
IN DEZE EDITIE We zijn verheugd je in deze nieuwsbrief twee mooie nieuwbouwprojecten 

te tonen: Runkstersteenweg en Lucien Nolensstraat nr 10. Het 

project aan de Runkstersteenweg zal gebouwd worden volgens de 

CBO-procedure in samenwerking met bouwbedrijf Hoedemakers. 

We leggen je verder het belang uit voor Hacosi van deze bijzondere 

samenwerkingsvorm met private ontwikkelaars.

Maar het is even belangrijk voor Hacosi om het bestaande patrimonium 

op peil te houden door permanent te renoveren. Zo hebben we de 

vernieuwing van het buitenschrijnwerk in Ter Hilst helemaal afgerond. 

Dat lees je hiernaast. Op onze agenda staat ook de renovatie 

van de Banneux-wijk met kleinere woonunits zodat ouderen en 

alleenstaanden er kunnen blijven wonen. Later meer daarover.

Tot slot wil ik nog even terugkomen op de problematiek  

van de buitenlandse eigendom. Daarover hebben jullie al een aparte 

brief ontvangen. Twee getuigenissen van gelukkige 

nieuwe huurders bij Hacosi, die lang hebben moeten wachten op hun 

woning, tonen het belang aan van deze regel. 

Marc Weeghmans - Voorzitter Hacosi CVBA SO
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VOORWOORD

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 16u. Je kan ook langskomen tijdens de openingsuren 

van ons kantoor op afspraak Voor meer informatie kan je ook steeds een kijkje nemen op 

onze website en onze facebookpagina.

CONTACTEER ONS

Gouverneur Roppesingel 53, 3500 Hasselt

tel.: 011/28 83 10

info@hacosi.be

www.hacosi.be

www.facebook.com/hacosi.cvba

Dymfna Meynen en Nicky Plaisier
Nieuwe bestuursleden met een visie

Sinds begin dit jaar telt de raad van bestuur van Hacosi 

twee relatief jonge nieuwkomers. Ze vervangen uittredende 

leden, waren present bij enkele vergaderingen en hebben 

een eigen visie op de toekomst van sociale huisvesting. Tijd 

voor enkele vragen.

Waarom de keuze voor Hacosi?

Nicky Plasier: “Ik ben uit eigen interesse bestuurslid 

geworden. Ik zat al in de OCMW-raad in Wellen en ik ben 

sedert dit jaar gemeenteraadslid voor Vooruit-ROB. Ik ken-

de Hacosi dus al, ik woon overigens op 50 meter van het 

project Pastorij Wellen, de gerenoveerde oude pastorij. Toen 

bestuurslid Herman Pipeleers zijn bestuursmandaat ter be-

schikking stelde, leek me dat een interessante verderzetting 

van mijn engagement na de OCMW-raad.” 

Dymfna Meynen: “Ik vervang Lies Jans. Mijn komst is een 

logische stap want tot mijn bevoegdheden als schepen voor 

N-VA bij stad Hasselt behoort sociaal woonbeleid. Ik ben 

juriste van opleiding en focuste me tot dusver op intellectu-

ele eigendomsrechten – hier niet bepaald van toepassing 

– maar mijn juridische kennis komt me wel van pas bij de 

topics die we bespreken. Ik kende uiteraard de werking van 

Hacosi en had eerder ook persoonlijk contact met enkele 

medewerkers.”

De eerste indruk: “professioneel en dynamisch”

Nicky Plaisier: “Ik heb intussen een vijftal vergaderingen 

van de raad van bestuur bijgewoond en ik moet zeggen: 

ik ben aangenaam verrast door de schaal waarop Hacosi 

werkt en het aantal projecten dat lopende is. Ik denk dat het 

de ambitie van Hacosi moet zijn om zo verder te werken en 

verder te groeien in het aanbod zeker op plaatsen waar het 

sociale objectief nog niet gehaald werd – zoals in Wellen”

Dymfna Meynen: “Ik apprecieer de professionaliteit. De 

vergaderingen zijn prima voorbereid met uitgebreide versla-

gen. De directie en het team van Hacosi stralen veel dyna-

miek uit. Het is ook aangenaam samenwerken met iedereen 

in een open sfeer. Met de bedrijfscultuur zit het volgens mij 

uitstekend bij Hacosi. “

Een aandachtspunt: “gronden verwerven en 

kwaliteit garanderen met renovaties”

Dymfna Meynen: “We moeten zorgen dat we voldoende 

aanbod hebben van moderne, kwalitatieve woningen. Een 

project als Lucien Nolensstraat nr 10 is wat dat betreft een 

voorbeeld. Hacosi houdt de eigen financiële gezondheid 

goed in de gaten, prima zo. Verder vind ik het zeer belangrijk 

dat er voortdurend wordt ingezet op de renovatie van het 

bestaande patrimonium om voor alle huurders woonkwaliteit 

te bieden. De normen worden enkel strenger.”

Nicky Plasier: “Het probleem is dat Hacosi projectgron-

den of gebouwen moet kunnen verwerven die binnen het 

budget en de beperkingen vallen. Ik denk dat het goed is 

dat er samengewerkt wordt met de privé sector zoals bij het 

CBO project aan de Runkstersteenweg en zoals eerder bij 

de Genkersteenweg in combinatie met projectontwikke-

laars. Het zal een én-én verhaal worden.”

De vervanging van het buitenschrijnwerk in de wijk Ter Hilst is met het afronden van fase III nu 

helemaal ten einde. Dat is een omvangrijke en belangrijke inspanning van jaren geweest. Alle 

woningen hebben nu nieuwe ramen en deuren.  Corona heeft de planning wat vertraagd, maar onze 

huurders hebben hier gelukkig begrip voor gehad.

De eerste fase van de renovaties startte al eind november 2015. Daarover zei huurster Khaira 

Manjinder toen in de nieuwsbrief van februari 2017 dat “alles heel vlot was verlopen”. De tweede 

fase werd aangevat half augustus 2018. En ook de laatste fase, die startte begin april 2020, werd tot 

ieders tevredenheid afgewerkt. Stefan Vanmuysen vertelt verder in deze nieuwsbrief hoe de renovatie 

bij hem in de Jan Stolmanstraat verlopen is: “Bravo voor Hacosi en de firma Mertens,” zo kunnen we 

het samenvatten.

Renovatie buitenschrijnwerk Ter Hilst:

Als een huurder vertrekt of overlijdt, hebben bijwoners geen 

recht om te blijven wonen. Ze zullen de sociale woning moe-

ten verlaten. 

Wie is huurder?

De referentiehuurder en zijn of haar partner zijn de huurders 

van een woning. 

 

- Partner vanaf de start van de huurovereenkomst  

 

- Wettelijke partner 

 

- Feitelijke partner na 1 jaar bijwoning

Wie is bijwoner?

Alle andere inwoners zijn bijwoners.

Wat gebeurt er als de laatste huurder vertrekt of 

komt te overlijden?

Er is een opzeg van rechtswege. De opzegtermijn bedraagt 2 

maanden, te tellen vanaf de 1ste van de maand na het over-

lijden. De bijwoners zullen de woning dus moeten verlaten.

De wetgeving voorziet de mogelijkheid om een bezettings-

overeenkomst aan te gaan voor de bijwoners om hen wat 

extra tijd te geven om een andere woning te zoeken. Deze is 

echter beperkt in de tijd en moet goedgekeurd worden door 

onze Raad van Bestuur. Er zal in dit geval ook korte opvol-

ging zijn om te controleren of er actief gezocht wordt naar 

een andere woonst.

Ben je als bijwoner al ingeschreven op de wachtlijst als kan-

didaat-huurder voor een andere woning, dan geeft dit GEEN 

VOORRANG voor jouw plaats op de wachtlijst.

Tip van Hacosi voor volwassen bijwoners

Kom je alvast inschrijven op onze wachtlijst voor een eigen 

sociale woning. De wachtlijsten zijn zo lang dat het vele jaren 

kan duren voor je aan de beurt komt. Tegen die tijd kan je er 

dan nog altijd voor kiezen of je ingaat op het aanbod of niet.

Bijwoners hebben 
geen woonrecht

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



“Er worden 2 appartementen met 1 slaapkamer en 4 met 2 slaapkamers 

voorzien. Het is een project met veel ruimtelijke kwaliteit en met mooie 

terrassen die uitkijken op de gemeenschappelijke tuin. De vormgeving 

is modern en sober. Een opvallend element wordt de horizontale lichter 

gekleurde band waarmee de bouwlagen van elkaar worden gescheiden. 

Dat doorbreekt de eentonigheid. Er is vandaag al genoeg anonimiteit in 

steden. In dit project kun je zo zien op welke etage iemand woont,” aldus 

architect Danny Windmolders van FCS Architecten uit Hasselt.   

“Het pand telt  5 bouwlagen en torent uit boven de winkel die rechts ervan 

ligt. Die wachtgevel zal helemaal in gevelsteen afgewerkt worden. Gezien 

de ligging in nabijheid van het stadscentrum en het station is er een ruime 

fietsenstalling en slechts 1 parkeerplaats voor een deelauto voorzien.” 

Win-win situatie en goede CBO-ervaring met Hoedemakers

Bouwbedrijf Hoedemakers heeft eerder al samengewerkt in een de CBO-

project. Zo werd het project Genkersteenweg met 40 sociale woningen 

gerealiseerd. Hacosi heeft bij de realisatie van dat project altijd kunnen 

rekenen op een betrouwbare en transparante samenwerking en kijkt er 

dan ook naar uit om het project CBO Runkstersteenweg aan te vatten.

“Het is een omslachtige procedure want alle formaliteiten in verband 

met het project komen voor rekening van de aannemer,” legt Robert 

Hoedemakers van bouwbedrijf Hoedemakers uit. “Toch is het een 

win-win situatie. Tegenover die zware procedure, met gemiddeld twee 

jaar vooraleer er een goedkeuring is, hebben we als aannemer het 

voordeel van de verzekerde afname en dus geen commercieel risico. De 

huisvestingsmaatschappij heeft er ook baat bij, omdat zij zo kan bouwen op 

projectgronden in privé bezit die anders buiten bereik blijven.”

Hoe werkt een CBO?

In de CBO-procedure worden sociale woningen voorzien op bouwgrond  

van de private ondernemer – Hoedemakers in dit geval. De sociale 

huisvestingsmaatschappij – Hacosi – koopt die grond eerst aan. De 

ondernemer stelt aldus zijn grond ter beschikking, verkoopt die aan de 

sociale huisvestingsmaatschappij en bouwt er vervolgens zelf sociale 

woningen plus eventueel ook woningen bestemd voor de privé markt. 

In de CBO-procedure stelde 

Bouwbedrijf Hoedemakers zich 

al in 2019 kandidaat met als 

projectgrond het terrein tussen de 

winkel en het woonzorgcentrum 

van Runkst. Het dossier werd 

goedgekeurd op de raad van bestuur 

van Hacosi op 31 maart 2021 en 

zal behandeld worden op de BeCo 

(beoordelingscommissie) van de 

VMSW op 22 juni 2021. De aanvang 

van de werken wordt voorzien eind 

2021.

In de Lucien Nolensstraat in Hasselt op nummer 

10 is een nieuw project klaar voor verhuur met 5 

nieuwbouwappartementen. Ze komen in een nieuwbouw 

op een terrein waar een verwaarloosde woning werd 

afgebroken. Het project ligt in een rustige doodlopende 

straat, dichtbij winkels, scholen, openbaar vervoer en zelfs 

het stadscentrum is op wandelafstand. Op nummer 8 liggen 

eveneens appartementen van Hacosi. Over het werk van 

Creja Architectuur en aannemer V&M Construct horen we 

niets dan lof.

Het zijn telkens appartementen met 2 slaapkamers, met elk 

een extra berging op het gelijkvloers. Het appartement op 

de begane grond heeft een privé tuin van meer dan 200 m². 

De overige vier appartementen hebben een ruim terras met 

zicht op de sportvelden van Runkst.

“Al zeggen we het zelf, deze nieuwe appartementen zijn 

een mooie aanwinst voor ons. De bewoners zullen zich hier 

zeker een mooie thuis kunnen maken,” aldus Kurt Thys van 

de afdeling woonprojecten van Hacosi. “De bouw zelf verliep 

probleemloos met dank aan de architect en de aannemer 

die zich ten zeerste hebben ingezet om het  te doen slagen.”

“Maximale woonruimte op beperkte oppervlakte”

“Het nieuwe gebouw heeft de inkom aan de zijkant, 

tegenover de inkom van de Hacosi-residentie op 

nummer 8 in dezelfde straat. We hebben de inkom van 

de gebouwen bewust tegenover elkaar gelegd om zoveel 

mogelijk interactie en sociale contacten te stimuleren. De 

inrit naar de achterliggende parking wordt ook gedeeld,” 

legt Jan Cretskens van Creja Architectuur uit. Met zijn 

ervaring kende hij het reilen en zeilen van een sociale 

huisvestingsmaatschappij. “Deze positionering van de 

inkom heeft meegespeeld in de gunstige beoordeling 

van onze plannen. En wellicht ook het feit dat we op 

kleine oppervlakte slim tewerk zijn gegaan om maximale 

woonruimte te creëren. Woonruimte is er ook op de 

terrassen, die op de zon gericht zijn om het licht binnen 

te halen. De grote glaspartij in de voorgevel zorgt voor 

daglicht in de centrale trappenhal, zichtbaarheid vanaf de 

straat en voor een veiliger gevoel.” 

Eigen zonnepanelen en ventilatiesysteem

Het gebouw voldoet aan de hoogste normen wat 

betreft isolatie. Ook zijn er zonnepanelen voorzien voor 

ieder appartement. Er is een ventilatiesysteem in ieder 

appartement om het comfort te verhogen. De parkeerzone 

wordt gedeeld met de parking van nummer 8 en werd in  

grasdallen aangelegd om wateroverlast te vermijden. Om 

dezelfde reden is er ook een kleine wadi aangelegd vóór 

het nieuwe gebouw - dit is een ondiepe put waar bij hevige 

regenval het water verzamelt om langzaam in de bodem te 

infiltreren. Voor de fietsers onder de bewoners is er in het 

gebouw een ruime fietsenstalling voorzien. 

“V&W Construct uit Lommel heeft dit project met een nog 

jonge en gedreven projectleider prima op tijd opgeleverd. 

Dat mag zeker gezegd worden,” aldus Jan Cretskens.

Hassaporta is een ambitieus project voor Hasselt én 

voor Hacosi, met 37 sociale huurappartementen. Het 

project werd gebouwd in de Oeverstraat, vlakbij bekende 

residenties zoals Zuidzicht en De Kaai. De appartementen 

gaan momenteel in verhuur.  

Een van de gelukkige toekomstige bewoners is Elfriede 

Dillen. “Ik zit volop in verhuis en ik kijk er echt naar uit om 

mijn intrek te nemen in juni. Het wordt voor mij hopelijk de 

laatste keer dat ik verhuis,” zegt ze. Elfriede is nu 65 en 

niet goed meer te been. “Op mijn 55ste ben ik gescheiden 

en het is toen dat ik me heb ingeschreven op de wachtlijst. 

Al die tijd heb ik kunnen huren bij een kennis van mijn ex-

man. Goed dat ik die hulp gehad heb,” zegt ze. 

“Hier slijt ik mijn oude dag”

De opluchting is duidelijk groot: “Het is een mooi 

appartement met 1 slaapkamer – ik ben maar alleen 

– en op een mooie locatie. Ik moet de lift nemen maar 

dat neem ik er graag bij. Hopelijk zal ik er mijn oude dag 

kunnen slijten. Ook mijn zoon is tevreden dat ik nu voor 

lange tijd mijn thuis heb. Opnieuw verhuizen ga ik echt niet 

meer doen.” Elfriede heeft al alle meubels en moet enkel 

nog een inbouwkast op de kop tikken, maar dat zal haar 

zeker lukken. Succes met de verhuis en in je nieuwe thuis!
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EVENTS & DATA:

Hacosi is gesloten op woensdag 21 juli .
Onze loketten blijven voorlopig ook gesloten 
tot nader orde.

In Stevoort bouwde Hacosi recent 18 

nieuwbouwappartementen met 1, 2 en 3  slaapkamers 

in de Sleutelbloemstraat en in de Dalkruidstraat. Ze 

gingen in het voorjaar van 2020 in verhuur.  Het zijn 

allemaal halfopen woningen. De Dalkruidstraat en 

Sleutelbloemstraat vormen eigenlijk een lus in de 

Valeriaanstraat, vandaar de naam van het project. Vanessa 

Vandenrijt kon er ongeveer een jaar geleden als een van 

de eersten haar intrek neme in de Dalkruidstraat 2/A.

“Het is hier heel fijn wonen. De mensen in de buurt zijn 

vriendelijk, ook het appartement op zich valt zeer goed 

mee,” zegt Vanessa. “Ik heb een appartement met 2 

slaapkamers en woon hier nu bijna een jaar met mijn 

dochtertje Vita, die 7 jaar wordt. Ook voor haar is het 

een fijne plek. Ze kan gaan spelen in het speeltuintje 

‘Valeriaan’ op het eind van de straat. Maar ik kan ze ook 

met gerust hart voor de deur laten spelen, want het is een 

doodlopende straat.”

“Super vriendelijke mensen bij Hacosi”

Vanessa heeft zich al in 2014 op de wachtlijst gezet en 

vindt dat het wachten zeker de moeite loont. “Tot aan mijn 

echtscheiding ongeveer 7 jaar geleden huurde ik op de 

privémarkt. Dan is wonen bij Hacosi toch aangenamer en 

voor een alleenstaande moeder ook betaalbaar. Iedereen 

van de medewerkers is super vriendelijk, ik word altijd snel 

geholpen. Niets dan positiefs, zou ik zeggen.”

“Mijn dochtertje  
en ikzelf wonen  
fantastisch  
in Valeriaan” 

Bezit van huis of grond  
moet altijd gemeld worden

“Een mooie aanwinst voor Hacosi”
Renovatie buitenschrijnwerk Ter Hilst:
“Prima werk en alles netjes opgeruimd”

Ik kijk echt uit naar mijn  
nieuwe thuis in Hassaporta

We willen u geen angst aanjagen, maar wel waarschuwen: 

meld het verkrijgen van een onroerend goed – huis of 

grond – via erfenis of schenking altijd zo snel mogelijk. Dit 

vergeten of nalaten, kan zware gevolgen hebben. Je kunt 

veroordeeld worden tot het terugbetalen van de sociale 

korting van de volledige huurperiode én je sociale woning 

verliezen.

Je hebt wellicht de nieuwsberichten begin dit jaar gelezen 

of gezien. Bij enkele sociale huisvestingsmaatschappijen in 

Vlaanderen – onder meer in Antwerpen – werden huurders 

door de rechtbank veroordeeld voor woonfraude: ze moeten 

de sociale korting die ze tijdens de volledige huurperiode 

kregen, terugbetalen én ze verliezen hun sociale woning. 

Verscherpte controles

Het zijn de Vlaamse overheid en de Vlaamse Maatschappij 

voor Sociaal Wonen (VMSW) die de strijd tegen deze vorm 

van woonfraude opvoeren. Het bezit van een eigendommen 

in België wordt geregistreerd en is automatisch bekend bij 

de overheid. Sociale huisvestingsmaatschappijen mogen nu 

privé detectives inzetten om te controleren of een sociale 

huurder in het buitenland eigendom(men) heeft. Hacosi 

gaat mee in die strijd tegen woonfraude. Marc Weeghmans, 

voorzitter van Hacosi, legt uit waarom.

“Sociale woningen zijn voor mensen die echt in 

nood zitten”

“Het terugvorderen van de sociale korting en de ontbinding 

van de huurovereenkomst zijn geen pestmaatregelen. 

Maar ze zijn 100 procent gerechtvaardigd. Er is grote 

woningnood en armoede: tal van gezinnen die het echt 

niet breed hebben, zijn op zoek naar een sociale woning. 

De wachtlijsten blijven lang. Het kan dus absoluut niet dat 

sociale huurders een eigendom verwerven of bezitten en 

tegelijk de plaats innemen van kandidaat-huurders die 

helemaal geen eigen dak boven hun hoofd hebben. We 

moeten duidelijk zijn: hiervoor is geen tolerantie, er kan 

geen sprake zijn van regularisatie.” 

Duidelijke en eerlijke regels voor iedereen

• Je mag geen woning of bouwgrond in volle of 

gedeeltelijke eigendom bezitten of in vruchtgebruik hebben, 

niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een 

paar procent volle eigendom bezit, mag dit niet.

• Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in 

een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder 

of aandeelhouder bent. Deze regels gelden ook voor je 

inwonende partner. 

• Als je een woning of bouwgrond verkrijgt door schenking 

of erfenis, ben je verplicht om Hacosi hierover te informeren. 

Als je huurder wil blijven, dan moet je de woning of 

bouwgrond binnen 1 jaar verkopen of afstaan.

Bij fase III van de renovatie van Ter Hilst werden in de 

witte prefab woningen in de ramen ook akoestische 

ventilatieroosters geplaatst, om het geluid van de spoorweg 

te minimaliseren. Alle de drie renovatiefases werden 

uitgevoerd door bouwonderneming Mertens onder toezicht 

van architect Stefan Vantilt. 

Tevreden huurders

“Het is heel, héél goed verlopen. De kwaliteit is prima: we 

hebben nu heel degelijk schrijnwerk en dubbel glas. En 

over de uitvoering van het werk ook niets dan positiefs! De 

mensen van de firma Mertens werkten huis per huis af. Ze 

begonnen om 7 uur en waren rond 16:00 uur klaar, alles 

netjes opgeruimd,” zo zegt Stefan Vanmuysen uit de Jan 

Stolmanstraat vol lof.

“De ramen hebben een mooie kleur en ze hebben een 

weerspiegelende werking: je kijkt veel minder makkelijk 

naar binnen. Een echte verbetering is ook het ‘melkglas’ 

voor het badkamerraampje: volledig ondoorzichtbaar en 

dus is er geen extra gordijntje nodig”. Waar Stefan ook erg 

over te spreken is: de opvolging door Hacosi: “Een zestal 

weken geleden hebben we bezoek gekregen van directeur 

Dominique Vrancken en nog enkele mensen die kwamen 

kijken hoe de werken waren uitgevoerd.” 

Stefan is over het algemeen een tevreden huurder: “Ik 

woon nu 22 jaar in Ter Hilst. Ik ben hier heel tevreden. Ook 

over Hacosi. Als we iets vragen wordt dat opgevolgd en ze 

komen de afspraken na. Hacosi is zeker en vast mee met 

zijn tijd.”

Hacosi en bouwbedrijf Hoedemakers plannen een nieuw project in de 

Runkstersteenweg in Hasselt. Het gaat om een zogenaamd CBO-project. 

CBO staat voor Constructieve Benadering Overheidsopdrachten, het is 

een procedure die huisvestingsmaatschappijen toelaat om vlot samen te 

werken met private projectontwikkelaars. Dit is nodig omdat er een acuut 

gebrek is aan terreinen en panden. 

Nieuw CBO-project
aan Runkstersteenweg:
“Hedendaags en sober 
met veel ruimte”


