor de ventilatie ook wat inge-
kort en dit zorgt toch wel voor iets meer tocht in de 
winter.
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Renovatie buitenschrijnwerk incl. keukens, dakisolatie, nieuwe elektriciteitsmeters met 
dag en nachttarief en elektriciteitscontrole  
• Evarist Deconinckstraat  

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27 en 29
• 12 woningen
• Ontwerper: Jeroen Tack 
• Aannemer: Bekaert Building Company, Waregem
• Start werken: 24/08/2015
• Voorlopige oplevering: 01/04/2016
• Eindbedrag werken: € 380.624,03 (excl. BTW) 

Waregem, Wijk Nieuwenhove

Martine Slots woont al 20 jaar in de Evarist De Coninckstraat. Ik 
woon hier heel graag, het is een aangename, rustige wijk.

+

-

Eigenlijk ben ik heel tevreden over het verloop van 
de renovatie. Veel hinder heb ik niet ondervonden. 
De nieuwe ramen kunnen kippen en de nieuwe voor- 
en achterdeur zijn een enorm pluspunt voor mij.
 
Door de nieuwe ramen pasten mijn oude gordijnen 
en vliegramen niet meer en moest ik hierin investe-
ren.
De elektriciteitswerken hebben een beetje langer 
geduurd dan verwacht. 
De houten garagepoort voelde veel warmer aan dan 
deze in aluminium. 
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Renovatie buitenschrijnwerk incl. keukens, dakisolatie, nieuwe elektriciteitsmeters met 
dag en nachttarief en elektriciteitscontrole

• Stijn Streuvelstraat 1, 5, 7, 10, 11, 13, 17, 18 en 21
      Albrecht Rodenbachlaan 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 

107, 109, 111, 113, 115, 117 en 121
• 23 woningen
• Ontwerper: Jeroen Tack, Wielsbeke
• Aannemer: Bekaert Building Company, Waregem
• Start werken: 22/06/2015
• Voorlopige oplevering: 01/04/2016
• Eindbedrag werken: € 633.313,60 (excl. BTW) 

Geert Tieberghien en Ann Coussens wonen samen met hun zoon 
sinds 1986 in de Albrecht Rodenbachlaan.

+

-

De ramen zijn langs de binnenzijde zeer mooi 
afgewerkt en dit zonder veel schade. De werkblad-
hoogte, de meerdere stopcontacten en het mak-
kelijke onderhoud van de keuken zijn een groot 
pluspunt.

Natuurlijk brachten de werken heel veel stof met 
zich mee.
Daarnaast hebben we bijna 3 weken ons kookfor-
nuis niet kunnen gebruiken.
Er werd een nieuwe voordeur geplaatst. Jammer 
genoeg is deze nog niet volledig afgewerkt en lelijk 
geschilderd. Intussen werd door Helpt elkander 
actie ondernomen en is de voordeur herschilderd 
en mooi afgewerkt.

Wielsbeke
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Renovatie buitenschrijnwerk incl. keukens, dakisolatie en elektriciteitscontrole

• Nellkenshof 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57 en 58

• 18 woningen
• Ontwerper: Mas Architektenburo, Oudenaarde
• Aannemer: Six bvba, Izegem
• Start werken: 22/06/2015
• Voorlopige oplevering: 31/05/2016
• Eindbedrag werken: € 862.011,01 (excl. BTW) 

Willy De Ketele en Jeanine Sanders zijn al 46 jaar getrouwd en 
wonen in het Nellekenshof  sinds 01/02/1981.

+

-

Onze zolder is nu goed geïsoleerd en dat voelen 
we duidelijk.
We hebben ook meer comfort door de ventilatie in 
de woning. 
De tochtborstel aan de garagepoort is zeker een 
pluspunt.
Door het plaatsen van rolluiken in de slaapkamers 
hebben we geen overgordijnen meer nodig. 

Bij het uitvoeren van de voegwerken is onze oprit 
beschadigd.
De werken duurden langer dan ons eerst geïnfor-
meerd werd.
Jammer genoeg werden niet alle werken even 
proper uitgevoerd en hadden we achteraf nog veel 
opkuiswerk.

Dentergem Nellekenshof
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Renovatie buitenschrijnwerk incl. keukens, dakisolatie, opritten, nieuwe 
elektriciteitsmeters met dag en nachttarief en elektriciteitscontrole  

• Populierenlaan 7, 8, 9, 10 en 11
 Platanenlaan 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

24, 28 en 30
 Transvaalstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 19, 21, 23, 25 en 27
• 43 woningen
• Ontwerper: Jeroen Tack, Wielsbeke
• Aannemer: Bekaert Building Company, Waregem
• Start werken: 24/08/2015
• Voorlopige oplevering: 12/07/2016
• Eindbedrag werken: €1.250.844,05 (excl. BTW)

Hier in de Platanenlaan woont Alberte Van Duynslager al meer 
dan 36 jaar. De man van Alberte, Bertus Leuver, overleed in 
1993.

+

-

De werken zijn proper uitgevoerd.

Ik heb nu een ruimere keuken met een groter 
werkblad.

Het dubbel glas heeft zeker een meerwaarde.

De aanleg van de nieuwe opritten bemoeilijkte wel 
een tijdlang  de toegang tot de woning. 

Aarsele Tuinwijk
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Renovatie buitenschrijnwerk incl. keukens, dakisolatie en elektriciteitscontrole

• Consciencestraat 1, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20 en 24
 Rodenbachstraat 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 11
 Gezellestraat 2, 6 en 8
• 21 woningen
• Ontwerper: Architectenbureau Vleeschouwers, 

Dentergem
• Aannemer: Six bvba, Izegem
• Start werken: 01/10/2015
• Voorlopige oplevering: 26/05/2016
• Eindbedrag werken: € 764.531,31 (excl. BTW) 

In de Rodenbachstraat  woont Godelieve Rotsaert al 31 jaar 
heel graag.

+

-

Na lang wachten op de renovaties ben ik heel 
tevreden met de uitgevoerde werken. De nieuwe 
rolluiken zijn een groot pluspunt alsook het nieuwe 
schrijnwerk. De achtergevel die in slechte staat 
was, werd afgebroken en opnieuw opgetrokken.  

Door het plaatsen van de nieuwe keuken heb ik 
minder ruimte om al mijn keukengerei weg te 
bergen. Er zijn minder kasten voorzien.

Het duurde lang voor de nieuwe rolluiken werden 
geplaatst. Hierdoor was het in huis heel koud.

Koolskamp Wijk Heuvelhove
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Renovatie Zuidwestgevel incl. vernieuwen badkamers, toilet, ramen, plaatsen ventilatie, 
zonnewering, vernieuwen gemeenschappelijke inkomhallen 

• Adres: Albert Servaeslaan 46 
• 90 appartementen
• Ontwerper: Ontwerp- en architectenbureau Lecluyse, 

Waregem
• Aannemer: Bekaert Building Company, Waregem
• Start werken: 31/03/2014
• Voorlopige oplevering: 26/11/2015
• Eindbedrag werken: € 4.750.753,00 (excl. BTW)

Norbert Deramoudt en Renee Roosemont  zijn al 46 jaar 
gelukkig getrouwd en wonen al 16 jaar in de residentie  
Ter Beke.

+

-

De zonnewering aan het balkon is een enorme 
verbetering waardoor we met volle 100% genieten  
van ons mooi terras.
Het bad is vervangen door een inloopdouche 
waardoor ons waterverbruik daalde en het comfort 
verbeterde.

Tijdens de renovaties zaten wij echter één week 
zonder toilet. Er was wel een vervangtoilet voor-
zien maar voor minder mobiele mensen was dit 
niet altijd praktisch.
Door de werken aan de voorgevel konden we bijna 
één jaar lang het terras niet op. Dit was natuurlijk 
vervelend.

Ter Beke
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Werken in uitvoering

Totale renovatie: keuken, badkamer, 
vloeren, elektriciteit, CV-installatie en 
omheining in Waregem en Wielsbeke
• 21 gelijkvloerse woningen Fase 4 

Bestelbedrag: € 1.370.547,73 (excl. BTW)
 Deze woningen worden met voorrang toegewezen aan 

kandidaten 65+ 

Nieuwbouw CBO(1)-projecten 
• Dentergem, Baljuwstraat 17 app. 

Bestelbedrag: € 2.211.012,35 (excl. BTW)
 1 gelijkvloers appartement voor rolstoelgebruiker
 De 12 appartementen op de 1ste en 2de verdieping 

worden met voorrang toegewezen aan kandidaten 65+ 
• Oeselgem, Volderstraat  21 app. 

Bestelbedrag: € 2.812.425,00 (excl. BTW)
 De 7 appartementen op de tweede verdieping worden 

met voorrang toegewezen aan kandidaten 65+ 

Totale renovatie: keuken, badkamer, 
dak, vloeren, elektriciteit, CV, buiten- en 
binnenschrijnwerk, tuin en omheining in 
Waregem
• 5 ééngezinswoningen Fase 6 

Bestelbedrag: € 427.798,68 (excl. BTW)

Nieuwbouw D&B(2)-project
• Waregem, Grasdreef 4 woningen 

Bestelbedrag: € 588.374,00 (excl. BTW)

Meiboomhuldiging 24/06/2016

(1) CBO: Constructieve Benadering Overheidsopdrachten
(2) D&B: Design & Build
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Gebruik de riolering waarvoor ze  bedoeld is! Het voorkomen van verstoppingen  is zeer belangrijk .

Wat kun je zelf doen?   

1. Schoonmaken en ontstoppen van afvoeren van gootsteen, lavabo, douche, toilet en wasmachine

RIO
p.12&15

De gootsteen is geen vuilbak
Eén van de grootste oorzaken van 
een verstopte afvoer zijn etensresten. 
Veeg eerst de borden schoon met een 
stuk keukenpapier en gooi dit in de 
vuilbak. Zo neem je ook een deel van 
het vet mee. Let goed op de kleine 
restjes zoals broodkruimels, beleg, 
zaden en pitjes. Deze restjes kunnen 
een verstopping veroorzaken. 
Zorg dat er een extra zeefje boven 
de afvoer is. Hiermee kunnen in ieder 
geval de grotere etensresten worden 
tegengehouden. 

Spoel geen (vloeibaar) vet weg
Vet stolt snel en hecht zich aan alle 
mogelijke plaatsen in de afvoer. Zo 
krijg je hardnekkige verstoppingen 
die moeilijk op te lossen zijn. Als je 
per ongeluk toch vloeibaar vet door 
de gootsteen giet, spoel  dan geruime 
tijd na met heet water.

Je toilet is geen vuilbak
Ook het toilet is aangesloten op de 
riolering. Tampons, maandverband, 
condooms en luiers zijn daarom niet 
geschikt om door het toilet te spoe-
len. Gooi het gewoon in de afvalbak 
waar het hoort. Gooi je weleens soep 
of etensresten in het toilet? Niet doen! 
De etensresten en het vet kunnen voor 
verstoppingen zorgen. 

2. Heb je problemen met verstopping van afvoeren, dan bel je best een ontstoppingsdienst.  
Bewaar die factuur. Als blijkt dat de oorzaak van de verstopping aan een breuk van een leiding ligt, komt Helpt 
Elkander tussen in de door jou gemaakte kosten van de verstopping.

3. Haal regelmatig de bladeren + vuiligheid uit de dakgoot, zodat de regenwaterafvoer niet verstopt.
 Uitzondering: ontstoppingen in residenties met gemeenschappelijke afvoeren zijn ten laste van Helpt Elkander. 
 

 Tip: Plaats een bladvanger in de dakgoten zodat  deze niet verstopt geraken.
 

GOED GEBRUIK VAN HET AFVOERSYSTEEM
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WEETJES OVER JE VERWARMINGSINSTALLATIE

Je betaalt een huurlast voor het 2-jaarlijks onderhoud van je verwarmingsinstallatie. Dit periodiek onderhoud zorgt voor een 
zo optimaal mogelijk rendement van je verwarmingsinstallatie. Naast het onderhoudscontract voorziet Helpt Elkander be-
paalde herstellingen of indien nodig de vervanging van je verwarmingsinstallatie.

Hieronder vind je een overzicht wat al dan niet ten laste van de huurder is.

Ten laste van huurder
Ontluchten van radiatoren

Controleren van de waterdruk  
van de verwarmingsinstallatie

Instellen van thermostaat

Problemen met gastoevoer waardoor  
verwarmingsinstallatie niet werkt

Schade aan de verwarmingsinstallatie door fout huurder

Ten laste van helpt Elkander
Herstellen lek aan radiator en verwarmingsinstallatie

Kapotte radiatorkraan door ouderdom

Thermostaat is stuk, bij normaal gebruik.

Verwarmingsinstallatie werkt niet zoals het moet,  
is verouderd en/of moet worden vervangen

Hoe ontlucHt je de radiatoren?
A. Wat heb je nodig? 

1. Vod of emmer
2. Ontluchtingssleuteltje   

B. Hoe ga je te werk? 
1. Zet alle radiatoren open en leg je thermostaat aan,  

zodat de chauffageketel aanslaat.
2. Leg na een 10-tal minuten de thermostaat af en laat de radiatoren even afkoelen.
3. Je kan nu met behulp van het ontluchtingssleuteltje de radiatoren ontluchten:

• Begin steeds bij de laagst gelegen radiatoren (gelijkvloers) en ga zo naar boven.
• Klem het ontluchtingssleuteltje rond het vierkant staafje en draai naar links.
• Zolang er lucht uitkomt laat je dit open staan.
• Vanaf het moment dat er (vuil) water uit de radiator komt, draai je het sleuteltje terug om.
• Doe dit bij elke radiator.

4. Controleer nadien of de waterdruk op je manometer nog steeds rond 1,5 BAR staat. 
 Indien nodig, verhoog de druk. 

Als er een defect is aan de verwarmingsinstallatie, bel je de onderhoudsfirma! Het nummer hangt op je installatie. Verwittig tevens Helpt 
Elkander. Afhankelijk van het defect zal de kostprijs van de herstelling ten laste zijn van Helpt Elkander of de huurder.

Lees verder p. 16
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Enkelvoudige of tweevoudige 
elektriciteitsmeter

Ventileren 
en  

verluchten

   Veel mensen hebben last  
                        van vocht in huis. 

Ze denken meestal dat de vochtoverlast van buiten komt. 
Maar in de praktijk blijkt dat het vocht vooral van binnenuit 

komt. Het zogenaamde “leefvocht”.

Wil je hier meer over lezen? Vraag aan de balie van Helpt 
Elkander naar de brochure “Ventileren en Verluchten.”

Je kan deze gratis meenemen.
Heb je nog vragen hierover?  

Contacteer de Technische Dienst

1. Vul het water bij door de 2 (rode) kraantjes (meestal on-
der chauffageketel, op leidingen) te openen.

 De kraantjes staan open, wanneer de hendel evenwijdig 
staat met de leiding

2. Wanneer de druk op 1,5 BAR staat, sluit je ALTIJD terug 
beide kranen.

 De kraantjes zijn gesloten, wanneer de hendel dwars ten 
opzichte van de leiding staat

Hoe controleer je 
de waterdruk van de 
verwarmingsinstallatie?

Vervolg p. 15

Heb je een enkelvoudige meter? 
Je betaalt een vast tarief. Het maakt niets uit wanneer je jouw 
huishoudtoestellen gebruikt..

Heb je een tweevoudige meter?
Je hebt dagtarief en nacht- & weekendtarief.
Vanaf 21u of 22u s ’avonds tot 6u s ’morgens (afhankelijk 
waar je woont of netbeheerder) en in het weekend betaal je 
een lager tarief. Je gebruikt dan best zoveel mogelijk je huis-
houdtoestellen. 
In 2015 plaatste Helpt Elkander in 4 renovatiedossiers nieu-
we elektriciteitsmeters met dag- en nachttarief.

slechts 1 meter

meter dagtarief 
(zonnetje)

meter nachttarief 
(maantje)

meternummer

meternummer
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Water wordt schaars en 
bijgevolg ook duur

150 euro korting

Om te voorkomen dat je een te hoge waterfactuur moet beta-
len, geeft de watergroep via deze brochure advies hoe je een 
lek in de waterleiding kan opsporen of stoppen.

Als je een lek niet kan vinden, is het vermoedelijk een on-
dergronds lek. Helpt Elkander geeft dan de opdracht aan een 
lekzoekbedrijf om het lek op te sporen.

DRAAI BIJ PROBLEMEN STEEDS DE 
HOOFDKRAAN DICHT EN CONTACTEER DE 

TECHNISCHE DIENST VAN HELPT ELKANDER.

Meer tips vind je achteraan in de brochure, die je bij deze 
Contact-Info 2016 vindt.

‘Beschermde afnemers’ kunnen bij Eandis een kortingsbon 
van 150 euro aanvragen. Elke beschermde afnemer heeft 
recht op 1 kortingsbon per jaar.
De kortingsbon geldt enkel voor de aankoop van een:
• nieuwe wasmachine met label AAC of beter.
• nieuwe koelkast (met of zonder vriesvak) met het label 

A+, A++ of A+++.

Wie is een beschermde afnemer (of ‘beschermde klant’)? 
Iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit 
en aardgas. 
Bewoners van de residenties met een collectieve verwar-
mingsketel (= Ter Dompel en Ter Beke) genieten ook van 
een sociaal tarief.

Je kan een aanvraagformulier downloaden op www.eandis.
be of aan de balie van Helpt Elkander krijgen.
• Vraag de kortingsbon aan bij Eandis.
• Op het aanvraagformulier staat welk attest je nodig hebt en 

welke dienst je dat kan bezorgen. 

Pas op! Niet alle winkels nemen deel aan deze actie. Vraag 
op voorhand bij uw handelaar of de kortingsbon kan worden 
omgeruild.
Op www.energiesparen.be vind je met je postcode welke 
winkels in je buurt de kortingsbon aanvaarden.
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Medewerkers

Sylviane Naessens
 Diensthoofd – Toewijzingen
Dienst verhuring

Elsje Depaepe 
 Opvolging  Melding
Technische Problemen – 
verzekeringsdossiers 
Technische Dienst

Carl Goussaert 
 Klusjesman – 
Algemene herstellingen
Technische Dienst

Bart Uyttenhove
Aanvragen - 
Plaatsbeschrijvingen - 
Onderhoud Patrimonium
Technische Dienst

Anja Ducatteeuw 
 Huur – Contracten – Bijwoningen
Dienst verhuring

 Christ Bossuyt 
 Directeur - Algemene leiding

Marianne Delabie
Boekhouding
Financiële Dienst

Eddy Minne 
 Huisbewaarder Ter Dompel &  
Ter Beke – Plaatsbeschrijvingen
Technische Dienst

Eveline Mahieu 
 Onthaal – Telefonie
Financiële Dienst

Ann Goerlandt 
 Diensthoofd – Administratie
Directie – Kandidaat-kopers
Financiële Dienst

Koen Debacker
Diensthoofd - Projectopvolging
Technische Dienst

Joke De Baenst  
 Kandidaat-huurders –  
Opvolging huurders –  
Maatschappelijke problemen & 
Proefcontracten
Dienst verhuring
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Raad van Bestuur en Directiecomité

Pietro Iacopucci
Voorzitter

Namens stad Waregem
Contactpersoon voor:

Torenhof
Den Olm

  

Wendy Malego
Namens stad Tielt

Peter Gelaude
Namens gemeente Pittem
Contactpersoon voor:

Egem

Rik Soens
Namens provincie  
West- Vlaanderen
Contactpersoon voor:

Den Olm

Filip De Coninck
2de Ondervoorzitter

Namens gemeente Wielsbeke
Contactpersoon voor:

Wielsbeke

Tom De Coninck 
Privaat mandaat
Contactpersoon voor:

Jagerke

Patrick Vanheusden
Privaat mandaat
Contactpersoon voor:

Mussekouter

Martine Deconinck
Privaat mandaat

Maria Ostijn
Namens gemeente Wielsbeke
Contactpersoon voor:

St.-Baafs-Vijve

Christ Bossuyt
Directeur

Kathleen Ravelingien
Namens stad Waregem
Contactpersoon voor:

Gaverke

Marie-Paule Buyck
Namens stad Waregem

Wim Declercq
Privaat mandaat

Ilse Vereenooghe
Namens gemeente Ardooie
Contactpersoon voor:

Koolskamp

Denis Duynslaeger
Namens gemeente Dentergem
Contactpersoon voor:

Oeselgem

Joost Kerkhove
Namens OCMW Waregem
Contactpersoon voor:

St.-Eloois-Vijve

Christian Dewaele
Privaat mandaat
Contactpersoon voor:

Leeuwke

Philip Himpe
1ste Ondervoorzitter

Namens stad Waregem
Contactpersoon voor:

Torenhof, Nieuwenhove

Nick Colman 
(Ontbreekt op de foto)
Namens stad Tielt
Contactpersoon voor:

Aarsele, Kanegem

Lid van het Directiecomité

Bart De Keukeleire
Namens gemeente Dentergem
Contactpersoon voor:

Dentergem



7 BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN  
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1. Herstellingen
 Is er iets defect aan je woning? Kijk in onze RIO of hierover iets vermeld staat. Bij 

onduidelijkheden, kan je altijd naar de Technische dienst bellen.  
2. Veranderingen aan de woning
 Iedere verandering die je in, rond en aan de woning zou willen doen, moet je steeds 

schriftelijk aanvragen. Een aanvraagformulier is te vinden op onze website, of kun je 
krijgen bij de Technische dienst van Helpt Elkander.

 Let op! Veranderingen die je niet hebt aangevraagd, moet je onmiddellijk verwijderen 
en terug in oorspronkelijke staat herstellen.

3. Schotelantennes
 Als je een schotelantenne wil plaatsen, moet je dit schriftelijk aanvragen. Een 

aanvraagformulier is te vinden op onze website.
 Let op! Een schotelantenne mag je niet op het plat of hellend dak, de gevel of het 

terras bevestigen. Je plaatst deze bij voorkeur in de achtertuin.
4. Gezinstoestand 
 De woning mag je enkel bewonen met de personen die in de huurovereenkomst 

vermeld staan. 
 Iedere wijziging in je gezinssamenstelling, moet je binnen de maand schriftelijk aan 

Helpt Elkander melden. 
5. Betalen van de huur
 De huur moet je iedere maand vóór de 10de van de maand betalen. Je doet dit best met 

een bestendige opdracht. Voor het in orde brengen van deze bestendige opdracht kan 
je terecht bij je bank.

6. Samenleven met je buren
 Iedere huurder heeft het recht om rustig te wonen. Vermijd geluidsoverlast, vooral 

tussen 10u s ’avonds en 6u s ’morgens.
 Als je buur te veel lawaai maakt, spreek hem/haar hierover eerst aan. Misschien 

beseffen zij niet welke hinder zij veroorzaken. 
7. Bewoning en onderhoud van je woning of appartement
 Hou je woning, appartement of tuin proper. Ruim tijdig op! Als je het niet meer alleen 

kan, schakel je best een klusjes- en/of poetsdienst in.

RIO
p. 19

RIO
p. 20

RIO
p. 21

RIO
p. 4

RIO
p. 5

RIO
p. 8

RIO
p. 9



ENKELE CIJFERS
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ARDOOIEARDOOIE

PITTEM

TIELT

DENTERGEMDENTERGEM

WIELSBEKEWIELSBEKE

WAREGEM

St.-Baafs-VijveSt.-Baafs-Vijve

OeselgemOeselgem

KanegemKanegemKanegemEgem

KoolskampKoolskamp
AarseleAarsele

 66 woningen met 1 slaapkamer

 147  woningen met 2 slaapkamers

 641  woningen met 3 slaapkamers

 61  woningen met 4 slaapkamers

 16  woningen met 5 slaapkamers

 134  appartementen met 1 slaapkamer

 246  appartementen met 2 slaapkamers

 29  appartementen met 3 slaapkamers

 4  appartementen met 4 slaapkamers

6 gemeenten

7 deelgemeenten

1.344 wooneenheden

85 nieuwe huurders waarvan  
15 werden herhuisvest  

in 2015

1.058 kandidaten op  
de wachtlijst

804

120

32

76

1066

68

27

105

36



Contacteer de Dienst Verhuring
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Daling van je inkomen?
Is je inkomen door ziekte, werkloosheid, pen-
sioen…met minstens 20%  gedaald?  Misschien 
kunnen we jouw huurprijs tussentijds verminde-
ren!
è	 Contacteer de dienst Verhuring. 

Problemen om De huur te betalen? 
è	 Contacteer de dienst Verhuring om samen een oplossing 

te zoeken.
Heb je problemen om je huur te betalen? Laat de achterstal 
niet oplopen. Breng ons tijdig op de hoogte van je betalings-
probleem.  Liever te vroeg dan te laat. Samen zoeken we naar 
een haalbaar afbetalingsplan. Een afbetalingsplan dat reke-
ning houdt met jouw financiële mogelijkheden is steeds de 
beste en goedkoopste oplossing. We willen de huurachterstal-
len zo veel mogelijk beperken. Je zal dus vlugger meerdere 
herinneringsbrieven krijgen. Het dossier geven we sneller 
aan de advocaat, die dit dan doorstuurt naar de vrederechter.  
Hierdoor komen er extra kosten en kan je jouw woning of ap-
partement verliezen.  

Samen met jou, willen wij er alles aan doen om dit te  vermij-
den.  Dit is echter alleen mogelijk als jij ons zo snel mogelijk 
bij problemen contacteert. Aarzel dus zeker niet om contact 
op te nemen met ons of een OCMW of CAW in je buurt. 
Jouw dossier wordt steeds met de nodige discretie behandeld. 

is je woning te groot?
Er is sprake om het kaderbesluit en de wetgeving aan te passen waardoor je een boete kan 
krijgen op het aantal slaapkamers in overschot. Tot op heden is hier nog niets definitief. 
Misschien woon jij wel in een te grote woning. Een verhuis zie je niet zitten omwille 
van financiële redenen of jouw uitgebouwde vrienden- of familiekring. Verhuizen naar een 
kleinere woning of appartement kan ook zijn voordelen hebben. Je verwarmingskosten 
dalen, je woning en tuin zijn makkelijker te onderhouden, je hoeft geen trappen meer te 
doen …. 
Heb je nood aan een kleinere woning? Laat het ons weten, we zullen je zoveel mogelijk 
helpen in je zoektocht naar een geschikte woning of appartement.



Weet je het even niet meer … 
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Als je het moeilijk hebt, neem je best eerst contact op met je 
huisarts. Hij/zij kent je immers het beste en heeft een goed 
zicht op jouw achtergrond en voorgeschiedenis.

Daarnaast kan je ook altijd GRATIS terecht bij een Centrum 
voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Contact opnemen 
met een CAW is zeer eenvoudig. Het CAW heeft een lage 
drempel en is vlot bereikbaar. Wachtlijsten zijn er niet.

Ouders van kinderen, maar ook kinderen en jongeren zelf, 
kunnen met problemen rond bijvoorbeeld faalangst of peste-
rijen aankloppen bij een Centrum voor Leerlingenbegelei-
ding (CLB) of  een Jongeren Advies Centrum .  

Daarnaast zijn er in Vlaanderen heel wat zelfhulpgroepen. In 
zo’n zelfhulpgroep kun je mensen ontmoeten die met gelijk-
aardige problemen kampen.
Op de website van Trefpunt Zelfhulp vind je bijvoorbeeld 
zelfhulpgroepen voor mensen      

• met psychische of psychiatrische problemen
• die manisch depressief zijn
• met eetstoornissen
• met een gokverslaving
• ...

Familie of vrienden van iemand met psychische problemen 
hebben het vaak ook moeilijk. Op Trefpunt Zelfhulp vind je 
ook zelfhulpgroepen voor:

• families van psychiatrische patiënten
• nabestaanden van zelfdoding
• ...

Zowel een huisarts, als een CLB of een CAW kent de weg 
in de hulpverlening goed. Zij kunnen je doorverwijzen als je 
gespecialiseerde psychosociale hulp kan gebruiken of als je 
opgenomen moet worden voor een behandeling. Zij kunnen 
je doorverwijzen naar:
• Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg      
 Deze centra bieden hulpverlening aan mensen met 

ernstige psychische problemen. Elk team bestaat uit een 
of meer psychiaters, psychologen en maatschappelijke 
werkers.

• Een psychiatrisch ziekenhuis 
 Een psychiatrisch ziekenhuis biedt behandeling en 

verzorging als je ernstige psychische problemen hebt. 
Een psychiatrisch ziekenhuis heeft een psychiater, 
psycholoog, maatschappelijk werker, verpleegkundige,... 
ter beschikking.

Hulpverleners zoals psychiaters of psychologen werken 
soms ook privé. Ook hier kan jouw huisarts je wegwijs in 
maken.



STRAATFEEST
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Stap 1: Spreek je buren aan Stap 2: “Vergaderen”

Door een activiteit in de straat leer je je buren kennen. 
Een straatfeest organiseer je best met enkele buren samen. 
Sommige buren ken je niet. Een gesprek beginnen met onbe-
kenden is niet zo gemakkelijk. 
Enkele tips:
• Maak het niet te moeilijk om iemand aan te spreken. 

Soms is een simpele “Hallo, hoe gaat het?” of “Woon je 
hier?” al voldoende om een conversatie te starten.

• Stel luchtige vragen: ”In welk huisnummer woon je?”, 
“Wat doe je van beroep?”, “Heb je hobby’s?”  
Antwoord zelf ook op de vragen. Zorg dat je niet te lang 
aan het woord bent.

• Reageer geïnteresseerd.
• Vermijd vragen over het weer.
• Krijg je regelmatig positieve reacties op je humor? 

Gebruik dit dan in een eerste conversatie.  
Overdrijf niet.

• Maak oogcontact terwijl je praat. 
• Glimlach regelmatig (en op gepaste momenten)
• Hou je handen onder controle. Gebruik ze enkel om iets 

duidelijker uit te leggen.
• Praat niet te snel.
• Lach met de grapjes van de andere. Zelfs al is het niet zo 

grappig.

Je hebt een aantal enthousiaste buren warm gemaakt? Tof. 
Dan kunnen jullie best even samenkomen om de activiteit 
te plannen. 

1. Bepaal het thema en de inhoud van de activiteit
 Wordt het een feest, speelstraat, poetsactie?
 Wat gaan jullie precies doen? Wat bieden jullie aan?  Is 

er een thema?
 Enkele tips:

• Is het jullie eerste activiteit? Hou het simpel. Dat 
geeft meer ruimte om te netwerken.

• Hapjes en drankjes? Hou vb. rekening met 
verschillende culturen en met vegetariërs. 

• Informeer bij je gemeente. Soms kan je er materiaal 
lenen: tafels, stoelen en tentjes.

2. Bepaal een datum en tijdstip
• Kies een datum die het meest geschikt is voor de 

activiteit.
• Kies een tijdstip wanneer alle mensen in de straat 

kunnen (bv. weekdag: na de werkuren).
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3. Budgetbepaling
 Bekijk hoeveel geld jullie nodig hebben om het idee uit 

te werken. 
• Probeer overbodige kosten te vermijden. Zo kan je 

de bijdrage voor de deelnemers democratisch blijven 
houden.

• Kies voor originele ideeën. 

4. Taakverdeling
• Zorg voor duidelijke taakafspraken. Zo weet 

iedereen wat van hem/haar verwacht wordt.
• Zorg eventueel ook voor extra helpers voor opbouw 

en afbraak tijdens de activiteit zelf.
• Maak een checklist en boodschappenlijst op.  

Stap 3: Vraag financiële steun aan

De taken zijn verdeeld, de plannen bepaald? Tijd om een aan-
vraag financiële steun (max. 100 euro) bij Helpt Elkander in 
te dienen. Op onze website vind je een aanvraagformulier. 

stap 4: Promoot je activiteit

Het is erg belangrijk om de activiteit in de straat te promoten. 
Dit kan op verschillende manieren. Mensen voelen zich nog 
steeds het meeste welkom als ze persoonlijk worden uitge-
nodigd. Zo kunnen ze een gezicht plakken op de organisa-
toren. 

Maak een toffe en aantrekkelijke flyer. 
Wat moet er op de flyer:
• datum, uur, plaats en activiteit.
• Ev. vermelding hoelang de straat afgesloten zal zijn
• Gebruik eenzelfde lettertype voor de hele flyer
• Maak hem niet te druk, dat houdt het leesbaar



Helpt Elkander wil weten wat beter kan!
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En daarvoor hebben we jullie mening nodig!

De laatste 2 jaar verzamelden we reeds heel wat nuttige 
feedback door het verspreiden van enquêtes bij onze nieuwe 
en vertrokken huurders.

We vroegen hen o.a.
• Hoe tevreden ze over de woning zijn 
• Hoe ze de contacten met Helpt Elkander ervaren
• Of de informatie van Helpt Elkander duidelijk is

Via deze weg willen we dan ook al de mensen die reeds een 
enquête invulden bedanken.

Momenteel houden wij een korte enquête via onze website 
waarin wij polsen naar jullie mening over onze Contact – 
Info 2016, website en de bereikbaarheid van ons kantoor.

Aarzel dus niet om even te surfen naar  
www.helpt-elkander.be en de enquête online in te vullen.
De enquête duurt slechts enkele minuten en je bewijst er ons 
een grote dienst mee.

Vul je een enquête liever op papier in? Contacteer ons, dan 
sturen wij jou een papierenversie op.



Nawoord Directeur

Beste lezer, bewoner …….

Wij hopen dat deze 9de editie van ons jaarlijks infoboekje 
terug een bron van nuttige en vooral praktische informatie 
is over het reilen en zeilen binnen onze huisvestingsmaat-
schappij.

Aan de hand van een studie die wij hebben opgemaakt in 
2015 zijn wij, zoals u kon lezen, inmiddels volop bezig met 
het renoveren van ons patrimonium. Dit moet ons in staat 
stellen om tegen 2020 de  ERP- norm (Energie Renovatie 
Programma) die ons door de overheid wordt opgelegd te 
behalen. De ERP-norm verplicht ons om tegen 2020 alle 
woningen te voorzien van voldoende geïsoleerde begla-
zing, dakisolatie en een hoogrendementsketel. Omdat wij de 
frequentie van renovatiehinder zo veel mogelijk willen be-
perken, worden bij deze renovaties ook nieuwe keukens ge-
plaatst. Tevens wordt de elektriciteit nagezien en waar nodig 
aangepast. Wellicht heeft U onder de rubriek ‘huurders aan 
het woord’ de reacties van medebewoners kunnen nalezen.  

In de studie werd ook een planning opgenomen om bepaalde 
woningen openbaar te verkopen of te slopen voor een ver-
vangingsbouwproject. Enkel op die manier is het mogelijk 
om te voldoen aan de steeds strenger wordende technische 
normen van oppervlakte, toegankelijkheid, isolatie en ener-
gienormen en alle leegstand weg te werken.  

Wellicht is het u opgevallen dat wij naast deze vele reno-
vatiewerken nu ook intensief werk maken van het bouwen 
en aankopen van nieuwe huurwoningen. In onze nieuw-
bouwprojecten bouwen wij omwille van de schaarse bouw-
gronden, de hoge bouwkosten en ons kandidatenprofiel 2-3 
slaapkamerappartementen uitgerust met een lift. Dit zorgt 
voor een vlotte en efficiënte toegankelijkheid voor minder 
mobiele mensen. 

Ons gestructureerd renovatie- en vervangingsbouwprogram-
ma noodzaakt ons ook om voor bepaalde huurders te zoeken 

naar een nieuwe woning. Wij zijn volop bezig deze huurders 
hierover ruim op tijd te informeren en mee te zoeken naar een 
passende oplossing.  Langs deze weg willen wij de mensen 
die reeds herhuisvest zijn dan ook bedanken. Mede dankzij 
hen kunnen wij er voor zorgen dat wij de doelstelling van het 
ERP-programma zullen behalen. 

Verder had ik er graag op aangedrongen om de korte online-
enquête in te vullen waarvan sprake op p. 26 van deze con-
tact-info. Jullie feedback is voor een verdere verbetering van 
onze werking heel belangrijk. Beschikt u niet over internet 
en wilt u toch graag uw mening geven, aarzel dan niet om 
contact op te nemen voor een papieren versie van de enquête. 

Onze medewerkers staan dagelijks paraat voor u.  Ook bij 
meldingen van technische problemen proberen zij zo snel 
mogelijk de nodige herstellingen te laten uitvoeren door een 
externe aannemer. Dit is echter niet altijd eenvoudig. Som-
mige technische problemen zijn niet altijd zo eenvoudig op 
te lossen. Mocht het zo zijn dat bepaalde herstellingen te 
lang op zich laten wachten of niet naar behoren worden uit-
gevoerd, aarzel zeker niet contact op te nemen.  

Tot slot dank ik u namens de ganse personeelsploeg voor de 
goede samenwerking. 

Christ Bossuyt 
Directeur
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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 – WIE CONTACTEREN?

 

ELEKTRISCHE BOILER – WIE CONTACTEREN?

  ELECTRO-VARIA  
  051/302.835 of 0479/302.835

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

info@helpt-elkander.be
www.helpt-elkander.be

HOOGBOUWRESIDENTIE 
TER DOMPEL & TER BEKE

Waregem
056/600.800 Helpt Elkander

of noodnummer Eddy  
buiten kantooruren

ALLE  ANDERE  WONINGEN

TSVB 
Torhouts Sanitair en Verwarmingsbedrijf

050/215.652 tussen 7u00 en 17u00
buiten de kantooruren: 0487/121.218


