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    MEDEWERKER IN DE KIJKER

Service maakt het verschil.
Met onze nieuwsbrief zetten we ondermeer in op het goed 

informeren van onze huurders. Ik wil graag kort 4 dingen 

aanhalen die ons voortdurend streven naar een betere service 

voor de huurders illustreren,” aldus directeur Dominique 

Vrancken.

“We verwelkomen een nieuwe medewerker op de dienst 

Woonprojecten. Charlotte Aerts komt het nu zeskoppige team 

versterken om de huizen nog beter in conditie te houden. 

Verder is ook de informatiemap voor nieuwe huurders bijgewerkt 

en verbeterd. Dat is gebeurd volgens aanwijzingen van ons 

huurderspanel. Je leest verderop een eerste ‘recensie’.”

Op onze huidige website kan je als je kandidaat-huurder bent  

je plaats op de wachtlijst zelf opvragen. Men heeft hier alleen 

zijn inschrijvingsnummer en rijksregisternummer voor nodig. Tot 

dusver moesten kandidaat-huurders tot op ons kantoor komen 

of telkens bellen om te weten hoe het zit. Nu kan dat dus vanuit 

de zetel. Er zijn uiteraard ook huurders die kandidaat zijn om naar 

een nieuwe locatie te verhuizen.

“En last but not least: we bouwen aan een nieuwe website in 

samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen (VMSW). In de volgende nieuwsbrief lees je er meer over.”
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Eric Polders is een van de twee techniekers bij HACOSI. 

Hij voert herstellingen uit in bewoonde woningen. “We 

proberen altijd een oplossing te vinden. De meeste 

problemen kunnen we ook zelf oplossen, en dan zijn de 

huurders blij dat we langs komen. Problemen van slijtage, 

zijn altijd voor rekening van HACOSI. Een lekkende 

kraan bijvoorbeeld die zijn jaren dienst heeft. Soms vallen 

herstellingen ten laste van de huurders. Dat is zo bij 

defecten door verkeerd gebruik,  zoals verstoppingen in de 

afvoerleiding of een afgebroken kraan.”

“In dat geval proberen we hen uit te leggen hoe ze dat 

aanpakken: eventueel zelf herstellen of het werk laten 

uitvoeren. Dat is soms moeilijk. Maar daar ben ik kordaat 

in. Ik weet dat in discussie gaan, wat ik vroeger nogal 

eens deed, het alleen erger maakt. Maar we kunnen geen 

uitzonderingen maken, dat creëert problemen. Ik help 

iedereen op dezelfde manier, jong of oud, aldus Eric. 

“Kevin Cremers, mijn collega-technieker, voert 

herstellingen uit in niet bewoonde woningen. Soms moeten 

we samenwerken. Als er een deur ingehangen moet 

worden of een bad de trap af moet zoals vorige week. 

Joyce maakt voor ons de afspraken en dat werkt prima,” 

aldus Eric.  

Indien je verdere info wenst over HACOSI of indien je je wenst in te schrijven kan je steeds contact 

opnemen met ons op het telefoonnummer 011/28 83 10 elke werkdag tussen 8u30 en 12u30 en 

tussen 13u30 en 16u30. Je kan ook langskomen tijdens de openingsuren van ons kantoor op 

maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 9.00 en 12.30 uur.

Voor meer informatie kan je ook steeds een kijkje nemen op onze website en onze facebookpagina.

CONTACTEER ONS

14

Gouverneur Roppesingel 53, 3500 Hasselt

tel.: 011/28 83 10

info@hacosi.be

www.hacosi.be

www.facebook.com/hacosi.cvba

Eric Polders
Afdeling woonprojecten
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HACOSI staat voor je klaar 
HACOSI streeft naar een optimale dienstverlening. Toch 

bestaat de mogelijkheid dat je hier niet tevreden over bent 

en wat moet je dan doen?

Wij vragen je allereerst je probleem aan te kaarten bij 

onze medewerkers, zodat zij onmiddellijk samen met jouw 

kunnen zoeken naar een eventuele oplossing. 

Heb je hierna toch nog een klacht, dan kan je deze vanaf 

nu ook via mail overmaken aan ons op het emailadres: 

klachten@HACOSI.be. Je kan ook nog steeds via brief of 

mondeling een klacht aan ons bezorgen.

Als wij je klacht goed ontvangen hebben, ontvang je bin-

nen de 10 dagen een ontvangstmelding van de klachten-

coördinator. De klachtenbehandelaar brengt je binnen de 

45 dagen schriftelijk op de hoogte van haar bevindingen.

Zijn we onvoldoende tegemoet gekomen aan je klacht, 

dan kan je met je ongenoegen nog steeds terecht bij de 

Vlaamse Ombudsdienst (www.vlaamseombudsdienst.be). 

Hou er in ieder geval rekening mee dat de Vlaamse Om-

budsdienst pas zal optreden als je geprobeerd hebt met 

HACOSI tot een oplossing te komen.

Blijf met ons verbonden: 
volg ons op Facebook.
www.facebook.com/HACOSI.cvba

Nieuwe openbare verkoop via Biddit
De aangekondigde verkoop van de panden 

gelegen Zwaluwlaan 25, Constant de Rouxstraat 

42 en 24, Pieter Corbeelsstraat 44, Willem 

Huveneersstraat 27, Constant de Rouxstraat 24 

en Jan Stolmansstraat 64 te Hasselt werd niet 

gesloten omdat de minimale verkoopprijs niet 

werd gehaald op de eerste openbare verkoop. HACOSI zal daarom voor al deze woningen in 2018 nog een 

nieuwe openbare verkoop organiseren via ‘Biddit’. Dit is een nieuw online platform van de Federatie van het 

Notariaat om vastgoed te verkopen onder begeleiding van de notaris. Een verkoop via Biddit heeft hetzelfde 

statuut als een openbare verkoop. Wanneer de verkopen precies gelanceerd worden, verneem je later hier of 

via onze Facebook-pagina.  

Voor meer info kan je contact opnemen met Cindy van HACOSI op het nummer 011/28 83 10.

Plaats op de wachtlijst
Sta je als huurder ook op de wachtlijst van kandi-

daat-huurders om te verhuizen, dan hebben wij goed 

nieuws voor je.

Je kan je plaats op de wachtlijst zelf opvragen via onze 

website www.HACOSI.be.

Zorg dat je je inschrijvingsnummer en je rijksregisternum-

mer bij de hand hebt hiervoor. Deze heb je nodig om je 

plaats op te vragen.

Let wel op: je plaats op de wachtlijst is een momentopna-

me en kan dagelijks wijzigen door nieuwe kandidaten.

We plaatsten ook een kleine handleiding op de website.

www.HACOSI.be

Bij vragen kan je altijd terecht bij HACOSI – 011/28 83 

10 keuzetoets 2.
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EVENTS & DATA:
 Sluitingsdagen: 

Dinsdag 25 september

Donderdag 1 november

vrijdag 2 november

donderdag 15 november

dinsdag 25 december 

woensdag 26 december

- Loket gesloten:

Het loket is gesloten op maandag 24 december. We zijn 

dan wel telefonisch bereikbaar.

- Extra openingsdagen loket

(enkel voor berekening nieuwe huurprijzen 2019):

Dinsdag 18 december van 9 uur tot 12 uur

Donderdag 20 december van 9 uur tot 12 uur

Donderdag 27 december van 9 uur tot 12 uur

Onze huurdersmap: samenwerking tussen 
HACOSI en het huurderspanel
De infomap voor huurders heeft een facelift gekregen. Samen met het huurderspanel liet HACOSI zijn licht schijnen 

over de informatie die bij ondertekening van het contract werd meegegeven aan de huurders. 

De infomap werd in een fris jasje gestoken, je vindt er alle praktische info terug als leidraad bij je inhuis en doorheen je 

huurperiode.

HACOSI vindt het belangrijk dat onze huurders goed geïnformeerd zijn. De informatie van de huurdersmap wordt ook 

gebundeld op onze website zodat alle huurders deze informatie kunnen raadplegen.

TESTIMONIALS

“Hondje én drie katten: dat gaat 
perfect”  
Marie-Louise Vanganzewinkel is 68 en woont op haar 

appartement met een hondje van 9 jaar –  een kruising tussen 

een Jack-Russel en een Chiwawa  – en met drie katjes. “Dat 

gaat prima. Het zijn rustige dieren en ze komen heel goed 

overeen. Een katje is 10 jaar oud, eentje 5 jaar en dan heb ik 

een gehandicapt zwerfkatje waarvan ik de leeftijd niet ken.” 

vertelt Marie-Louise. “Ik woon op het eerste. De katjes komen 

niet buiten, het zwerfkatje duikt zelfs onmiddellijk weg als ik 

het schuifraam nog maar open. Bang om terug op straat te 

belanden? Mijn kinderen hebben het ook nog nooit gezien.”

Dieren verzorgen is echt een hobby voor haar: “Ik heb geen 

kleinkinderen, dan kan ik me beter bezig houden met het 

verzorgen van dieren. Ik ga bijvoorbeeld ook de katten 

verzorgen aan rusthuis ‘De Visserij’ in Diepenbeek. De beestjes 

hebben daar een eigen hok en de rusthuisbewoners zijn blij 

met hun aanwezigheid want ze hebben hun eigen huisdieren 

achter moeten laten.”

HACOSI laat huisdieren toe, zolang ze niet voor 

overlast zorgen.

“Er is nagedacht over die infomap”
Joëlle Baltes huurt sinds 1 augustus in project De Bloem in de 

Bloemenstraat 48 in Hasselt. Zij is wellicht de eerste huurder 

die de nieuwe infomap voor huurders ontvangt. 

“Laat me eerst zeggen dat ik heel vriendelijk ben ontvangen. 

Dat vond ik aangenaam. De infomap lijkt me op het eerste 

gezicht heel ordelijk en praktisch. Maar ik ben er nog niet aan 

toe gekomen om erin te bladeren. Ik ben nog aan het verhuizen, 

zie je. En er is nog geen aanleiding geweest om er informatie 

in te zoeken. Maar alles is me goed uitgelegd en ik heb wel 

eens gekeken naar de indeling van de map. Als ik iets zoek, zal 

ik het wel vinden. Er is over nagedacht, alles is goed uitgelegd.”
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Ken je KOALA? Dat is een gezellige buidelbeer maar ook 

de naam van een project tegen kansarmoede, gericht op 

kinderen om hen alle kansen te geven. HACOSI verhuurt 

in de Emmanuel Rollierstraat op nummer 9, pal in Ter Hilst, 

een huis aan KOALA. Dat wordt kindvriendelijk ingericht 

om jonge moeders met hun kindje te ontvangen. Je leert er 

als moeder en kind al spelend je weg vinden en je kunt er 

ondervinden hoe kinderopvang werkt.

In het KOALA-huis ben je als jonge ouder met een kindje 

tussen 0 en 3 jaar altijd welkom. Er worden drie soorten 

activiteiten georganiseerd.

• Voor ouders en kindje samen: samen spelen,  opvoeding 

en motiveren.

• Enkel voor het kind: samen spelen met andere kindjes, 

motoriek, fietsen en bewegen.

• Voor de ouders: koken, knutselen, naaien en taal.

“Proeven van kinderopvang”

“Naast deze activiteiten willen we ouders laten proeven van  

kinderopvang. Enkele dagen per week wordt er kinderop-

vang voorzien en die is bedoeld als opstap naar de reguliere 

kinderopvang.  We ervaren soms dat er in die leeftijdsgroep 

kinderen zijn die bij wijze van spreken nog nooit van hun 

moeder gescheiden werden en dan is kinderopvang of 

school natuurlijk een drama voor het kind. Moeders leren 

stap voor stap hoe het is om je kind te laten opvangen” 

aldus Agnes Vanstraelen, voorzitster van DOMO Hasselt.  

KOALA geeft kinderen meer kansen

“Armoedebestrijding is een beladen woord, maar het wordt 

echt gezellig in het KOALA-huis dat uiteraard open staat 

voor álle kindjes tussen 0 en 3 jaar.  Het huis ligt vlakbij 

een speeltuintje en een groen plantsoen. De stad heeft ook 

2 banken voor het huis geplaatst,” aldus Agnes. Het huis   

opende officieel de deuren tijdens het zomerfeest van Ter 

Hilst. 

Het KOALA-project is tot stand gekomen met de steun van 

het fonds Vergnes (onder de koepel van Kind en Gezin) en 

de inrichting van het KOALA-huis in Hasselt werd toege-

wezen aan de vzw DOMO Hasselt. KOALA staat voor Kind- 

Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding.  

HACOSI partner in KOALA-project Ter Hilst

HACOSI 1ste steenlegging
Een foto genomen bij de viering van de eerste  

steenlegging van project “Hoedemakers” op 28 

juni  van dit jaar. Van links naar rechts: schepen 

Brigitte Smets (ook bestuurslid van HACOSI), 

gedeputeerde Frank Smeets, schepen Tom 

Vandeput, burgemeester Nadja Vananroye, schepen 

Kevin Schouterden en Jef Verjans en Pierre Leuraers, 

respectievelijk voorzitter en bestuurslid van HACOSI.

Alleen blijven bijbouwen is financieel niet haalbaar 

HACOSI is niet van de kleinste en beheert nu 1541 sociale 

huurwoningen. Toch is het niet evident om met eigen projec-

ten de opgelegde normen te halen en te blijven bijbouwen. 

Huisvestingsmaatschappijen financieren de bouw van 

nieuwe projecten met leningen die ze kunnen bekomen bij 

de Vlaamse Overheid.  Ondanks de subsidies die HACOSI 

hiervoor ontvangt, volstaan de huurinkomsten niet om deze 

leningen over 33 jaar terug te betalen aan de Vlaamse 

Overheid. Gedurende de looptijd van de lening, zijn deze 

projecten dus verlieslatend. Om de balans in evenwicht te 

houden worden er geregeld woningen verkocht. 

Een andere oplossing om toch te blijven bouwen is effici-

enter bouwen. Huisvestingmaatschappijen kunnen pro-

fiteren van de CBO-formule (Constructieve Benadering 

Overheidsopdrachten) die de Vlaamse Maatschappij voor 

Sociaal Wonen (VMSW) hanteert. Private projectontwikke-

laars kunnen bij de VMSW meedingen voor de realisatie 

-  ontwerp, bouw en verkoop - van een sociaal woonproject. 

Deze procedure wekt de interesse van de bouwsector voor 

de sociale woningbouw omdat ze minder voorfinanciering 

vereist (tijdens het bouwen al wordt er in fasen betaald) 

en omdat er zekerheid is over de verkoop aan een sociale 

huisvestingsmaatschappij. Het aanbod groeit daardoor. Voor 

de huisvestingsmaatschappijen die een afgewerkt project 

aankopen, levert het ook een aanzienlijke kostenbesparing 

op omdat de opvolging veel minder arbeidsintensief is. Ze 

hoeven bovendien zelf niet op zoek naar dure en schaarse 

gronden. 

NIEUWE MEDEWERKER:
Op 23 juli startte Charlotte Aerts op de dienst Woonpro-

jecten. Zij zal de dienst zowel technisch als administratief 

ondersteunen door o.a. nieuwbouw- en renovatieprojecten 

op te volgen, controles uit te voeren, bestellingen te plaat-

sen, plaatsbeschrijvingen op te maken en nog een hoop 

andere dingen.

Welkom Charlotte!

Het is niet de eerste keer dat HACOSI laat bouwen 

volgens deze formule. Project De Kaai in de Havenstraat 

in Hasselt werd enkele jaren geleden ook zo gerealiseerd. 

HACOSI werkt intussen ook op ‘traditionele’ wijze aan de 

uitbouw van het pratrimonium. Er zitten meer dan 200 

woningen in de pijplijn zoals je kunt zien in het cijferreeksje 

hiernaast.                Vervolg blz. 3 �

Enkele cijfers.

Momenteel heeft HACOSI:

1541 woongelegenheden

99 appartementen in opbouw

76 woongelegenheden in ontwerp

42 woongelegenheden worden onderzocht voor 

potentiële aankoop

3 nog te ontwikkelen bouwgronden

40 nieuwe appartementen in de steigers aan de Genkersteenweg

De werken voor project Hoedemakers zijn gestart begin dit jaar en zouden volgens de planning moeten klaar zijn eind 

2019. Dat is goed nieuws voor evenveel alleenstaanden, kleine of grote gezinnen. Het gaat om een mengeling van 1-, 

2- en 3-slaapkamerappartementen. “We streven er zoals altijd naar om een gevarieerd publiek aan te spreken,” aldus 

diensthoofd Nico Simons van de afdeling woonprojecten.

Business as usual? Niet helemaal. Het bijzondere aan project Hoedemakers is dat het een zogenaamd CBO-project is. 

Bouwbedrijf Hoedemakers stelt de grond ter beschikking en treedt op als projectontwikkelaar en aannemer. De plannen 

werden getekend door Architectenbureau FCS. De plannen worden goedgekeurd door de VMSW en wanneer het project 

klaar is, wordt het verkocht aan de locale huisvestingsmaatschappij, dat is in dit geval HACOSI.


