
IN DEZE EDITIE Renovatie van de Banneuxwijk en andere grote plannen.

Je hebt misschien gelezen over de plannen om het landschap van 

de sociale huisvesting te vereenvoudigen. Op Limburgs niveau is 

er een politiek akkoord om te komen tot 1 centrale organisatie voor 

de hele provincie tegen begin 2023. Dat is niet zover af, je leest er 

verder meer over. Voor jou als huurder zal er nu en ook later in de 

praktijk niet veel veranderen. En terwijl die nieuwe organisatie dit 

en volgend jaar vorm moet krijgen, blijven we zoals altijd ons best 

doen om jullie zo goed mogelijk te huisvesten en bij te staan. Wat 

er ook uit de bus komt, onze inzet blijft dezelfde.

Ondertussen werkt Hacosi verder aan de uitbreiding van het 

woningaanbod en daarom lees je hier vaak over nieuwe projecten. 

Maar we hebben zeker ook aandacht voor de bestaande woningen.  

De totaalrenovatie die we voorbereiden voor de Banneuxwijk is 

daarvan een goed voorbeeld. Je leest er verder in de Nieuwsbrief 

meer over. De meestal oudere bewoners, met een ouder 

huurcontract van onbepaalde duur van voor 2017, wonen nu in te 

grote woningen.  In de plannen voorzien we dus naast renovatie ook 

de bouw van kleinere aangepaste wooneenheden voor levenslang 

wonen en voor kleinere gezinnen. Na de Banneux wijk zullen ook 

andere oudere woonwijken aan de beurt komen. We werken in 

samenspraak met de stad aan een masterplan en een visie voor 

Ter Hilst om te komen tot een mix van huur- en koopwoningen. 

Daarbij worden uiteraard ook de huurders betrokken.  

Marc Weeghmans, voorzitter van Hacosi

Voorwoord   1

Toe aan een kinderfiets? Surf eens naar de Fietsbieb (deel 01) 1

Toe aan een kinderfiets? Surf eens naar de Fietsbieb (deel 02) 2 

Hele Banneuxwijk krijgt een upgrade 2

Binnenveld in Diepenbeek begint vorm te krijgen 3

Esther Van Eynde, coördinator van burenbemiddeling door politie 3

Events & data  3

Corona is nog niet weg dus... 3

Medewerker in de kijker     4

Naar 1 woonmaatschappij voor heel Limburg 4

Hacosi zet woningen te koop  4

Blijf met ons verbonden     4

Contacteer ons     4

Nieuwsbrief
2021 september - Editie 19 - HACOSI

PB- PP  B-83
BELGIE(N) - BELGIQUE

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

Die ligt in de kelder van Jeugdhuis De Capsule in de Kloosterstraat in Diepenbeek. Maar je kunt via de 

nieuwe website Fietsbieblimburg.be ook vanop je scherm het totale aanbod doorpluizen. Ook inwoners 

van andere gemeenten en dus ook Hacosi-huurders uit Wellen en Hasselt kunnen in de Fietsbieb van 

Diepenbeek terecht. 

Je leest er alles over op de volgende pagina.

Toe aan een kinderfiets? 
Surf eens naar de Fietsbieb

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

MEDEWERKER IN DE KIJKER

Conny Spreeuwers
Technische dienst

“Dit is de beste job die ik tot dusver uitoefende,” zegt 

Conny Spreeuwers, sinds juli 2020 actief in de afdeling 

woonprojecten van Hacosi. Ze heeft heel haar carrière in 

de bouw gewerkt. En nu plots sociale huisvesting? Het 

is een switch die Conny op 52-jarige leeftijd erg vlotjes 

maakt.

“Ik heb altijd projectopvolging en calculatie gedaan in de 

industrie- en utiliteitsbouw. 

Voor Hacosi doe ik nu samen met Kurt Thys de opvolging 

van nieuwbouwprojecten en met Joyce Motmans sta ik 

in voor de controle van woningen en bezichtigingen.  Dat 

ligt in het verlengde van wat ik vroeger deed. Ik ben heel 

secuur en nogal streng. Maar het is belangrijk iedere 

huurder gelijk te behandelen en ervoor te zorgen dat 

iedereen een gepaste woning krijgt,” aldus Conny. 

Goed ingewerkt

“Ik hou van de afwisseling in deze job en het contact met 

de huurders. Ook de fijne samenwerking met collega’s en 

aannemers bevalt me.  In Ter Hilst of bij de projecten die 

ik opvolgde, zoals Valeriaan en Genkersteenweg, kennen 

de mensen me al bij naam. Dat vind ik toch een goed 

teken.” 

“Hoe ik bij Hacosi terecht gekomen ben?  Ik ben door 

een interimbureau opgebeld om op gesprek te komen. 

Ik ben blij dat ik het haalde. Het is een eindje vanuit 

Maaseik, waar ik woon, maar dat heb ik ervoor over. Ik 

voel me hier heel goed. Ik leer elke dag bij en misschien 

leren de collega’s ook wel van mij.”

In de bouw heeft Conny al héél wat ervaring. Haar ouders 

voor wie zij 11 jaar zorgde, hebben meer dan 50 jaar een 

bouwbedrijf gehad. “Nu heb ik opnieuw tijd om te gaan 

tennissen, wandelen en fietsen al dan niet samen met 

mijn kinderen en onze hond Balou.”

Net als voorgaande jaren zullen er ook dit jaar weer enkele 

van onze woningen openbaar verkocht worden via 

www.biddit.be. Met de verkoop van woningen versterkt 

Hacosi de eigen middelen en wordt de financiering van 

nieuwe projecten met leningen mogelijk gemaakt. De 

verkoop van een enkele woning creëert zo een hefboom 

om meerdere nieuwe woningen te bouwen. Dit jaar gaan 

drie woningenin de Banneuxwijk en twee in Ter Hilst in 

openbare verkoop.

• Zwaluwlaan 49 in Hasselt, in de Banneuxwijk

• Meeuwenlaan 5 in Hasselt, in de Banneuxwijk

• Meeuwenlaan 8 in Hasselt, in de Banneuxwijk

• Jan Stolmanstraat 29 in Hasselt, in Ter Hilst

• Jan Stolmanstraat 53 in Hasselt, in Ter Hilst

Reclame maken mag

De exacte datum van opening van de biedingen is 

momenteel nog niet gekend. We kondigen de start van 

de biedingen aan op  onze website en facebookpagina. 

Hou ook www.biddit.be in het oog, een veilingsite  van de 

Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat. Ken je 

mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in en van deze 

woningen, breng hen dan op de hoogt van deze nakende 

verkopen.

Tegen 1 januari 2023 zal er maar 1 Limburgse 

huisvestingsmaatschappij zijn. Dat wordt een hele omwenteling 

maar als huurder zal je er amper iets van merken. De bedoeling 

van deze hervorming is om overlapping te vermijden en om in 

elke gemeente toegankelijke dienstverlening te organiseren 

waarin de huurder centraal staat. 

De bestaande rechten en de wachtlijsten worden 

gerespecteerd voor alle betrokkenen, daaraan 

verandert niets. 

De hervorming moet wel leiden tot een snelle, herkenbare en 

nabije dienstverlening. Met geregelde spreekuren en woon-

loketten in alle Limburgse gemeenten waar huurders, kandi-

daat-huurders, kopers en kandidaat-kopers rechtstreeks terecht 

kunnen met hun vragen. Dat is in grote lijnen de inhoud van 

een politiek akkoord tussen de Limburgse politieke partijen die 

deel uitmaken van de besturen van de sociale huisvestings-

maatschappijen (CD&V, N-VA, Open VLD en Vooruit) . Meer 

concreet nieuws hierover is er niet.

Met dit akkoord voeren de partijen de plannen van de 

Vlaamse regering uit om het sociale huisvestingsbeleid te 

vereenvoudigen tot 1 speler per gemeente. Het zal vooral 

een impact hebben op de organisatie en de personeelsleden 

van de verschillende maatschappijen. In Limburg met 

zijn  42 gemeenten, zijn er momenteel over 9 sociale 

huurmaatschappijen, 3 sociale koopmaatschappijen en 7 

sociale verhuurkantoren (SVK’s). We houden jullie op de hoogte 

van verdere ontwikkelingen.

Hacosi zet 
woningen te koop

Naar 1 
woonmaatschappij 

voor heel Limburg



Binnenveld III - inplanting
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EVENTS & DATA:

Hacosi is gesloten op:

Hacosi is gesloten op 21 september en op 1, 2, 11, 12

en 15 november.

Buurtfeest Banneux-wijk:

Het buurtfeest van de Banneux-wijk zal plaatsvinden

op 26 september van 14 tot 18   uur, in en rondom het

buurthuis aan de Merelaan 17.  Hacosi zal er aanwezig

zijn met een standje. 

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.

Corona is nog niet weg 
dus... 

Goedkoop fietsen

De Fietsbieb is niet alleen gemakkelijk, hij is ook voordelig voor 

gezinnen. Een kind ontgroeit zijn fietsje snel en de druk om 

regelmatig met een andere tweewieler uit te pakken neemt 

sneller toe dan de portemonnee kan volgen. En al vind je op 

een rommelmarkt een leuk tweedehands exemplaar, dikwijls 

komen er kosten bij kijken vooraleer zoon of dochter veilig de 

baan op kan.

Een fiets delen in plaats van hebben

De Fietsbieb van Diepenbeek was in 2018 de eerste in 

Limburg, intussen hebben ook sommige andere gemeenten 

een Fietsbieb. Je kunt een fiets kiezen in één van de 

uitleenpunten. In datzelfde uitleenpunt breng je de fiets na één 

jaar terug of verleng je je lidmaatschap voor het volgende jaar. 

De Fietsbieb speelt in op ‘het nieuwe delen’ en wil het fietsen 

stimuleren; bij kinderen, maar ook in gezinsverband. Het 

initiatief kadert in de circulaire economie.

In de Fietsbieb kun je een tweedehands fiets goedkoop lenen, 

voor een jaar of langer. Er is een aanbod voor kinderen tot 

12 jaar. Voor € 20,00 fietsgeld en een waarborg van € 20,00 

mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Tijdens dat jaar 

mag je die fiets bovendien inruilen voor een groter exemplaar 

of voor een ander model uit ons aanbod. Wil je per gezin meer 

dan één fietsjes gebruiken, dan kan dat: je betaalt per fiets het 

fietsgeld en de waarborg. De fiets staat tiptop in orde als je 

hem begint te gebruiken! Tijdens het gebruik sta je zelf in voor 

het onderhoud en eventuele kleine herstellingen. 

De fiets van de Fietsbieb 
groeit mee met je kind

Momenteel staan er een aantal woningen leeg in de wijk 

Banneux. Een aantal van deze woningen werd recent 

opgezegd door de huurder, andere staan al wat langer leeg. 

Hacosi wil er uiteraard alles aan doen om zoveel mogelijk 

mensen zo snel als kan een sociale woning aan te bieden. De 

wachtlijsten zijn immers erg lang. 

Renovatie met visie

Er wordt gewerkt aan een lange-termijn visie en een globale 

aanpak van de wijk om het wonen er nog aangenamer te 

maken. We hebben gemerkt dat huurders de Banneuxwijk 

en de woningen daar als zeer aangenaam ervaren en dat de 

woningen lange tijd verhuurd blijven. 

In het verleden renoveerden we telkens na opzeg van een 

huurder bepaalde gebouwonderdelen. Dit heeft als gevolg dat 

bewoonde panden enkel beperkte renovaties ondergingen. 

Om de gehele wijk een upgrade te geven, de woningen 

opnieuw in orde te brengen voor de komende 20 tot 30 

jaar, onderzoeken we momenteel de mogelijkheid van een 

totaalrenovatie van de wijk. 

We willen de renovatiestrategie versnellen door telkens 

woningen per cluster van 5 te renoveren. De woningen die 

momenteel leegstaan zullen de eerste zijn die gerenoveerd 

worden. We voorzien de renovatie in de eerste helft van 

2022. Wat betreft de andere woningen zullen wij tijdig en op 

regelmatige basis communiceren met de huurders.  

Aandacht voor levenslang wonen 

Bij die grootschalige totaalrenovatie zal er ook aandacht zijn 

voor levenslang wonen. We willen verhuismogelijkheden/

doorstroommogelijkheden creëren binnen eigen straat 

of buurt. In de Banneuxwijk waren er recent ook een 

aantal huurders die omwille van een veranderende 

gezinssamenstelling intern verhuisden naar kleinere woningen,  

waaronder de nieuwe appartementen op de Genkersteenweg. 

De bedoeling is om deze verhuismogelijkheden binnen de 

vernieuwde Banneuxwijk te voorzien. 

De huidige woningen in de wijk zijn bestemd voor een gezin 

met 2 of 3 kinderen. Er is momenteel weinig of geen ruimte 

voor een jong  koppel zonder kinderen, of voor de 50-plussers 

waarvan de kinderen het huis hebben verlaten.  Er zijn een 

aantal sites die in aanmerking komen voor vervangingsbouw 

naar kleinere entiteiten. De woningen die leeg komen te staan 

op deze locaties worden voorlopig bijgevolg ook niet verder 

verhuurd om alle mogelijkheden open te houden. 

Hele
Banneuxwijk 
krijgt een upgrade

Binnenveld in Diepenbeek 
begint vorm te krijgen

De ruwbouwwerken aan project Binnenveld (fase III) zijn 

in maart gestart. Momenteel is Bouwbedrijf Janssen toe 

aan de metselwerken van de woningen. De foto toont 

de fundering van woonblok 86 kort voor de start van het 

bouwverlof, met de kerk van Diepenbeek op de achtergrond. 

Daarnaast zie je hoe het project er in zijn geheel uit zal 

zien. “Het gaat om een werf van gemiddelde omvang 

maar wel om een van de grotere huisvestingsprojecten 

voor Diepenbeek. Fase III van Binnenveld omvat 27 

wooneenheden: 6 geschakelde woningen (2 met 1 

slaapkamer en 4 met 3 slaapkamers) en 21 appartementen 

(5 met 1 slaapkamer en 16 met 2 slaapkamers) gespreid 

over twee woonblokken,” aldus Kurt Thys van de afdeling 

woonprojecten. 

“Sociale contacten stimuleren”

Voor het mooie ontwerp klaar zal zijn voor bewoning zullen 

we wel een jaar verder zijn. “De oplevering is voorzien voor 

augustus 2022. We zijn nog maar pas gestart met de werf. 

De werken verlopen redelijk goed en netjes. Er is wel enige 

vertraging door de weersomstandigheden en de moeilijke 

levering van materialen. Maar de uiteindelijke oplevering 

mag hierdoor niet in gevaar komen,” aldus architecte Nicole 

Driesen, zaakvoerster van Do Modus. “Door goed na te 

denken over inplanting en afmetingen, door de bouwzone 

optimaal te benutten, laten we ruimte voor een leuk terras, 

een private of gedeelde tuin of een gemeenschappelijk 

pleintje. Zo verbinden we elk woonst met een mooie plek en 

stimuleren we sociale contacten.” 

“Als we de partijen rond de tafel krijgen, lossen we 96% van de geschillen op”

Esther Van Eynde, coördinator van 

burenbemiddeling door politie

Burenruzies zijn van alle tijden, maar goede burenbemiddeling 

is een vrij recent verschijnsel. De sociale dienst van Hacosi kan 

bemiddelen bij geschillen die te maken hebben met wonen, 

maar staat machteloos bij ‘gewone’ burentwisten. Bij de 

politiezone Limburg Regio Hoofdstad waren ze er gelukkig als 

een van de eersten bij om in 2012 een dienst burenbemiddeling 

te starten. Huurders van Hacosi kunnen er terecht voor hulp om 

een geschil uit te praten.

Esther Van Eynde van de politie LRH nam het initiatief en is nu 

na negen jaar nog altijd coördinator: “We zijn intussen met 7 

bemiddelaars en 2 deeltijds administratieve medewerkers. Door 

corona hebben we een tijdje stilgelegen, maar nu zijn we op 

volle snelheid de wachtlijst aan het wegwerken. We verwerken 

per jaar een 120 tal dossiers. Maar we nemen ook ongeveer 

even veel vragen niet in aanmerking. Dat is het geval als er 

al een formele klacht ingediend is, als het gaat om geschillen 

tussen huurder en verhuurder, bij familiale ruzies en als een van 

de betrokkenen een strafblad heeft,” aldus Esther. 

Top drie van klachten: 1. Geluidsoverlast…

Ester Vaneynde “De meeste klachten vraag je? Dat is op 1 

geluidsoverlast, op 2 pesterijen en op 3 hagen, scheidingen en 

bomen. Klachten over pesten gaan de laatste jaren in stijgende   

lijn. Misschien zitten de beperkingen door corona er voor iets 

tussen. Bij huurders van huisvestingsmaatschappijen komt 

geluidsoverlast nog iets vaker voor. Ze wonen vaak dichter op 

elkaar, het gaat om mensen van verschillende achtergrond en 

van soms heel verschillende leeftijd. Dan is communiceren met 

elkaar en zich zo inleven in de situatie van de ander nog net 

iets moeilijker.”

De communicatie in gang trekken, daar gaat het om. Dat 

bewijzen de cijfers en blijkt ook overduidelijk uit Esthers 

ervaringen.

“Grote slaagkans als je een bemiddelaar inschakelt”

“Van de 120 dossiers die we behandelen, gaat in 50 gevallen 

de tegenpartij niet in op de uitnodiging voor een gesprek. Dat 

is jammer maar onze bemiddelaars doen alle moeite van de 

wereld om die buren toch te overtuigen. Krijgen we meldende 

partij en de buren wel rond de tafel, dan raakt het conflict in 

96 procent van de gevallen opgelost. Ook bij lang sluimerende 

conflicten boeken we dan regelmatig resultaat. Mensen die 

elkaar 15 jaar niet meer gesproken hebben, weer aan de praat 

krijgen, het kan.”

Het is volgens Esther soms schrijnend hoe een gebrek aan 

communicatie leidt tot veronderstellingen en vooroordelen: 

“Dan gaan mensen denken dat ze bewust gepest worden, 

terwijl de ander helemaal geen kwade bedoelingen heeft. Zo 

was er iemand die klaagde over voortdurend blaffende honden 

bij de buren. Daarmee geconfronteerd zegden die: ‘dat wisten 

we helemaal niet want we zijn overdag niet thuis. Hoe erg 

moet dat voor die honden en de buren niet geweest zijn!’. Een 

minimum aan communicatie had dit voorkomen. Dat is ook wat 

we tijdens de gesprekken proberen te bereiken: Is het nog 

niet helemaal OK of duikt er een nieuw probleem op, praat dan 

eerst met elkaar vooraleer opnieuw de burenbemiddeling in te 

schakelen.”

“Nuttig werk dat voldoening schenkt”

De dienst burenbemiddeling draait op vrijwillige burgers, 

meestal hoger opgeleide mensen die daarvoor een specifieke 

training hebben gekregen. Je kan zelf bemiddeling aanvragen 

maar ook doorverwezen worden. De dienst kan namelijk ook 

na een signaal van een derde partij in actie komen, de sociale 

huisvestingsmaatschappij of het OCMW bijvoorbeeld. 

Dit is de werkwijze volgens Esther. “Stap 1: We komen ter 

plaatse bij de klager, luisteren naar zijn/haar verhaal en 

controleren indien mogelijk de klacht. Stap 2: we nodigen de 

veroorzaker van de klacht uit of bellen hem. Stap 3: ook bij 

hem/haar gaan we op huisbezoek en luisteren we naar hun 

visie en eventueel klachten. Stap 4: We zoeken een oplossing 

waar beide partijen zich in kunnen vinden.”

“Zo krijgen we van de wijkcommissaris soms conflicten 

voorgelegd, waarvan die zegt: ‘onbegonnen werk’. Dan is de 

ambitie natuurlijk dubbel zo groot om het toch opgeklaard 

te krijgen. Maar we doen het uiteraard altijd met overtuiging 

omdat we het nuttig vinden en omdat het ons veel voldoening 

geeft,” besluit Esther.

Huurders uit Hasselt en Diepenbeek kunnen 

een bemiddelingsgesprek aanvragen bij de dienst 

Burenbemiddeling van Politie Limburg Regio Hoofdstad, via  

Telefoon: 011/938 288

E-mail: esther.vaneynde@police.belgium.eu

Website: politie.be/5907/contact/diensten/burenbemiddeling

Huurders uit Wellen kunnen een bemiddelingsgesprek 

aanvragen bij de dienst Burenbemiddeling van Politie Kanton 

Borgloon via: 

Telefoon: 011/49 44 05

E-mail: petra.wertelaers@police.belgium.eu 

Website: politie.be/5379/contact/diensten/burenbemiddeling


