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Woord van de voorzitter

Beste Huurders,

Met trots en fierheid kunnen wij jullie de tiende editie van onze contact-
info overhandigen, hét middel bij uitstek om u als huurder te informeren en 
op de hoogte te houden. Dit gewaardeerde initiatief werd tien jaar geleden 
voor het eerst gelanceerd op voorstel van toenmalig voorzitter Dewaele.  
Naar aanleiding van ons tienjarig jubileum werd deze infobrochure in een 
verfrissend nieuw jasje gestoken.

Vooreerst willen wij jullie als huurder bedanken voor het vertrouwen dat u 
ons schenkt jaar na jaar, en dit in naam van het voltallige team van mede-
werkers.

Na vele jaren van focus op uitgebreide renovatiewerken konden wij in 2017 ook enkele nieuwbouwprojecten reali-
seren.  Naast de grote CBO projecten in Oeselgem en Dentergem, goed voor 38 huurappartementen met een mooie 
architectuur en doordachte inplanting in de omgeving, hebben ook in Waregem de eerste vier gezinnen hun intrek 
genomen in ons allereerste Design & Build project in de Grasdreef. 

Het vlotte verloop van deze dossiers geeft ons een extra drijfveer om de komende jaren ook verder in te zetten voor 
nog diverse nieuwbouwprojecten.  Tegelijkertijd zullen wij ook onze renovatiestrategie verderzetten.

Omdat wij huurdersparticipatie belangrijk vinden, gingen wij in 2016 van start met het verspreiden van enquêtes aan 
de nieuwe huurders en huurders wiens woning werd gerenoveerd. We hopen uit deze enquêtes veel nuttige tips van 
jullie te mogen ontvangen om mee te nemen in onze volgende projecten.

Als SHM hechten wij veel belang aan energiezuinige, brandveilige en nette gebouwen, maar daarvoor rekenen we ook 
op onze huurders. Lees onze tips en help ons bij de zorg voor een nette en veilige buurt.

Tenslotte doe ik nog een warme oproep naar de ‘bezige bijen’ in de verschillende wijken. Heeft u zin om in uw straat 
of wijk een initiatief te organiseren,  dan kan Helpt Elkander u hierbij mogelijks een financieel duwtje in de rug geven. 
Neem voor verdere informatie een kijkje op onze website of neem telefonisch contact op met ons!

Wij wensen jullie alvast veel leesplezier.

Pietro Iacopucci
Voorzitter 3



10 (deel)gemeenten
1.362 wooneenheden
867 kandidaten op wachtlijst

372 garages 
 (gekoppeld aan woningen of apart)

Woningen 

66

148

634

59

16

Appartementen

137

269

29

4
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Enkele cijfers

KOOLSKAMP68

WIELSBEKE 105

EGEM66
KANEGEM10

AARSELE76

DENTERGEM32

OESELGEM48

WAREGEM802

SINT-BAAFS-VIJVE36

SINT-ELOOIS-VIJVE119
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‘helpt elkander’ biedt comfortabele 
en aantrekkelijke woongelegenheden 
aan in 6 gemeenten en 7 deelgemeen-
ten in West-Vlaanderen
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Werkgebied in kaart
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Nieuwe wetgeving sociale huur NIEUW !

Sinds 1 maart 2017 zijn er nieuwe regels als je een sociale huurwoning huurt. 
We sommen de belangrijkste veranderingen op.

TIJDELIJKE HUURCONTRACTEN STRENGERE REGELS ROND EIGENDOM

1
MAART

Je mag helemaal geen woning of bouwgrond meer bezitten, niet in België 
en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent eigendom 
bezit, mag dit niet. 
Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap 
waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent. 

Heb je eigendom? 
Dan ben je verplicht om Helpt Elkander te informeren. We bekijken dan 
samen je dossier.

• Je had op 1 maart 2017 een woning gedeeltelijk in volle eigendom. 
 Dan heb je tijd tot 28 februari 2018 om je eigendom te vervreemden. 
• Je had op 1 maart 2017 bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom. 
 Dan heb je tijd tot 28 februari 2022 om je eigendom te vervreemden.
• Je had op 1 maart 2017 een woning of bouwgrond ingebracht in je 

vennootschap. Dan heb je tijd tot 28 februari 2018 om je eigendom te 
verkopen of uit de vennootschap te stappen. 

• Je hebt na 1 maart 2017 een woning of bouwgrond kosteloos gekre-
gen. Bijvoorbeeld, door een erfenis. Dan heb je één jaar tijd om de 
woning te vervreemden. Voor een bouwgrond heb je vijf jaar tijd. 
Wat als je niet op tijd vervreemdt? 
Is de termijn van één jaar te kort om te verkopen? Verwittig ons dan. 
Als je gegronde redenen hebt, kunnen we de termijn verlengen.
Vervreemd je helemaal niet? 
Dan zal Helpt Elkander je huurovereenkomst stopzetten. Je hebt dan 
een opzegtermijn van 6 maanden. Het is dus erg belangrijk dat je ons 
op tijd informeert.
(vervreemden = verkopen, schenken of ruilen) 

Nieuwe huurder  vanaf  1 maart 2017 
Dan krijg je een huurcontract van 9 jaar. Na 
9 jaar kijkt Helpt Elkander of je aan twee 
voorwaarden voldoet:

• je inkomen mag niet te hoog zijn. 
• je woning mag niet te groot zijn.

Als je hier niet aan voldoet, kunnen we je 
huurovereenkomst opzeggen. 

Huurder  vóór 1 maart  2017 ? 
Dan blijft je huurcontract voor onbepaalde 
duur; ook als je verhuist naar een andere 
sociale woning van Helpt Elkander. 
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Invoeren onderbezettingsvergoeding
Veel grote gezinnen wachten soms heel lang op een sociale woning.  Daar-
om wijzigde de wetgeving en kunnen we een onderbezettingsvergoeding 
aanrekenen als je twee of meer slaapkamers te veel hebt.

EEN TE GROTE WONING (onderbezetting)

MINDER ADMINISTRATIE VOOR 
KINDEREN
Wordt één van je kinderen 18 jaar? 
Dan moeten ze de huurovereenkomst 
niet meer ondertekenen. 

MAATREGELEN TEGEN BIJWOONST 
(DOMICILIEFRAUDE) 
Je moet Helpt Elkander altijd informeren 
als er iemand bij je komt wonen. Zelfs als 
dit maar voor een tijdje is, moet je dit la-
ten weten. Doe je dit niet, dan kan Helpt 
Elkander nu een boete vragen, zelfs als 
deze persoon ondertussen niet meer bij 
je woont. 
 

Wil je nog niet verhuizen?

In het voorjaar van 2018 zal Helpt Elkander 
een grondige studie maken over de wachtlijs-
ten en de huidige bezetting van de woningen. 

Huurders die onderbezet wonen zullen een 
brief van Helpt Elkander ontvangen met meer 
uitleg.  Sowieso betaal je pas een onderbezet-
tingsvergoeding als je twee keer een aanbod 
van een aangepaste woning weigert.

Wat is onderbezet wonen?
Je woont onderbezet van zodra je twee of meer slaapkamers te veel hebt.  

1 persoon in woning of appartement met 3 slaapkamers
2 personen in woning of appartement met 4 slaapkamers

1 persoon in woning of appartement met 1 of 2 slaapkamers
2 personen in een woning of appartement  met 3 slaapkamers

Heb je 2 of meer slaapkamers te veel? Wat kun je doen?

Kom langs en schrijf je in voor een kleinere woning/appartement.

Dan kun je zelf je keuze aanduiden. Je kiest dan zelf de wijk, het type wo-
ning (appartement of huis) en maximale huurprijs die je wilt betalen.  

7



Een proper gebouw? 
Hoe doen we dat?
In een proper gebouw is het aangenamer, veiliger en 
hygiënischer wonen. Jammer genoeg trekt vuil nog steeds 
vuil aan. Daarom is het zo belangrijk om de gebouwen 
proper te houden. Iedereen kan daaraan meehelpen!

WAT KAN JIJ ZELF DOEN?

We streven ernaar om onze gebouwen 
zo  proper mogelijk te houden 
In sommige gebouwen worden de 
gemeenschappelijke delen door een 
poetsfirma gepoetst. Als huurder betaal 
je hiervoor een huurlast.
In andere gebouwen poetsen de bewo-
ners de gangen zelf. Handig hierbij 
is een beurtrol. 
In sommige gebouwen poetst iedere 
huurder de gang voor zijn appartement.

Heb je iets in de inkom, gang of lift laten vallen? Lekt je vuilniszak?
Ruim het vuil onmiddellijk zelf op. Wacht niet op de poetsfirma.

Heb je oude meubels of ander materiaal die je niet meer nodig hebt?
Laat ze door de kringwinkel of IMOG ophalen. Zet ze niet in de 
gangen. Deze horen daar niet thuis. Het is storend voor je buren 
én brengt de brandveiligheid in gevaar. Ook kan de poetsfirma zo 
moeilijk hun werk goed doen.

Rook je?
Wacht met roken tot je uit het gebouw bent. 
Gooi geen peuken in de gang,  lift of rondom het gebouw.

Komt er geen poetsfirma de gangen poetsen?
Maak duidelijke afspraken met je medebewoners en poets de gang 
wanneer het jouw beurt is.

8
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Helpt Elkander steunt 
wijkinitiatieven

Sleutelkluisjes   

Ook dit jaar waren weer enkele wijken druk in de weer om 
iets leuks te organiseren in hun wijk.
Helpt Elkander is er van overtuigd dat dit de samenleving kan bevorderen. 
Daarom bieden wij voor deze activiteiten een financiële steun aan. Mocht je 
hierover nog vragen hebben, kan je ons steeds contacteren.
Organiseer je zelf iets in de wijk en wil je ons dit laten weten of wil je hiervoor 
een financiële tussenkomst van Helpt Elkander, dan kan je het aanvraag-
formulier vinden op onze website waar alle voorwaarden vermeld staan.

Helpt Elkander heeft voor 
huurders die moeilijk te been 
zijn  sleutelkluisjes laten in-
stalleren in de appartements-
gebouwen. 
Wie regelmatig hulp nodig heeft zoals 
thuisverpleging, maar zelf niet meer 
aan de deur geraakt, kan sinds kort dus 
zo’n sleutelkluisje huren voor slechts 
2 euro per maand. 
Indien je niet in een appartementsge-
bouw woont, maar dit ook nodig hebt, 
kan je ook zelf zo’n kluisje plaatsen. 
Dien hiervoor een aanvraag in bij onze 
technische dienst.  Het aanvraagformu-
lier vind je op onze website of kan je in 
onze burelen ophalen.

Gelukkige Valentijn  
Torenhof ! 

Vanwege Wijkcomité Torenhof 
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Veel gestelde vragen

KAN MIJN HUURPRIJS WORDEN AANGEPAST?

WORDT MIJN HUURPRIJS 
AANGEPAST NA RENOVATIE?

JA,    als de marktwaarde van de 
woning gestegen is met 10%.  Het jaar 
na de renovatie kan dan een nieuwe 
huurprijs op basis van herschatting van 
de marktwaarde opgemaakt worden.

JA,  je huurprijs wordt ieder jaar aangepast.  

Een herberekening in de loop van het jaar is alleen mogelijk als:

• een gezinslid  op pensioen gaat, overlijdt of de woning verlaat.
 Als je inkomen daalt, kan je vragen om de huurprijs opnieuw te 
 berekenen. 
	 ➞  We passen je huurprijs aan vanaf de 1ste van de maand volgend  

 op de maand waarin je de bewijsstukken hebt bezorgd.

•  je huidig inkomen daalt.
 Je HUIDIG gezinsinkomen daalt met minstens 20% t.o.v. de inkomsten 

van het referentiejaar.  
 Bv. iemand wordt langdurig ziek of verliest zijn job.
 ➞  We passen je huurprijs aan vanaf de 1ste van de maand volgend 
  op de maand waarin je de bewijsstukken hebt bezorgd.
   ➞  Je huurprijs wordt voor 6 maanden aangepast.

Opgelet!  Bij de berekening van je huurprijs van een nieuw jaar 
vervalt je herberekening.  Heb je dan nog steeds een lager inkomen, 
dan moet je in december opnieuw de bewijsstukken bezorgen.

• iemand bij je komt wonen.
   Je huurprijs wordt opnieuw berekend met de inkomsten van die 
 persoon.
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IK WIL EEN ANDERE SOCIALE WONING HUREN. KAN DIT?MOGEN MIJN KINDEREN BLIJVEN 
WONEN INDIEN MIJ IETS OVER-
KOMT?

NEEN,   ten laatste 6 maanden na het 
overlijden moeten de kinderen de woning ver-
laten. 

JA, maar   je moet je opnieuw inschrijven. 

De wachttijden hangen af van de woning waarin je met je gezins-
leden woont.
Wanneer is een woning aangepast aan je gezinssituatie?

• Je woont met juist aantal personen in je woning (voldoet aan 
rationele bezetting).

• Je hebt geen levenslange ernstige fysieke problemen.

Huur je een woning aangepast aan je gezinssituatie? 
	 ➞  Het kan heel lang duren vooraleer je kan verhuizen.

Wat bepaalt de wachttijd?
- De gemeente waar je de voorbije 6 jaar (10 jaar voor Waregem) 

woonde.
- De keuze waar je wil wonen.
- Mensen die nog geen sociale woning huren, krijgen voorrang.
- De inschrijvingsdatum.

Huur je een woning NIET aangepast aan je gezinssituatie? 
 ➞  Je krijgt voorrang om te verhuizen.

Welke voorrang kun je krijgen?
- MUTATIE: je woont in een te grote of te kleine woning of je 

woning is niet aangepast aan je fysieke moeilijkheden.
- BEZETTINGSNORM OVERSCHREDEN: je woont met teveel 

mensen in de woning.
- HERHUISVESTING: verplicht verhuizen door grote werken in 

je woning. 
- 65+: sommige woningen worden met voorrang toegewezen 

aan mensen van 65 jaar of ouder.



Wat als...

IK MIJN HUURCONTRACT WIL 
OPZEGGEN

IK IN MIJN OPZEGPERIODE ZIT

IK MIJN HUURCONTRACT 
HEB OPGEZEGD

• Verstuur je opzegbrief 
aangetekend naar 
Helpt Elkander. Weet je niet goed 
wat er allemaal in die brief moet 
staan, kom dan een exemplaar af-

 halen in ons kantoor of download 
het opzegformulier op onze website.

 (opzegtermijn bedraagt 3 maanden, 
behalve bij overlijden/verhuis naar 
rusthuis 1 maand)

• Vermeld ook je telefoonnummer, 
nieuw adres, rekeningnummer 
(waarborg) en de reden van opzeg.

Je ontvangt van ons een brief:
Je huurcontract eindigt op ../../….
Wij komen op ../.../…. bij je langs voor 
een vooronderzoek.

1. Vooronderzoek
Hier krijg je info over  wat je moet herstellen of in zijn 
oorspronkelijke toestand moet terug brengen.
2. Controle elektriciteitsnetwerk
Verleen steeds toegang aan de firma die de controle komt 
uitvoeren. Zorg dat uw stopcontacten makkelijk bereikbaar zijn.
3. Plan uw verhuis op tijd! 
Woning/appartement moet volledig leeg en gekuist zijn.
4. Plaatsbeschrijving
Helpt Elkander zal +/- 3 dagen voor einde huurcontract een 
afspraak met je maken. 

Wat doe je tijdens de plaatsbeschrijving?
- Helpt Elkander schrijft samen met jou op wat in orde en niet in 
 orde is.
- Je geeft alle sleutels af. Je kan dan het appartement of de woning  
 niet meer in.
- Je krijgt de meterstanden van gas en elektriciteit.
- De meterstanden van water geven wij door aan De Watergroep.

5. Verander je adres
- Ga naar de dienst bevolking in de gemeente waar je gaat wonen.
- Verwittig alle instanties.12
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Weg met beestjes
ONGEDIERTE MOET JE ZELF BESTRIJDEN !

Hier vind je enkele tips om ongedierte te 
voorkomen:

• Verlucht regelmatig alle kamers in huis en zeker de badkamer en keuken. 
Veel ongedierte houdt niet van kou en frisse lucht.

• Stofzuig regelmatig alle kamers en vooral de tapijten.
• Verpak voedsel luchtdicht in plastic of glazen verpakkingen in plaats van 

karton of papier.
• Poets in de keuken regelmatig onder en achter de koelkast, het fornuis en 

de keukenkastjes.
• Voeder geen dieren in en rond de gebouwen.
• Sluit vuilnisbakken, composthopen en vuilniszakken altijd goed af.
• Laat geen voedselresten liggen; let op voederbakken van huisdieren en kip-

pen!
• Heb je huisdieren? Vraag de dierenarts om tips om vlooien te voorkomen.
• Heb je een kat? Hou het kattenluikje in de gaten, ongedierte kan hier ook 

gebruik van maken!
• Hang geurbuiltjes met bijvoorbeeld lavendelgeur in de kleerkast om motten 

te voorkomen.
• Verpak vleesafval in een krant om maden en vleesvliegen in de vuilnisbak te 

voorkomen.
• Controleer regelmatig de kamers, stilstaande auto, berging, hoeken of plaat-

sen in en rondom je huis en tuin waar je minder vaak komt. Veel ongedierte 
zoekt een rustige plaats op.

• Verschoon iedere week je beddengoed en was het op 60 graden.
• Zorg ervoor dat je geen of zo min mogelijk bloemige en zoete geuren in huis 

hebt.
• Overleg met je buren en huisgenoten als je in een geschakelde woning 

woont zoals een rijhuis of appartement. Als de één last heeft van ongedier-
te, zal de ander dat ook snel krijgen.
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Verzekeringen

ALS HUURDER ZORG JE ZELF VOOR:HELPT ELKANDER VERZEKERT:
Brandverzekering inboedel
Na een grote brand moet niet alleen het meubilair vervangen worden.
Verzeker ook:

• De door jouw aangebrachte verfraaiingen zoals schilderwerken en behang. 
• Schilderijen, snuisterijen, boeken, hifi uitrusting, video, dvd, computer, cd’s, 

cd-rom’s, kleding, juwelen, verwarmingsapparaten, verlichting, vaatwerk, 
elektrische huishoudtoestellen, speelgoed, gereedschap, …

Kortom, heel wat waardevolle bezittingen die goed verzekerd moeten zijn.
Een complete, becijferde inventaris is de meest betrouwbare methode om een 
optimale schadevergoeding te verkrijgen.
Je doorloopt je woning, kamer per kamer, en noteert, voorwerp per voorwerp, het 
bedrag dat je vandaag nodig zou hebben om het te vervangen.
Een verzekering van je inboedel is verplicht.

Een familiale verzekering
Deze verzekering betaalt de schade die je zelf, je huisgenoten of je viervoeters 
aanrichten bij anderen.

• Je breekt per ongeluk de bril van je beste vriend?
• Je fietst en veroorzaakt een verkeersongeluk? 
• Je bent uitgenodigd bij buren en je zoon schopt een ruit uit met zijn   
 voetbal?
• Je hond bijt een andere hond of zelfs een wandelaar?

Een familiale verzekering is geen verplichte verzekering, maar het is een absolute 
aanrader voor iedereen en is goedkoop.

De woning met afstand van 
verhaal
Dit is een brandpolis met clausule “af-
stand van verhaal” t.o.v. de huurders. 
Hiermee is het gebouw zelf (zonder in-
boedel) verzekerd.
Als huurder betaal je hiervoor huurlas-
ten onder de benaming “verzekering 
BA” (burgerlijke aansprakelijkheid).
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Brandpreventie

WAT DOEN WIJ? 

Op 19 november 2016 werd er in samenwerking met stad Waregem, de brand-
weer en SAS een grootscheepse brand- en evacuatieoefening gehouden in hoog-
bouwresidentie Ter Dompel te Waregem. Het was een geslaagde oefening. Intus-
sen namen alle partijen extra maatregelen om de evacuatie nog te verbeteren.

Bijna alle bewoners handelden vlot en correct, waarvoor een welgemeende dank. 
Toch vroeg de brandweer nog aandacht voor volgende regels:
• Blijf rustig en ga direct, maar kalm naar buiten.
• Hou niemand op de trappen op door onnodig vragen te stellen. Je hindert de  
 mensen die weg willen en de brandweer die naar boven wil.
• Ga direct naar het verzamelpunt en meld de hulpverleners je naam en 
 huisnummer. Zo wordt duidelijk wie weg is en wie eventueel nog binnen is.
• Laat de rest aan de hulpverleners. 
Het is de bedoeling om deze oefening ook nog te herhalen voor de hoogbouw-
residentie Ter Beke. We zullen de bewoners tijdig verwittigen.

• Als verhuurder zorgt Helpt 
Elkander dat iedere huurwoning 
voorzien is van rookmelders, 1 per 
bouwlaag. Indien je merkt dat er 
een rookmelder in je woning niet 
werkt of dat er één ontbreekt, 
neem dan contact op met onze 
technische dienst.

• Helpt Elkander zorgt bij elke 
nieuwe verhuring voor een elektri-
citeitskeuring. De keuring gaat na 
of de elektrische installatie veilig 
is om te gebruiken. Verander zelf 
nooit iets aan de elektriciteitsin-
stallatie. Bij problemen contacteer 
onze technische dienst.

Door een aantal eenvoudige principes te hanteren kan je jezelf en je omgeving 
beschermen: een brandveilig gedrag, een rookmelder en kleine blusmiddelen 
geven je al een ruime voorsprong. 

Tips voor brandpreventie:
1. Zorg ervoor dat alles in huis ordelijk en net is.
2. Steek lucifers en aanstekers goed weg. Een brand ontstaat makkelijk door 
 kinderen die met vuur spelen.
3. Doof vlammen nooit met water.
4. Het is aan te raden om een klein brandblusapparaat en branddeken bij de
 hand te hebben om beginnende brand te doven. 
5. Hallogeenlampen en spots kunnen warm krijgen, installeer ze in een 
 brandveilige omgeving.
6. Gooi je asbak niet zomaar in de vuilbak.
7. Hou het veilig in de keuken en trek na gebruik van elektrische apparaten 
 de stekker uit.
8. Geef de keuken- en huishoudtoestellen een grondig onderhoud.
9. Laat je TV niet op standby staan.
10. Gebruik verlengsnoeren en stopcontacten correct.
11. Laat laders voor elektrische toestellen nooit continue in het stopcontact 
 zitten. Dit kan leiden tot oververhitting.

BRANDVEILIGHEID BEGINT BIJ JEZELF. 
EEN BRAND IS SOMS SNEL GEBEURD.



Huisbewaarder in de kijker
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Eddy Minne    (°14-03-1958)

Wie de beginjaren van de residenties Ter Dompel en 
Ter Beke heeft meegemaakt, zal zich wellicht herinneren 
dat er vroeger 2 huisbewaarders waren. Eén daarvan was 
de goedlachse Roger Minne die in 1993 op pensioen 
ging. Roger werd toen opgevolgd door zijn zoon Eddy, 
die sindsdien optreedt als huisbewaarder van de hoog-
bouwresidenties Ter Beke en Ter Dompel in de 
Albert Servaeslaan te Waregem.

Eddy is de verbindingspersoon tussen de bewoners en de technische 
dienst en heeft een uitgebreid takenpakket:

• Eddy is het eerste aanspreekpunt voor vragen van de bewoners.
• Hij werkt ondersteunend voor technische dienst.
• Hij regelt en ondersteunt het “onderhoud” van de gebouwen zoals 

liften, verwarming, sanitair, brandblusapparaten, waterverzachters, 
schoonmaak,... en controleert de goede werking van de technische 
apparatuur.

• Hij staat in voor de jaarlijkse opname van de caloribelmeters.
• Hij controleert en volgt de naleving van het reglement van inwendi-

ge orde op (klachten i.v.m. burengeschillen, vandalisme, huisdieren, 
verkeerd geparkeerde voertuigen, fietsen in het gebouw, rookver-
bod, …).

• Eddy staat in voor de coördinatie en opvolging van verhuizingen, 
uithuiszettingen, afspraken met politie en andere hulpdiensten…

• Ook op het halfjaarlijks bewonersoverleg kan Eddy niet ontbreken.
• Hij staat tevens in voor de coördinatie van de wekelijkse afvalop-
 halingen (MOLOK).
• Hij is 24 op 24 stand-by voor noodoproepen en brandcentrale.
• …

Uiteraard kan Eddy niet overal tegelijk zijn of 
alles zien. De inbreng van de bewoners om 
problemen te melden en mee te waken over de 
netheid van het gebouw is onontbeerlijk.
Eddy voert tevens taken uit in samenwerking 
met de technische dienst van Helpt Elkander, 
zoals overnames, proefcontracten en vooronder-
zoeken. 
Hij zoekt eveneens in overleg met de technische 
dienst naar oplossingen voor allerhande meldin-
gen, afkomstig van de bewoners.
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Wij bouwen mee aan jullie
toekomst
Ook afgelopen jaar zaten we niet stil. Voort-
durend werkten we aan het in stand houden, 
het verbeteren en het uitbreiden van ons 
patrimonium. 

In 2016 besteedden we 5,3 miljoen euro aan renovaties van 

ons patrimonium. Dit resulteerde onder andere in de totale 

renovatie van 26 woningen, terwijl in 46 woningen de ramen, 

het dak en de keuken werden vernieuwd. 

In dezelfde periode werden allerlei technische verbeteringen 

in het gehele patrimonium doorgevoerd. Zo werden er 504 

opdrachten aan onze klusjesman toevertrouwd, terwijl er 

1661 opdrachten werden uitgegeven aan externe aannemers.

Tussen juni 2016 en augustus 2017 werd er daarnaast voor 

3,5 miljoen euro in nieuwbouwprojecten gepompt. Zo werden 

er 21 nieuwbouwappartementen opgeleverd in Oeselgem 

en 2 nieuwe duo-woningen (4 appartementen) in Waregem 

afgewerkt.

Door al deze renovaties en nieuwbouwprojecten daalde de 

gemiddelde EPC– waarde van ons patrimonium verder van 

302 naar 291 kWh/m².
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Volderstraat 14 in Oeselgem

13 appartementen met 2 slaapkamers, 
7 appartementen met 1 slaapkamer 
en 1 aangepast appartement voor 
rolstoelgebruikers
Architect:  Vaneeckhout, Roeselare
 (in opdracht van aannemer)
Aannemer:  Durabrik, Drongen
Start werken:  10/11/2015
Eindbedrag
werken  € 2.860.852,71 excl. BTW
Verhuurd  vanaf 01 juli 2017

Nieuwbouw Dauwroot Oeselgem

CBO-procedure (zie pagina 22) 

Sedert 01/07/2017 woont Christine Malfait in een nieuwbouwappartement in 
Oeselgem. Christine is heel blij om terug dichtbij Zulte te wonen. Na het over-
lijden van haar man Paul Poppe verhuisde Christine noodgedwongen naar een 
slechte woning in Ingelmunster. Het verschil is dan ook heel groot. Het doet 
deugd om terug in een gezonde woning te wonen. 

+ Het appartement heeft een droom van een keuken en badkamer. 
Alles is toegankelijk voor mij met mijn fysieke beperking.

+ De lichtinval in het appartement is uitstekend. Ideaal om te kant-
klossen en te werken aan mijn patchwork.

+ In de gemeenschappelijke delen is er een vijvertje. De kleinkinde-
ren vinden het heel leuk om naar de visjes te kijken. _ Het dicht trekken van de voordeur galmt enorm in de gemeen-
schappelijke gang.  Het zou beter zijn moesten we deze deur met 
een klink kunnen sluiten._ Aan de gemeenschappelijke terrassen mis ik een bloemetje en 
een beetje kleur. Ik was 9 jaar bloemiste en zou graag deze ver-
antwoordelijkheid op mij nemen. 

OESELGEM

Bewoner aan 
het woord... 
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Uitgevoerde werken

Grasdreef 79/1 – 79/2 – 79/11 – 
79/12 te Waregem

opbouw 4 duplo-appartementen (2 
duo-woningen)

Architect:  Sileghem & Partners,   
 Zwevegem 
 (in opdracht van aannemer)
Aannemer:  Damman, Deerlijk
Toezichthoudend architect: 
 Jeroen Tack, Ooigem
Start werken:  02/05/16
Eindbedrag
werken:   € 648.868,90 excl. BTW
Verhuurd  vanaf 01 augustus 2017

Nieuwbouw Grasdreef Waregem

Design   Build  (zie pagina 22) 

Kadija en Karam wonen sedert 01/08/2017 samen met hun dochtertje Isra in 
het nieuwbouwappartement in de Grasdreef. 

+ Voorheen woonden wij in een klein appartement in een drukke 
buurt. Het verschil is groot. Nu is het heel goed gelegen, rustig 

 en toch niet ver van  het centrum.

+ Het appartement is qua indeling heel goed ontworpen. 
 Er is een open living - keuken maar toch voldoende van elkaar 
 gescheiden.

+ Wij hebben een heel ruim terras en voldoende bergruimte.
_ Als we toch één minpunt moeten verwoorden, het is jammer dat 

er in de kinderkamer enkel een dakvenster is. 

WAREGEM

Bewoner aan 
het woord... 



Uitgevoerde werken
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Ligging: 
Waregem,   

Azalealaan 4, 8, 15, 20, 61, 63
Sint-Margrietestraat 26
Tjollensstraat 5, 9, 11, 19, 23

Sint-Eloois-Vijve,  
Herlaarstraat 22, 40
Rozenhof 36, 37, 72
Spoorweglaan 46, 52

Sint-Baafs-Vijve,  
Jasmijnenstraat 24

Wielsbeke,   
Juliaan Claerhoutstraat 13

Architect:  Building Concepts, 
 Waregem 

Aannemer:  Six, Izegem

Start werken: 26/10/15

Eindbedrag
werken  € 1.403.261,10 excl. BTW
Verhuurd  vanaf 01 mei 2017

Fase 4 (gelijkvloerse woningen)

Totale renovatie

Leon De Witte en Nellie De Meulemeester woonden 45 jaar in de 
Tjollenstraat 17. Omdat hun woning aan renovatie toe was, moesten ze 
verhuizen. Het was een enorm moeilijke en grote stap. Onlangs 
verhuisden zij naar een gelijkvloerse woning in de Tjollenstraat 9. 

+ Ons nieuw huisje is mooi gerenoveerd. Het is wel iets kleiner. 
 Gelukkig is Leon, als schrijnwerker op rust, enorm handig en 
 maakt waar mogelijk rekken om al ons gerief kwijt te kunnen. 
+ Het terras met de nieuwe omheining is veel warmer en het is 
 er heel aangenaam vertoeven.
+ De badkamer met douche en stoeltje is heel toegankelijk.
+ Met onze keuken zijn wij ook heel blij, deze is zeer praktisch, met veel lichtinval. 
_ De kelder werd niet mee gerenoveerd. Wij hebben zelf het plafond gepleisterd 

en de trappen opgeknapt. 

Bewoner aan 
het woord... 

WIELSBEKE

WAREGEM

SINT-BAAFS-VIJVE

SINT-ELOOIS-VIJVE
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Fase 6 – 5 eengezinswoningen

Werken in uitvoering

Burgemeester Nachtergaelestraat 1-33 te 
Dentergem (voorheen Baljuwstraat)

14 appartementen met 2 slaapkamers, 
2 appartementen met 1 slaapkamer en
1 aangepast appartement voor rolstoel-
gebruikers

Architect:  Vaneeckhout, Roeselare 
 (in opdracht van aannemer)
Aannemer:  Durabrik, Drongen
Start werken:  10/11/2015
Bestelbedrag:   € 2.211.012,35 excl. BTW

Ligging: 

Waregem,  Geraniumlaan 5
 Kapellestraat 8
 Lijsterlaan 11

Sint-Eloois-Vijve, Herlaarstraat 8
 Peter Benoitlaan 10

Architect:  Arch-idé, Olsene

Aannemer:  Maes & Coucke, Markegem

Start werken:  25/04/16

Bestelbedrag werken € 427.798,68 excl. BTW

DENTERGEM

WAREGEM

SINT-ELOOIS-VIJVE

CBO-procedure (zie pagina 22) 

Totale renovatie

Dentergem
Engelse Hof
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Egem: fase 6  (6 wooneenheden) 

Werken in uitvoering

2 ‘seniorenwoningen’ met 2 slaapkamers 
op het gelijkvloers en 4 duplexapparte-
menten met 3 slaapkamers 

Architect:  Naert W&W, Pittem

Aannemer:  Damman, Deerlijk

Aanbesteding:  open aanbesteding  
 04/07/2014 (fase 2)

Bestelbedrag:  € 824.913,89 excl. BTW 

Start werken:  06/02/2017

Voorziene afwerking: april 2018

Helpt Elkander is, als één van de pioniers in nieuwe proce-
dures, het patrimonium versneld aan het uitbreiden. 
In de laatste jaren werden er door de VMSW 2 procedures 
ontwikkeld om versneld projecten te kunnen uitvoeren:

CBO procedure: Private bouwondernemingen bieden zelf een totaal-
project aan bij een SHM voor sociale doeleinden in plaats van voor de 
private markt.

Design & Build: Design & Build is een procedure waardoor huisves-
tingsmaatschappijen sneller kleine projecten kunnen realiseren, tegen 
een interessante kostprijs.
 

EGEM
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In oktober 2016 werden 54 huurders inwonend tijdens renovatiewerken 
en 32 nieuwe huurders over de renovatiewerken bevraagd. Respectie-
velijk 26 en 20 huurders reageerden op deze enquête. Voor zo goed als 
iedereen waren de werken in de gemeenschappelijke hal in orde. Alleen 
vinden ze het jammer dat de muren aan de lift weer vuil en de gangen 
niet proper zijn. Daarnaast waren de huurders ook tevreden over de 
uitgevoerde werken in hun appartement.  De huurders inwonend tijdens 
de renovatiewerken werden tevens bevraagd over de info die ze tijdens 
de werken kregen. Er werden geen suggesties gegeven hoe we huurders 
nog beter kunnen informeren. De info via de TV in de inkomhal was heel 
interessant.

Helpt Elkander hecht belang 
aan jullie ervaringen.

BEVRAGING RENOVATIEWERKEN TER BEKE

Tijdens renovatie bood Helpt Elkander 
allerhande hulp aan.  
Zo ook verbleven sommige huurders 
tijdelijk in een logeerappartement. 
Echter waren deze niet altijd even 
proper door de renovatiewerken.

Daarnaast werden huurders bevraagd 
omtrent inspraak tijdens de renovatie. 
Meningen lijken nogal verdeeld. 
Sommige huurders ervaarden veel 
inspraak, anderen waren minder 
tevreden. 

Sedert 2016 ontvingen meerdere huurders een bevra-
ging van ons. Zo vernamen we de opmerkingen over de 
werken, hun ervaringen tijdens de werken en suggesties 
hoe we dit in de toekomst beter kunnen doen.
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Wat vind je van de informatie die je kreeg?
1 = slecht slecht       5 = zeer goed

Participatie    1 = helemaal niet akkoord         10 = helemaal akkoord

Duid aan welke hulp je kreeg.
1 = slecht slecht       5 = zeer goed 
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Helpt Elkander hecht belang 
aan jullie ervaringen.

Op 01/07/2016 werden 6 woningen en 3 appartementen in 
Egem verhuurd. Voor definitieve oplevering van deze nieuw-
bouw bevroegen we de nieuwe huurders. 6 huurders vulden 
deze enquête in.
Ze werden bevraagd over alle ruimten in hun woning/apparte-
ment. Daarnaast vroegen we naar suggesties voor toekomstige 
plannen.
In eerste instantie wilden we weten wat verbeterpunten zijn bij 
het toewijzen van nieuwbouw. 

Huurders gaven voor de kwaliteit van hun woning/appartement 
een score van 8/10 en voor de huurprijs 7/10. 
Volgende aandachtspunten werden gegeven bij nieuwbouw:
• Natuurlijk licht in hall en toilet bv voordeur met mat glas.
• Alle ramen moeten open kunnen om te wassen en makkelijk 
 te verduisteren (geen schuine wand).
• Voldoende stopcontacten voorzien in garage.
• Geen gemeenschappelijke bergingen.
Verschillende opmerkingen werden meegenomen in het nieuw-
bouwproject van de 6 woningen.

BEVRAGING NIEUWBOUW EGEM
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Wat vind je van de informatie die je kreeg?
1 = zeer slecht       5 = zeer goed

Participatie    1 = helemaal niet akkoord         9 = helemaal akkoord

In mei 2017 werden 112 huurders over de renovatiewerken in hun 
woning bevraagd. 86 huurders reageerden op deze enquête.
Ze werden bevraagd over de werken, de informatie die ze kregen, hulp 
en participatie.

We ontvingen van meerdere huurders opmerkingen over de rolluiken, 
de brievenbussen, de ventilatoren, het moeilijk sluiten van buitendeu-
ren en bepaalde aspecten van de nieuwe keuken. Alle opmerkingen 
werden doorgegeven aan de aannemer. Sommige opmerkingen of sug-
gesties zullen we tevens in gedachten houden voor nieuwe renovaties. 
Daarnaast werden de huurders bevraagd over de info en inspraak voor 
en tijdens de werken. Meningen waren soms nogal verschillend. Hier-
onder is de gemiddelde score te zien die de huurders hieraan gaven.

BEVRAGING RENOVATIEWERKEN
Nieuwenhove, Wielsbeke, Dentergem, Aarsele, Koolskamp

Uit deze bevraging neemt
Helpt Elkander volgende tips mee:
• Meer informatie van Helpt Elkander 
 eventueel via mail

• Documap over renovatie voor huurders

• Meer opvolging door Helpt Elkander, 
 huurders tijdens werken eens bevragen 
 omtrent verloop werken.

• Onvoldoende info van aannemers wanneer en  
 hoe alles plaats vond

• Werfleider moet bereikbaar zijn voor huurders

• Aannemers moeten tijdiger verwittigen 
 wanneer ze komen en er zich aan houden.

• Nederlandstalige uitvoerders 

• Werken minder versnipperd uitvoeren

Aantal bevraagde huurders Aantal reacties
Nieuwenhove 12 8
Wielsbeke 22 11
Dentergem 18 14
Aarsele 42 33
Koolkamp 18 14
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Medewerkers

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬

❶  Joke De Baenst

❷  Eddy Minne

❸  Anja Ducatteeuw

❹  Marianne Delabie

❺  Sylviane Naessens

❻  Delphine Meulebrouck

❼  Carl Goussaert

❽  Bart Uyttenhove

❾  Christ Bossuyt

❿  Eveline Mahieu

⓫  Koen Debacker

⓬  Ann Goerlandt
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Marianne Delabie
Boekhouding

Ann Goerlandt
Diensthoofd Administratie directie

Eveline Mahieu
Onthaal & telefonie
Kooprecht zittende huurder - huurlasten

Anja Ducatteeuw
Huur - Contracten - Bijwoningen

Sylviane Naessens
Diensthoofd - Toewijzingen

Joke De Baenst
Kandidaat huurders - Maatschappelijke problemen
Proefcontracten

Koen Debacker
Diensthoofd
Projectopvolging

Eddy Minne  
Huisbewaarder

Bart Uyttenhove
Plaatsbeschrijving

Carl Goussaert
Klusjesman

Delphine Meulebrouck
Opvolging meldingen technische problemen
Verzekeringsdossiers

FINANCIELE DIENST

DIRECTEUR

TECHNISCHE DIENSTDIENST VERHURING

Christ Bossuyt
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Raad van bestuur

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱

❶  Christ Bossuyt - Directeur

❷  Filip De Coninck - 2de Ondervoorzitter
 namens gemeente Wielsbeke

❸  Nick Colman
 namens stad Tielt

❹  Bart Dekeukeleire 
 namens gemeente Dentergem

❺  Denis Duynslaeger 
 namens gemeente Dentergem

❻  Philip Himpe - 1ste Ondervoorzitter
 namens stad Waregem

❼  Peter Gelaude 
 namens gemeente Pittem

❽  Patrick Vanheusden
 privaat mandaat

❾  Ilse Vereenooghe 
 namens gemeente Ardooie

❿  Christian Dewaele
 privaat mandaat

⓫  Marie-Paule Buyck
 namens stad Waregem

⓬  Tom De Coninck
 privaat mandaat

⓭  Maria Ostijn
 namens gemeente Wielsbeke

⓮  Joost Kerkhove
 namens OCMW Waregem

⓯  Kathleen Ravelingien
 namens stad Waregem

⓰  Wim Declercq
 privaat mandaat

⓱  Pietro Iacopucci - Voorzitter
 namens stad Waregem

Ontbreken op de foto: Rik Soens 
namens provincie West-Vlaanderen

Wendy Malego 
namens stad Tielt

Martine Deconinck
privaat mandaat
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Directiecomite

❶  Pietro Iacopucci - Voorzitter
 namens stad Waregem

❷  Christ Bossuyt - Directeur

❸  Kathleen Ravelingien
 namens stad Waregem

❹  Philip Himpe - 1ste Ondervoorzitter
 namens stad Waregem

❺  Filip De Coninck - 2de Ondervoorzitter
 namens gemeente Wielsbeke

❻  Tom De Coninck
 privaat mandaat

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Nuttige links:
www.helpt-elkander.be
informatie over onze werking 
en  de links naar OCMW’s, 
CAW’s,  woonwinkels, steden
en gemeenten uit ons 
werkgebied

www.vmsw.be
algemene info over het 
zoeken naar een betaalbare 
woning of lening

www.swzw.be
informatie over sociale 
woningen en kavels in de 
regio Zuid West Vlaanderen

www.vreg.be
info over levering van 
elektriciteit en gas

www.energiesnoeiers.net
info over besparing op je 
energiefactuur
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Beste lezer, bewoner…..

Ook ik ben  fier met het jubileum van deze contact-info.   In 10 jaar tijd is ons huisblad ge-
evolueerd van een louter informatieve brochure naar een blad waarin wij ook jullie aan het 
woord laten komen. Alvast een bijzonder woordje van dank aan iedereen die hieraan  reeds 
heeft meegewerkt. 

We zijn er vast van overtuigd dat jullie als huurders een belangrijke schakel zijn in het goed 
functioneren van onze huisvestingsmaatschappij en hechten dan ook steeds meer belang 
aan jullie insteek, niet alleen voor de contact-info, maar ook bij onze renovatieplanning. 

Tot nu toe beperkten deze renovaties zich hoofdzakelijk tot de buitenschil van de woning. 
In heel wat woningen werden de daken reeds geïsoleerd, werden er energiezuinige centrale 
verwarmingsinstallaties voorzien en nieuw schrijnwerk met thermische beglazing geplaatst. Deze renovaties, die ons opgelegd worden door 
het Energie Renovatie Programma 2020 naderen nu hun einde. Dit betekent dat we nu aan een scharnierpunt zijn gekomen waarbij we binnen-
kort zullen overgaan tot het finaliseren van onze planning voor renovatie van de interieure aspecten van onze woningen. Naast keukens, zullen 
wij in de komende jaren in de mate van het mogelijke overgaan tot het vernieuwen van badkamers, sanitaire en elektrische installaties. Eens de 
planning hiervoor definitief is, zullen wij jullie dan ook inspraak geven bij de opstart van dossiers. Jullie zijn als bewoners van onze woningen 
immers het best op de hoogte van mogelijke gebreken of tekortkomingen in jullie woningen.  Waar technisch en financieel haalbaar, houden 
we dan ook graag rekening met jullie opmerkingen. 

Ook hechten wij veel belang aan de brandveiligheid van onze gebouwen.  Zoals u weet hebben wij de laatste jaren in al onze woningen en 
appartementen rookmelders voorzien. Dit was slechts een eerste stap. Ondertussen werd een evacuatie-oefening in de residentie Ter Dompel 
met positieve afloop afgerond. Op basis van deze oefening, zal er de komende jaren werk worden gemaakt om brandpreventie- en evacuatie-
procedures op te maken voor al onze andere gebouwen met gemeenschappelijke ingangen.  Ook daar zullen evacuatie-oefeningen worden 
georganiseerd.

Tot slot kunnen wij u mededelen dat wij ook op het vlak van nieuwbouwwoningen de laatste jaren de draad terug hebben opgenomen. In het 
vooruitzicht van het 100-jarigie jubileum van onze huisvestingsmaatschappij in 2022 zullen wij dan ook met trots kunnen aankondigen dat 
wij in een eeuw tijd 2.500 woningen gebouwd zullen hebben en waarvan wij vermoedelijk op dat ogenblik 1.500 woningen zullen verhuren. 

In tegenstelling tot vroeger proberen wij de ontwerpers te motiveren om inventief te zijn waarbij de sociale woningbouw steeds meer plaats 
maakt voor invulling van een mooie, veilige en vooral efficiënte en betaalbare (rolstoeltoegankelijke) woongelegenheden voor diverse kwets-
bare doelgroepen.    

Dankzij de dagelijkse inzet van ons team van medewerkers op technisch, financieel, sociaal en maatschappelijk vlak, evolueren wij verder als 
een professionele huisvestingsmaatschappij ten dienste van onze bewoners.  

Namens de medewerkers van Helpt Elkander

Christ Bossuyt
Directeur



coöperatieve vennootschap voor sociale woningbouw

Hazepad 1  -  8790 Waregem  -  tel. 056/600 800  -  Fax 056/611 325
info@helpt-elkander.be  -  www.helpt-elkander.be

Openinguren balie: maandag 10u00 - 12u30
 dinsdag 10u00 - 12u30
 woensdag 10u00 - 12u30
 donderdag 10u00 - 12u30
 vrijdag 10u00 - 12u30

Telefonisch bereikbaar: maandag 09u30 - 12u30 en 13u30 - 17u30
 dinsdag 09u30 - 12u30 en 13u30 - 16u30
 woensdag 09u30 - 12u30 en 13u30 - 16u30
 donderdag 09u30 - 12u30 en 13u30 - 16u30
 vrijdag 09u30 - 12u30 en 13u30 - 15u00

CENTRALE VERWARMING
Wie contacteren?

ELEKTRISCHE BOILER
Wie contacteren?

HOOGBOUWRESIDENTIE
TER DOMPEL & TER BEKE:

Helpt Elkander Waregem
056/600 800

of noodnummer Eddy buiten 
kantooruren

ELECTRO-VARIA
051/302 835

of 0479/302 835

ALLE ANDERE WONINGEN:

Torhouts Sanitair en 
Verwarmingsbedrijf

050/215 652 tussen 7u en 17u
0487/121 218 buiten kantooruren


