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IN DEZE EDITIE

Nieuw model

Een nieuw model van woning? Niet meteen. Hoewel we in deze 

nieuwsbrief ook stil staan bij twee projecten die samen goed 

zijn voor 31 woningen. Vorig jaar en begin dit jaar kon Hacosi 

99 nieuwe woningen te huur aanbieden. Nieuwe woningen, een 

never ending story, want er zit er nog een aanzienlijk aantal in 

de pijplijn.

Waar het om gaat is een nieuw samenwerkingsmodel met de 

stad Hasselt. De bedoeling is dat bij vastgoedprojecten een 

bepaald percentage van het aanbod gereserveerd wordt voor 

sociale woningen. We zijn verheugd dat de stad dit initiatief 

nam. Hasselts schepen Marc Schepers licht de samenwerking 

verder in de Nieuwsbrief toe. Het initiatief zorgt voor nog 

meer diversiteit in ons aanbod en vergemakkelijkt ook onze 

voortdurende zoektocht naar nieuwe huisvesting. Hacosi is net 

zoals Hasselt en zijn ondernemende projectontwikkelaars in 

volle groei.

Groei. Dat brengt ons op het thema ‘onderbezetting’. Sommige 

huurders wonen omwille van gewijzigde gezinssamenstelling 

te groot. We begeleiden hen in samenspraak naar een beter 

aangepaste woonst, zoals je verder ook leest. Daartoe zijn we 

wettelijk verplicht. Maar het is ook een kwestie van solidariteit: 

de woningnood blijft groot en te grote woningen kunnen beter 

ingezet worden om gezinnen met kinderen onderdak te bieden.
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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

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

MEDEWERKER IN DE KIJKER

Diederik De Groote
Technieker

Hasselt Lucien Nolens Fase II Diepenbeek Hoek Binneveld Fase III

Diederik is een relatief nieuw gezicht bij Hacosi. Hij 

is nu een ongeveer 8 maanden actief bij de dienst 

woonprojecten. “Ik word deze maand 33 jaar. Voor ik 

bij Hacosi kwam heb ik lange tijd in de industriebouw 

gewerkt. Daarna ben ik in een diensteninstelling voor 

mensen met een beperking gaan werken. Dat was mijn 

droomjob. Ik ben erg sociaal geëngageerd, ik wil met mijn 

job iets bijdragen… Maar het was moeilijk om daar aan 

een vaste benoeming te geraken,” aldus Diederik.

“Ondertussen was ik samen met mijn vriendin in de wijk 

Meulenberg in Houthalen een kinderopvang gestart en 

hadden we daarvoor een pand in orde gemaakt. Er was 

toch wel behoefte aan een vast inkomen. 

Tweede droomjob

Zo vond Diederik zijn tweede droomjob. “Het bevalt 

me bijzonder goed. Het is voor mij heel belangrijk dat 

ik veel contact heb met huurders. Soms moeten we in 

leegstaande woningen werken, en dat vind ik minder. 

Maar daar kan je dan eens stoom aflaten (lacht).” Hoe 

het er in Covid-tijden bij huisbezoeken aan toe gaat, lees 

je elders in de Nieuwsbrief.  

En je vrije tijd Diederik?  “Ik heb een zoontje van 2 

maanden en eentje van 2 jaar. Veel vrije tijd schiet 

er niet over. In normale omstandigheden ben ik een 

fervente festivalganger. Zijn wij fervente festivalgangers 

, moet ik zeggen, want we betrekken er onze kinderen 

bij. Maar even goed kan ik genieten van natuur. We 

wonen overigens op 1 hectare grenzend aan de natuur 

in Helchteren en hebben er kippen, schapen en honden 

rondlopen”.

5 appartementen in de Lucien Nolensstraat 10 te Hasselt.

Fase binnenafwerking: Elektriciteit en vloer voltooid, aanvang gyprocwerken,  

vervolgens Cv en sanitair.

In maart wordt binnenschrijnwerk (keukens, binnendeuren) geplaatst.

Oplevering gepland eind maart 2021.

27 wooneenheden gelegen tussen de Jeugdstraat -  
Keizerstraat en de huidige verkaveling Binnenveld.

2 bouwblokken van respectievelijk 10 en 11 appartementen.

Bouwblok van 4 geschakelde rijwoningen en 2 duowoningen.

Aanvangsdatum van de werken: 22/03/2021.

Uitvoeringstermijn: 550 dagen.

PROJECTEN

Dus blijven de maatregelen tot nader order gelden. Dit betekent dat 

onze loketten gesloten blijven. We zijn wel telefonisch en per mail 

bereikbaar. Enkel wanneer het niet anders kan is er, na afspraak, 

persoonlijk contact met onze medewerkers mogelijk. Er zijn voorlopig 

evenmin zitdagen op het OCMW in Wellen en in Ter Hilst. Nog even 

volhouden dus.

Je vindt alle maatregelen in detail terug op onze site. In deze nieuwsbrief 

lees je hoe een huurder en één van onze techniekers ermee omgaan.

Corona is nog niet weg dus…



32

EVENTS & DATA:

Hacosi is gesloten op:

Maandag 5 april 2021

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021

Maandag 24 mei 2021

 

Onze loketten blijven voorlopig gesloten als gevolg van de 

coronamaatregelen. Wij hopen jullie snel terug te mogen 

verwelkomen.

Daar is de lente, daar is de zon… Ken je het liedje van Bart 

Peters en Jan Dewilde? De lenteschoonmaak is ook zo’n 

liedje dat altijd terugkomt. Iedere keer dezelfde klus. Je kent 

het wel.. Daarom hier enkele handige tips waar je misschien 

nog niet eerder aan dacht. 

1. Prik op voorhand een datum. Bekijk daarbij tegelijk 

wanneer je terecht kan in het containerpark en op welke 

dagen je hulp kan inschakelen. Goed plannen is het halve 

werk. 

2. Vergeet de kleerkast niet. Wat je afgelopen zomer niet 

droeg, zal je de volgende wellicht ook niet dragen. Plaats maken 

kan eventueel ook door winterkledij vacuüm te verpakken. 

3. Draai je matras om. Berg flanellen lakens op en haal je 

zomers bedovertrek boven.

4. Na de ramen ook de gordijnen? Het zou jammer zijn 

vuile gordijnen te laten hangen voor gepoetste ramen. Ook als 

ze niet vuil lijken, je zal achteraf zien dat het toch nodig was. 

5. Is het terras of de tuin klaar voor een aperitief? 

Schrob alle vuil, zoals aanslag van de regen of mos, met een 

schuurborstel en een goedkope mengeling van water met 

natriumpercarbonaat (de zachte versie van bleekmiddel) of 

van water met poetsazijn.   

6. Een schone dampkap voor een schone zomer. 

Stop de filters van je dampkap in de vaatwasser of leg ze te 

week in een oplossing met afwasmiddel.

7. Check medicijnkastje en kruidenla op vervaldatums. 

Haal alle medicijnen en kruiden even door je handen. 

Kruidenpotjes kun je gelijk even met een natte doek afvegen.

Geen gasflessen toegelaten

Gasflessen mogen nooit in de woning gebruikt of 

bewaard worden. Nooit. Geen volle maar evenmin 

een lege gasfles. Een ‘lege’ gasfles is namelijk nooit 

helemaal leeg! Er bestaat altijd een kans dat er gas 

vrijkomt, door een defecte afsluiter of omdat je denkt 

dat ze ‘leeg ‘ is… Enkele liters brandbaar gas zijn 

voldoende om een explosie te veroorzaken. 

Daar is de lente! En daar 
is de schoonmaak ... 

“Sommigen zijn er wat losser mee”
Maar Corona is nog niet weg dus…   

Testimonials

Dus volhouden. De maatregelen zelf hebben we 

dikwijls herhaald. Je vindt ze op onze site en in vorige 

nieuwsbrieven. Maar hoe gaat het er nu in de praktijk 

aan toe? Vrij goed, zo blijkt. We polsten even bij Tamara 

Vanderveken, onze onthaalmedewerkster en bij Diederik De 

Groote, één van onze techniekers. 

“Zes op de tien huurders houden zich goed aan de 

maatregelen. Vier op de tien gaan er wat losser mee om, maar 

meestal is dat uit nonchalance,” aldus Diederik. Hij komt bij 

huurders in huis voor herstellingen en is wel op zijn hoede. 

“Verluchten, een mondmasker aandoen en afstand houden. 

Dat zijn elementen waar nogal eens wat minder op gelet 

wordt. Eigenlijk de essentie. Over het algemeen vind ik wel dat 

huurders er beter en beter mee omgaan.”

‘Ik geloof niet in Covid, allemaal nonsens’

Toch komt hij soms voor ‘ontkenners’ te staan. “Als 

huurders me zeggen dat ze ‘er niet aan meedoen’, of ‘niet 

geloven in Covid’, draai ik me om en zeg ik dat ze maar 

opnieuw bellen voor een afspraak. Dan draaien ze vlug 

bij. Al moet ik toegeven dat ik nog maar een heel beperkt 

aantal keer in dergelijke situatie ben terecht gekomen.”

“Het is nochtans ook voor henzelf belangrijk. Per dag 

kom ik tijdens mijn job gemiddeld toch wel in contact 

met 10 tot 12 personen, alleenstaanden maar ook 

gezinnen. En ik heb thuis zelf twee kleine kinderen. 

Het is goed dat er nog eens aan de maatregelen 

herinnerd wordt.”

“Jammer dat loket gesloten is”

Tamara Vanderveken komt nog maar sporadisch in 

contact met huurders nu de loketten gesloten zijn. “Dat 

vind ik best wel jammer. Voor de ondertekening van een 

contract, de bespreking van een klacht of een kandidaten-

dossier gebeurt het soms nog dat mensen op kantoor 

komen. Maar dan zijn ze op voorhand goed gebrieft, 

meestal met een extra blad uitleg over de maatregelen. 

Als ze aanbellen vragen we hen een mondmasker te 

dragen, de handen te ontsmetten en vragen we ook of 

ze eigen schrijfgerief bij hebben. Na hun bezoek wordt 

alles ontsmet, ook de plexiglas schermen tussen ons. We 

hebben de veiligheid van onze huurders en onszelf hier vrij 

goed in de hand,” aldus Tamara.

“Goeie service en voorzichtige techniekers”

Nicole Wanten moest ruim een maand geleden haar toilet 

laten herstellen, de jachtbak moest vervangen worden. 

“Dat is heel vlot verlopen. Die mannen hadden een masker 

aan en ik ook. Ik ben daar niet bijgebleven natuurlijk, 

ze weten wat ze moeten doen. Of ik ook verlucht had? 

Natuurlijk, ik heb op voorhand verlucht en tijdens de werken 

heb ik de straatdeur wagenwijd open gelaten. Dat was voor 

hen ook het makkelijkst,” aldus Nicole. Haar voorzichtigheid 

heeft een reden.

“Vorig jaar is mijn man overleden aan corona. Ik heb het zelf 

ook gehad. Dat is een diep litteken, want ge kunt niet op een 

normale manier afscheid nemen.” (er valt even een stilte, wij 

betuigen ons medeleven) “Die herstelling, dat was goede 

service,” herpakt ze zich. “Ik heb het nooit anders gekend bij 

Hacosi, anders blijft ge er niet zo lang wonen, hé.” Nicole is 

nu 74 jaar en huurt al sinds 1968 bij Hacosi. “Ik was toen 

nog een jonge vrouw van juist twintig. Eerst woonden we in 

de Kiewitstraat en vanaf 1974 hier in de Merellaan. Dat is een 

heel mensenleven.”

“Ik had 10 jaar eerder moeten verhuizen”

Dirk Appeltans is 59 en verhuisde onlangs van een halfopen 

woning in de Banneuxwijk, waar hij drie slaapkamers had, 

naar een 2-slaapkamerappartement in het nieuwbouwproject 

Hoedemaekers.   

“Ik heb lang getwijfeld ja. Je bent gehecht aan je huis, ook 

al woon ik sinds het overlijden van mijn vrouw al 10 jaar 

alleen. Maar het onderhoud werd me teveel. Gras maaien, 

bladeren bij elkaar doen, onkruid wieden.. Af en toe een 

klusje. Nu woon ik in een nieuw appartement in de residentie 

Hoedemakers en heb ik veel meer tijd voor mezelf. Hoe 

ik die tijd invul? Er zijn genoeg om van te genieten. Mijn 

ouders leven nog allebeid en wonen in Alken. Ik doe vaak 

boodschappen voor hen. Ook de buurt valt echt mee, ik woon 

tussen fijne mensen. En ik woon ‘nieuw’ – ook belangrijk. 

Hier zijn geen dingen die verslijten en hier is veel minder te 

poetsen.”

Dirk kan iedereen een verhuis naar kleiner wonen aanraden: 

“Ik ben gepensioneerd wegenwerker, heb altijd in de 

wegenbouw gestaan en ben werken gewoon. Maar verhuizen 

had ik al 10 jaar eerder moeten doen. Ik hoorde veel oude 

buren in de Banneuxwijk twijfelen om de stap te zetten. Maar 

dat moeten ze echt niet doen. Kleiner gaan wonen is het beste 

wat ik de laatste tijd gedaan,” aldus Dirk. 

Je bent al langere tijd huurder van Hacosi en door de jaren 

heen wijzigde je gezinssituatie waardoor je nu te groot woont.

Je woont onderbezet als het verschil tussen het aantal 

slaapkamers van de woning en de som van het aantal 

inwoners, groter is dan 1.

Bijvoorbeeld:

- Als alleenstaande in een 3 of 4-slaapkamer woning

appartement

- Met 2 personen in een 4-slaapkamer woning

Wat doet Hacosi?

Vrijwillige fase:

Het is de taak van Hacosi om de huurders die onderbezet 

wonen te sensibiliseren om te verhuizen naar een aangepaste 

woning. Daarom contacteerde Hacosi in de periode van 

september 2018 tot december 2020 de huurders die 

onderbezet woonden. Zij kregen de kans om vrijwillig te 

verhuizen naar een aangepaste woonst naar keuze.

39 huurders hebben aangegeven vrijwillig te willen verhuizen 

naar een aangepaste woonst. 12 hiervan hebben ondertussen 

reeds de verhuisbeweging gemaakt, waaronder huurder Dirk 

Appeltans (zie testimonial). Met de nieuwbouw Hassaporta 

krijgen nog 3 huurders een toewijzing van een gewenst pand.

Hacosi, de stad Hasselt en de projectontwikkelaars, moeten 

we eigenlijk zeggen. Dat zou de titel te lang hebben gemaakt 

en ook een beetje te optimistisch. “Het is de doelstelling van 

de stad om bij elk nieuwbouwproject 15 %  sociale woningen 

en 15 %  betaalbare woningen gerealiseerd te krijgen. Het 

is nog zoeken naar een evenwicht,” aldus schepen Marc 

Schepers (RoodGroen+), bevoegd voor woonontwikkeling. 

“We zijn zeer verheugd met dit initiatief,” zegt Marc 

Weeghmans, voorzitter van Hacosi.

Het nieuws dat jonge mensen in steden steeds vaker uit de 

boot vallen wanneer ze een woning willen kopen, is nog vers. 

Hacosi bewandelt zelf al een tijdje ‘alternatieve wegen’ om 

meer sociale woningen te realiseren. En Hacosi werkt vaker 

samen met de stad en met  projectontwikkelaars. Redenen 

genoeg om schepen Marc Schepers hier zijn visie te laten 

toelichten.

Bottom up en proactief

“Iedere stad heeft, los van het Vlaamse beleid ter zake, eigen 

initiatieven. Sommige steden kopen leegstaande panden 

op, andere werken via autonome gemeentebedrijven om 

betaalbare woningen te bouwen… In Hasselt maken we 

afspraken met projectontwikkelaars. Zo wordt de inspanning 

systematisch gekoppeld aan het private initiatief. Dat is een 

stevig sociaal accent. We spelen een actievere rol als stad.” 

Woon jij te groot 
(onderbezet)?

Hacosi en stad Hasselt gaan samen 
voor meer betaalbare woningen.

Verplichte fase:

Na het afronden van de vrijwillige fase gaat Hacosi over tot 

gerichte toewijzingen aan alle onderbezette huurders.

De woongelegenheid die wordt aangeboden zal voldoen aan 

de volgende voorwaarden:

1) de aangeboden woning is niet onderbezet als de huurder 

met zijn gezinsleden de woning zou betrekken

2) de woning ligt in een straal van 5 kilometer van de 

onderbezette woning

3) de reële huurprijs verhoogd met de huurlasten, ligt niet 

hoger dan de reële huurprijs van de onderbezette woning 

verhoogd met de huurlasten.

Heb je een contract van onbepaalde duur?

Bij het 2-maal weigeren van een aangeboden 

woongelegenheid die voldoet aan de bovengenoemde 

voorwaarden, moet je een maandelijkse vergoeding van 

32 euro (voor 2021 - jaarlijks indexeerbaar) betalen per 

slaapkamer die je volgens de definitie van onderbezetting te 

veel hebt.

Heb je een contract van bepaalde duur?  

(huurders vanaf april 2017)

Op het ogenblik van onderbezetting, krijg je een toewijzing die 

voldoet aan bovengenoemde voorwaarden. Weiger je 2 maal 

een aangeboden woning, dan stopt het huurcontract na 9 jaar 

en is er geen verlening van je huurcontract mogelijk.

“De ‘verplichting’ om 15 % sociale woningen en 15 % betaalbare 

woningen te voorzien, wordt tijdens de behandeling van 

vergunning naar voor geschoven. Het is de bedoeling om die 

voorwaarden vast te leggen in verordeningen. Dat is de ambitie 

voor de komende jaren. Zo scheppen we juridische duidelijkheid 

en maken we het speelveld voor iedereen gelijk” aldus Marc 

Schepers. 

Hacosi heeft al een aantal woningen via deze weg kunnen 

realiseren. Onder meer residentie Hassaporta aan de 

Oeverstraat. Een 60-tal sociale woningen (project Kanaalkom) 

zit momenteel volgens dit model nog in onderhandeling. “In totaal 

hebben we in samenspraak met projectontwikkelaars een 100-

tal sociale woningen kunnen realiseren, voor Hacosi en Cordium,” 

zegt Marc Schepers.

“Zeer blij met dit initiatief”

Marc Schepers: “We hebben een gemeenschappelijk 

doel. Vijftigplussers kunnen zich nog woningen in 

nieuwbouwprojecten permitteren, jongeren amper. Als we 

daar niet een beetje corrigerend optreden, krijgen we een 

eenzijdig samengestelde stadsbevolking en een ‘brain drain’ van 

jonge mensen. Dat wil niemand. De wachtlijsten bij de sociale 

huisvestingsmaatschappijen zijn lang...” 

“Het moet voor ons wel binnen de wettelijk bepaalde normen 

blijven,” reageert Marc Weeghmans. “Er is nog een weg te gaan. 

Maar de intentie is er – eerlijk en uitgesproken – en daar zijn we 

zeer blij mee. We werken graag constructief samen met Marc 

Schepers, zoals we ook in goede verstandhouding samenwerken 

met de andere schepenen.” 

De stad Hasselt is via een aantal schepenen vertegenwoordigd 

in de raad van bestuur van Hacosi. Daar neemt schepen Dymfna 

Meynen (N-VA, bevoegd voor sociaal woonbeleid, gelijke kansen 

en inburgering) de plaats in van Lies Jans die elders aan de 

slag gaat. Ook Marc Schepers zetelt in die raad van bestuur. Dit 

verhaal is met andere woorden nog niet ten einde.


