
Er is er een jarig! Hoera! Hoera! …
…Dat kun je wel zien, dat zijn wij. Inderdaad wij zijn 100 

jaar geworden. Onze geschiedenis in een notendop lees 

je verderop. Jullie allemaal zijn uiteraard ook een stuk van 

Hacosi. We hadden/hebben plannen om die verjaardag 

volgend jaar samen te vieren. Die plannen zijn uitgesteld, 

maar de zin om in de wijken van Hasselt, Diepenbeek en 

Wellen samen te feesten is wel springlevend. 

Samen leveren we goed werk, vroeger en nu. Toen Hacosi 

opgericht werd, was de nood aan leefbare woningen zeer 

groot. Vandaag is dat nog zo. De grootste groep bij onze 

huurders zijn vandaag alleenstaande, oudere vrouwen. 

Lees dus verderop zeker de getuigenis van Marie-Louise 

Genné. En kijk zeker ook je huurprijsberekening voor 

2022 na, op pagina 3 tonen we welke vakken je moet 

controleren. 

Feest goed en hou het gezond! 
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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

MEDEWERKER IN DE KIJKER

Liesbeth Claes
Planner afdeling woonprojecten 

Liesbeth Claes is sinds september dit jaar aan de slag 

als planner op de afdeling woonprojecten. Ze plant en 

coördineert herstellingswerken aan de huurwoningen. 

“Ik werk deeltijds en doe deze job samen met een 

collega. Het is heel afwisselend werk. Dat bevalt me 

geweldig, ik verveel me nooit,” aldus Liesbeth.

“Problemen oplossen geeft voldoening”

“Het geeft me ook voldoening dat je concrete 

problemen oplost en mensen verder helpt. Je kunt niet 

2. Wil je comfortabeler wonen, schrijf je dan in 

voor een seniorenappartement

Die zijn voorzien op het leven van  voor senioren 

met een lift, handvaten in douche, amper of 

geen drempels en trappen ….  Als 65-plusser 

krijg je bij Hacosi voorrang op de wachtlijst voor 

seniorenappartementen. 

3. Wil je comfortabel blijven wonen, plaats een 

sleutelkastje voor hulpverleners

Hacosi voorziet de mogelijkheid om een 

sleutelkastje te plaatsen aan de inkom van je 

appartementsgebouw of woning. We krijgen namelijk 

vaak de vraag van huurders die verzorging krijgen 

van een verpleegdienst of die een persoonlijk alarm 

dragen om een sleutelkastje te mogen plaatsen aan 

de inkom. Hierdoor kan bij nood of bij een fysieke 

beperking altijd iemand met de sleutel naar binnen. 

Het is wel belangrijk dat je niet zelf zomaar een 

sleutelkastje ophangt. Doe een aanvraag bij Hacosi 

want wij voorzien eigen sleutelkastjes zodat deze 

overal hetzelfde zijn.

’t Kan vriezen. ’t Kan sneeuwen. Je weet nooit voor 

welke winter we staan. Maar als het sneeuwt is het de 

taak van de huurders om het voetpad voor de huizen 

sneeuw- en ijsvrij te maken en dat over de volledige 

breedte. Dat is de algemene regel en zo staat het in 

ons reglement.  Als er iemand valt, is de huurder en niet 

Hacosi verantwoordelijk. 

• De stoepen voor de huizen moeten sneeuw- en ijsvrij 

gemaakt worden door de huurders. 

• De stoepen voor de appartementsgebouwen of tot 

appartementen omgebouwde woningen moeten 

sneeuw- en ijsvrij gehouden worden door de huurders 

van de gelijkvloerse appartementen. De huurders van 

het gelijkvloers maken hierover onderlinge afspraken.

• De technische dienst ruimt de sneeuw van de 

gezamenlijke niet-overdekte inritten van de 

ondergrondse parkeergarages.

Strooizout ja, maar in geen geval water

Voor het sneeuwvrij maken van gemeenschappelijke 

delen van appartementscomplexen wordt er door 

Hacosi strooizout ter beschikking gesteld. Het is de 

bedoeling dat dit zout uitsluitend gebruikt wordt voor 

gemeenschappelijke toegangen. Bij onvoldoende 

voorraad neem je contact opmet de technische dienst. 

Als het vriest, mag je geen warm of koud water op de 

openbare weg gieten.

Als je 65 wordt heb je meer nodig
dan een (bijna) gratis bus of trein

  Staan 
de sneeuwschop 
en borstel klaar?

altijd iedereen tevreden stellen. Soms moeten huurders 

wat geduld oefenen. Maar alle problemen zijn oplosbaar. 

Dat is precies mijn taak.” 

“Blij dat ik de overstap gemaakt heb”

“Hoe ik bij Hacosi terecht gekomen ben? Via een 

interimkantoor. Ik ben op gesprek gekomen en had de 

job. Hoeveel kandidaten er waren weet ik niet. Maar ik 

denk dat mijn technische achtergrond en ruime ervaring 

de doorslag gegeven hebben. Ik ben in ieder geval 

100% tevreden dat ik deze overstap heb gemaakt.” 

In haar vorige jobs in de technische ondersteuning 

bij een dakwerkersbedrijf en nadien een bouwbedrijf 

was er minder menselijk contact: “Ik werkte toen voor 

projectontwikkelaars.” 

“Fijne collega’s”

“Ik maak nu drie keer per week de verplaatsing vanuit 

Beverlo naar Hasselt. Dat valt best mee. In mijn vrije tijd 

ga ik vaak wandelen met de hond, uren aan een stuk. Je 

vindt me ook vaak langs het voetbalveld want ik heb een 

zoon die bij de u-15 speelt.”

“Eigenlijk heb ik het met mijn job bij Hacosi geweldig 

getroffen. De taakinhoud is me op het lijf geschreven 

én ik heb heel fijne collega’s. Ik heb al tegen directeur 

Dominique Vrancken gezegd: Dit is de job tot aan mijn 

pensioen”. 

Hacosi komt oudere huurders tegemoet

Ook wat betreft wonen zijn er enkele zaken waarmee 

het oudere huurders gemakkelijker wordt gemaakt. Dit 

zal wellicht druk gelezen worden, want ongeveer 41 

procent van de hoofdhuurders van Hacosi heeft die 

kaap gerond. Toegegeven: 65 is het nieuwe 35 en we 

voelen ons allemaal jong. Maar ook jonge 80’ers kunnen 

onderstaande tips misschien toepassen.

1. Ga je met pensioen, laat je huurprijs aanpassen 

Wat hebben wij nodig? Inkomsten van je pensioen 

+ inkomsten van de laatste 3 maanden: loonfiche, 

werkloosheidsuitkering, leefloon, invaliditeitsuitkering, 

... van alle andere inwoners waarvan het inkomen 

meegerekend wordt in de huurprijs.

De nieuwe huurprijs geldt vanaf de eerste dag van de 

maand die volgt op de maand waarin je de inkomsten 

aan ons bezorgt. De aanpassing is tot het einde van het 

jaar geldig.

4. Wil je veilig blijven wonen, laat handvaten 

plaatsen in de douche

Een kleine moeite voor ons, een groot verschil voor 

jezelf als huurder. Weinig huurders zijn ervan op 

de hoogte dat Hacosi deze ingreep op eenvoudig 

schriftelijk verzoek van minder mobiele huurders met 

veel plezier uitvoert. Wacht dus niet tot je uitglijdt. Voel 

je je onzeker, neem dan contact met ons op. Handvaten 

in de douche kunnen het verschil maken tussen nog 

zelfstandig wonen of naar een woonzorgcentrum 

verhuizen.

5. Wil je toch naar een woonzorgcentrum? Hacosi 

faciliteert laat beslissen

Wie zijn huur opzegt om te verhuizen naar een 

woonzorgcentrum met permanent aanwezige zorg, 

moet maar rekening houden met een verkorte opzeg 

van 1 maand. Opgelet, dit telt niet voor een verhuis 

naar een assistentiewoning (serviceflat) waar je nog 

zelfstandig woont. Dan geldt de gebruikelijke opzeg van 

3 maanden. 

Beste wensen en een
goede gezondheid, vanwege

het Hacosi-team! 
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HOE ZIT HET MET CORONA? 

Het is mogelijk dat onze loketten in het kader van de 

coronamaatregelen in de loop van december of januari 

opnieuw zullen sluiten. We blijven uiteraard beschikbaar. 

Daarom alvast dit overzichtje.

Heb je vragen?

• Mail ons op info@hacosi.be

•  Bel ons op het nummer 011/28 83 10

Wat doe je met formulieren voor Hacosi?

• Steek ze in onze brievenbus

(Gouverneur Roppesingel 53, Hasselt). 

Deze wordt iedere werkdag leeg gemaakt.

• Verstuur ze met de post

(Gouverneur Roppesingel 53, Hasselt).

• Mail ze naar info@hacosi.be

Sluitingsdagen:

• De loketten zijn dicht op 24 en 31 december maar 

we zijn wel telefonisch bereikbaar. 
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Marie-Louise Genné huurt al bijna een halve eeuw bij Hacosi

Hacosi vierde op 25 november
zijn honderdste verjaardag 

Tussen het WZC Gaerveld en een vestiging van Leen 

Bakker aan de Runkstersteenweg komen in februari 2023 

zes sociale appartementen voor verhuur beschikbaar. De 

werken zijn gestart, de funderingen en vloerplaat zijn klaar. 

De eerste muren gaan omhoog.

De 2 appartementen op het gelijkvloers zijn toegankelijk  

met een rolstoel (met draaicirkels van 1,50 meter) en er 

is ook een aparte ruimte voorzien om de scootmobiel te 

plaatsen en op te laden. Op de verdiepingen is telkens 1 

appartement voorzien met 2 slaapkamers. Het gebouw is 

voorzien van een lift.

Eind december gaan de nieuwe huurprijsberekeningen op de post. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe jouw 

huurprijsberekening eruit zal zien.

2

Hoe ziet jouw huurprijsberekening eruit vanaf 1 januari 2022?

DIT KADER GOED NAKIJKEN!

Het referentie-inkomen: de som van de volgende 
inkomsten, ontvangen in het jaar waarop het 
laatst beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft:
• gezamelijk belastbaar inkomen en de 

afzonderlijke belastbare inkomsten;
• leefloon;
• inkomensvervangende tegemoetkoming aan 

personen met een handicap;
• de van belasting vrijgestelde 

beroepsinkomsten uit het buitenland of 
verworven bij een Europese of internationale 
instelling

Wie heeft een invaliditeit van minstens 66% of 
9 punten, of minstens 6 punten voor een kind?

Voor welke kinderen heb je bezoekrecht of 
co-ouderschap? Voor kinderen die niet bij je 
gedomicilieerd zijn maar wel op regelmatige 
basis bij je verblijven kan je een halve gezins-
korting krijgen. (meer info hierover op ons 
kantoor)

Wie van de kinderen is nog ten laste en 
ontvangt kinderbijslag?

De gestructureerde mededeling die bij 
elke betaling moet staan.

Zes fraaie appartementen 
aan de Runkstersteenweg

Ref jaar Geboortedatum Ten laste Gehand. Oud.gez. Co-Oud. Relatie

2019 00/00/1900 Nee Nee Nee Nee Referentiehouder

00/00/1900 Nee Ja Nee Nee Zoon2020

Inkomen Naam

Betalingsinformatie  RekeningNr:  BE19 0011 7989 9512
Huurprijs 393,36  Mededeling:  000/8951/00022

Komplex: GJ9  GJ9 TER HILST HASSELT (10 INVAL.WO.)
Huurder: 

Huurprijs geldig vanaf:  01/01/2022
Tijdstip berekening:  28/10/2021 13:17

NAAM VOORNAAM
ADRES
POSTCODE STAD

word 84” – naar een appartementje in de Casterstraat in 

de Katarinawijk. Ze was ook een van de eerste huurders 

die uit eigen beweging kleiner gingen wonen.

Dat is dus – correctie! - 50 jaar wonen bij Hacosi door 

het gezin Spilstijns. Want Marie-Louise haar echtgenoot 

overleed vorig jaar en ze heeft in haar sociale woning in 

de Merelstraat in de Banneux wijk samen met haar man 

drie dochters en een zoontje – helaas op 9-jarige leeftijd 

overleden door aanrijding bij het spelen – grootgebracht. 

Bovendien wonen twee van haar dochters, Myriam en 

Josiane, met hun gezin ook in een woning van Hacosi, in 

de Leeuwerikkenlaan en de Eksterlaan. 

Heel goede klanten 

“Ik ben een goede klant, zegt u? Ze hebben geen last 

van mij of van ons. We doen wat we moeten doen,” aldus 

Marie-Louise. “Ma, ge zijt nog goed, zeggen mijn dochters. 

Ik voel me ook goed. Ik woon hier heel graag. Ik ga soms 

eens rond de blok en ga een koffietje drinken aan de kerk 

op het Sint-Katarinaplein. Of ik neem de bus tot aan het 

station en drink mijn koffie in de Volksmacht.” 

“Is er veel veranderd? Vroeger in de Merelstraat had 

ik meer contact met de buren, omdat we in een huis 

woonden en de mensen in de buurt van dezelfde leeftijd 

We zijn 100 jaar oud.  Op 25 november 1921 

werd inderdaad de oprichtingsakte van de 

‘Hasseltse Samenwerkende Bouwmaatschappij’ 

ondertekend. Een paar naamsveranderingen later 

werd dat Hacosi. Dat zou gevierd worden met een 

coronaveilige receptie waarop we tal van mensen 

verwachtten die ooit een rol speelden of nog altijd 

spelen bij Hacosi. Het virus heeft er helaas anders 

over beslist – en we halen die receptie wel in – 

maar vergeten doen we die verjaardag niet. 

Hasselt was er destijds vrij snel bij om met sociale 

woningbouw te beginnen. Onder meer de Société 

Gélatines Hasselt-Vilvorde – inderdaad de Gélatinefabriek 

- en toenmalig burgemeester Ferdinand Portmans waren 

bij de schaarse private aandeelhouders. “Het initiatief 

kwam destijds duidelijk vanuit het stadsbestuur. Men is 

gestart met de bouw van koopwoningen aan de Oude 

Kuringerbaan/Kuringersteenweg – waarvan er nu nog 

enkele dienst doen, in enkele straten van Runkst en kort 

voor WOII ook in de Banneux wijk: 185 woningen in totaal,” 

aldus voorzitter Marc Weeghmans. 

Iets doen aan barslechte woonomstandigheden

In zowat alle Vlaamse steden ontstonden kort na 1919 

maatschappijen voor sociale woningbouw nadat in dat 

jaar de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen 

en Woonvertrekken (NMGWW) werd opgericht. Het 

was toen tijd om iets te doen aan de erbarmelijke 

woonomstandigheden sinds de 19de eeuw, vooral in de 

steden. De stadsbesturen probeerden de binnensteden wel 

te saneren, maar dit leidde tot speculatie en onteigeningen 

waardoor de arbeidersbevolking uit het stadscentrum 

geduwd werd, vaak in nog slechtere woonomstandigheden. 

Diepenbeek en Wellen komen erbij

Na die vliegende start met heel wat koopwoningen in 

Runkst en in de Banneux wijk gebeurt er voor WOII niet 

veel. De eerste grote werven in de jaren nadien zijn de 

Banneux wijk vanaf de jaren ’50 tot in de jaren ’70 en de 

start van Ter Hilst in 1977. Ook Diepenbeek en Wellen 

worden aan het werkgebied toegevoegd. De eerste sociale 

woningen in Diepenbeek worden in 1970 gebouwd in 

de Kaaistraat. De eerste in Wellen komen in residentie 

Zonneveld in 1998. 

De gemiddelde huurder is een oudere 

alleenstaande vrouw

De gemiddelde huurder van Hacosi is vandaag 

een alleenstaande (53% van de huurders) vrouw 

(overduidelijk in de meerderheid vanaf 50 jaar) en 

betaalde in 2020 een gemiddelde reële huurprijs 

van 310,75 €. De grootste groep huurders zijn 

vrouwen ouder dan 76 jaar (161), gevolgd door 

vrouwen tussen 66 en 70 jaar (110) en vrouwen 

tussen 56 en 60 jaar (92), op een totaal van 1.505 

hoofdhuurders. 

Echt goed op dreef vanaf de jaren ‘70

In 1981 verandert de naam een eerste keer in Hasseltse 

Huisvestingsmaatschappij. In de periode van 2007 tot 

2011 was de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij bij de 

meest actieve in de sector. Met de bouw van 50 sociale 

woningen per jaar zaten we in de top vijf in Vlaanderen. 

Maar vanaf 2013 valt Hacosi een beetje terug. In de 

periode tot 2017 realiseren we 25 woningen per jaar, nog 

altijd beter dan de helft van de maatschappijen.   

Nieuwe instrumenten voor een jong patrimonium

De laatste jaren is er weer een versnelling van de 

bouwactiviteit met soms meer dan 100 nieuwe woningen 

per jaar. “Ondanks die vroege start is Hacosi vandaag een 

sociale huisvestingsmaatschappij met een zeer modern 

patrimonium. Meer dan 90 procent van de woningen 

dateren van na 1980, terwijl dat gemiddeld maar 30 

procent is. 69 procent van ons patrimonium bestaat uit 

appartementen, ook merkelijk hoger dan gemiddeld”, aldus 

directeur Dominique Vrancken

JAAR

waren. Nu ben ik bij de oudsten. Hier in de Casterstraat 

wonen allemaal jongere mensen. Dat houdt me jong?  Da’s 

juist ja. Ik heb wel regelmatig contact met de buren. Ik 

woon hier doodgraag.” 

Heel goede beslissing

“De beslissing van mijn man zaliger om naar een kleiner 

appartementje te verhuizen, is een heel goede beslissing 

geweest. Het is nu ruim groot genoeg voor mij. Ik krijg 

regelmatig bezoek van mijn kinderen. Mijn kleinkinderen 

zie ik nu minder met corona, maar mijn dochters komen 

heel regelmatig op bezoek”, aldus Marie-Louise. Ze heeft 6 

kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. 

Het leven is voor haar niet altijd gemakkelijk geweest. 

“Maar we hebben onze plan getrokken en proberen het 

nog te doen. Mijn man was militair en ik ben heel mijn leven 

poetsvrouw geweest, vanaf mijn 14 jaar. Ik heb onder meer 

in het ziekenhuis van Verviers gepoetst. In mijn jonge jaren 

was ik soms zes weken van huis weg om te gaan werken.”

Dat ze ook vandaag nog kranig haar plan trekt is duidelijk: 

“Mijn poetsvrouw spreekt Engels. Ik heb via mijn zus een 

woordenboek gekocht en tijdens haar koffiepauze probeer 

ik met de woordjes die ik heb opgezocht Engelse zinnetjes 

te maken om met haar te praten.”

De 100ste verjaardag van Hacosi valt bijna samen met 50 

jaar wonen bij Hacosi door Marie-Louise Genné. In 1972 

trok ze met haar man in een woning in de Merellaan in de 

Banneux wijk en in 2008 verhuisde Marie-Louise – “ik 

“Ik ben nog 
tamelijk goed 

en voel me 
héél goed”

Heb je nog vragen over je huurprijsberekening? Contacteer ons dan!

Mail je vraag naar info@hacosi.be of bel ons op het nummer 011/28 83 10.

De huur moet maandelijks betaald worden voor de 10de van de lopende maand
op rekeningnummer IBAN: BE19 0011 7989 9512 - BICCODE: GEBABEBB met gestructureerde mededeling

(zie kader rechts bovenaan)

Is je huidig inkomen gedaald? 

Voor de berekening van de huurprijs, gebruiken we het 

inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet. Is je huidig 

inkomen echter gedaald met 20%? Dan passen we je 

huurprijs (over een periode van de laatste 3 maanden) aan 

aan je huidig inkomen. 

Wat hebben wij nodig? Inkomsten van de laatste 3 

maanden: loonfiche, werkloosheids-uitkering, leefloon, 

invaliditeitsuitkering, … van alle inwoners waarvan het 

inkomen meegerekend wordt in de huurprijs. 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe huurprijs? Als je huidige 

inkomen 20% lager ligt, de eerste dag van de maand die 

volgt op de maand waarin je de inkomsten aan ons bezorgt. 

De aanpassing is telkens 3 maanden geldig.

Documenten voor je tussentijdse huurprijsaanpassing kan je bij ons in de brievenbus komen steken 

(Gouverneur Roppesingel 53, 3500 Hasselt) of opsturen naar info@hacosi.be.

Voor vragen kan je terecht op het nummer 011/28 83 10 (keuzetoets 2, gevolgd door keuzetoets 1).

Ga je op pensioen?

Wat hebben wij nodig? Inkomsten van je pensioen 

+ inkomsten van de laatste 3 maanden: loonfiche, 

werkloosheidsuitkering, leefloon, invaliditeitsuitkering, 

… van alle andere inwoners waarvan het inkomen 

meegerekend wordt in de huurprijs. 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe huurprijs? Vanaf de eerste 

dag van de maand die volgt op de maand waarin je de 

inkomsten aan ons bezorgt. De aanpassing is tot het einde 

van het jaar geldig.

Is er een overlijden of gaat er iemand weg?

Wat doen? Bij overlijden bezorg je ons zo spoedig mogelijk 

een overlijdensbericht. Wanneer iemand de woning verlaat, 

moet deze persoon een aangetekende opzeg doen. 

Je kan je huurprijs laten aanpassen in volgende gevallen: 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe huurprijs? Bij overlijden: 

vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand 

waarin je ons op de hoogte bracht. Bij verlaten van de 

woning: Vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de 

maand van de opzeg. Ontvangen wij geen opzeg, dan vanaf 

de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand 

waarin de vertrokken huurder zijn domicilieadres wijzigde.

Komt er iemand duurzaam bijwonen?

Wat doen? Als er iemand bij je komt wonen moet je dit 

eerst schriftelijk aanvragen. Hacosi kijkt na of de bijwoning 

kan toegestaan worden. 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe huurprijs? Vanaf de eerste 

dag van de maand die volgt op de bijwoning.

“Het is een project met veel ruimtelijke kwaliteit en met 

mooie terrassen die uitkijken op de gemeenschappelijke 

tuin. De vormgeving is modern en sober,” aldus architect 

Danny Windmolders van FCS Architecten uit 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 – 

Bouwbedrijf Hoedemakers in dit geval. 
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