
IN DEZE EDITIE

Aanbod afstemmen op de noden

Vanaf nu zal Hacosi bij elk nieuw project minstens 1 

aangepaste woning voorzien voor mensen die een 

invaliditeit hebben van ten minstens 50% aan de 

onderste ledematen en die uit de boot vallen in het 

doelgroepenbeleid van de stad. In deze nieuwsbrief 

lees je in welke projecten we dit binnenkort realiseren. 

Daarmee staat Hacosi niet alleen, ook andere 

huisvestingsmaatschappijen hebben dergelijke 

initatieven verankerd in het interne reglement. Maar 

ik wil er hier wel even de aanacht op vestigen. Het 

toont aan dat een aangepast woonaanbod een werk 

zonder eind is. Nieuwe woonvormen, compacter wonen, 

levenslang wonen in je wijk… We zijn er intensief mee 

bezig.

Een ander en minder vrolijk item in deze nieuwsbrief 

sluit hier bij aan. Er zijn al twee uithuiszettingen gebeurt 

omwille van het bezit van een woning in het buitenland. 

We  treden hier, zoals alle huisvestingsmaatschappijen, 

tegen op zodat er meer woningen beschikbaar komen 

voor degenen die echt in woningnood zitten. 
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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. 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

DIENST IN DE KIJKER

Mag de sociale dienst op bezoek komen?

Ja dat mag hij. Of beter gezegd dat mogen zij. Want de 

sociale dienst dat zijn twee dames: diensthoofd Christel 

Croux en sociaal werkster Anke Hermans. Ze helpen je als 

huurder met allerhande vragen en bemiddelen daarbij zelfs 

tussen jou en Hacosi. Christel en Anke wachten het werk 

niet af. Ze gaan er actief naar op zoek. Dat doen ze zo:

1. Ze komen tijdens de proefperiode op huisbezoek

voor een onderhoudscontrole. Ook na de 

proefperiode wordt er regelmatig een huisbezoek 

gepland. Huurders zijn verplicht om het bezoek 

van Hacosi na afspraak toe te laten. Waar mogelijk 

leggen we de datum van dit huisbezoek vast 

in overleg met de huurder. Als we de huurder 

telefonisch niet kunnen bereiken, prikken we zelf 

een moment.

De haag scheef geschoren? 
De hall nog vuil? 

Meld het onmiddellijk
Het kan gebeuren dat het door ons voorziene periodie-

ke onderhoud in de tuin of van de poetsdienst eens niet 

naar behoren werd uitgevoerd. 

Als je een slecht uitgevoerd werk wil melden, doe dit 

dan zo snel mogelijk nadat je het vaststelde. Dan kan 

Hacosi ook de toestand bekijken en kunnen we er 

misschien iets aan doen. Als je weken wacht, is de haag 

weer recht gegroeid en de hall weer piekfijn gepoetst, 

en hebben we geen ‘bewijs’ meer om de wanprestatie 

aan te kaarten.

Je kan het melden op het volgend nummer: 

011/28 83 10 (keuzetoets herstellingen)

2. De sociale dienst organiseert 

bewonersvergaderingen. Ga erheen, want ze 

zijn nuttig omdat er praktische dingen besproken 

worden, maar zeker ook omdat de bewoners zo met 

elkaar aan de praat geraken.

3. Je kunt ook bij Christel en Anke terecht bij 

leefbaarheidsproblemen – geluidoverlast, 

burenruzies… ze zoeken samen met jou naar 

oplossingen. Als ze erin slagen de betrokken 

huurders met elkaar te doen praten, wordt in de 

meeste gevallen een oplossing gevonden en is de 

ergernis weg. Praten helpt altijd! 

Daar komt de digitale meter
En niemand houdt hem tegen

Netbeheerder Fluvius installeert ook bij Hacosi in alle 

woningen digitale meters. Die plaatsing is verplicht 

en kun je niet weigeren. De plaatsing is volledig 

gratis. 

Fluvius regelt alles, daar komt Hacosi niet in tussen. 

Met bewoners van een woning maken ze zelf een 

afspraak. Voor appartementsgebouwen hangen ze uit 

wanneer de werken zullen worden uitgevoerd. Reken 

erop dat je een uurtje zonder gas en/of elektriciteit 

zult zitten.

Op fluvius.be/nl/blog/digitale-meters/digitale-meter-

installatie-stappenplan lees je hoe het in zijn werk 

gaat. De onderaannemers die voor Fluvius de werken 

uitvoeren, moeten altijd een identificatie bij zich 

hebben en kunnen tonen. 

Op de website van Fluvius vind je ook uitleg over 

de werking van de meter -> fluvius.be/nl/thema/

meters-en-meterstanden/digitale-meter/hoe-werkt-

mijn-digitale-meter

En over het volgen van je eigen energieverbruik -> 

fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digi-

tale-meter/hoe-mijn-energieverbruik-online-raadple-

gen.

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

Op 15 juni gaat de stad Hasselt van start met het 

project “zichtbare huisnummers”.

In de stad Hasselt zijn heel wat huisnummers niet 

goed zichtbaar en/of leesbaar vanop de openbare 

weg. Dit probleem doet zich voornamelijk voor in het 

donker of bij slecht weer. Hierdoor kunnen hulpdien-

sten cruciale tijd verliezen in een geval van nood. 

Daarom begint de stad vanaf 15 juni reflecterende 

huisnummers aan te bieden. Deze moeten aange-

vraagd worden via de website van stad Hasselt. 

Hasselaren gaan uit een officiële lijst hun adres kunnen 

kiezen. Het huisnummer dat hierbij hoort, wordt hun 

bezorgd op het gekozen adres. 

Huurders van Hacosi mogen zelf de aanvraag doen en 

het huisnummer plaatsen als ze dat willen. We raden 

iedereen aan zijn/haar huidig huisnummer te controle-

ren op zichtbaarheid/leesbaarheid, en indien nodig het 

reflecterende huisnummer te bestellen.  

www.hasselt.be/nl/huisnummers

Reflecterend huisnummer? Goed idee

Christel Croux Anke Hermans
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Wil je een vluchteling opvangen?
Mag dat? Ja zeker, dat mag. Maar zo’n tijdelijke 

gast logeren, moet aangevraagd en goedgekeurd 

worden. Er is geen weerslag op de huurprijs. 

Afhankelijk van hoe de oorlog in Oekraïne evolueert 

kan de periode van tijdelijke bijwoning herzien 

worden. Momenteel zijn enkele aanvragen in 

behandeling.

Zet je buur eens in de kijker
Je herinnert je wel het verhaal van ‘Dreamwheeler’ 

Nadine Albergs die haar buurvrouw Sonja 

Mondelaers in de kijker zette, omdat ze zichzelf 

moeilijk kan verplaatsen. Ongetwijfeld zijn er nog 

van dergelijke verhalen. Ben je je buurman of -vrouw 

om de een of andere reden bijzonder dankbaar, laat 

het ons weten. En je komt met je verhaal misschien 

in de volgende Nieuwsbrief.   

Een mooie, zonnige feestdag  
in de Banneuxwijk!
Op zondag 15 mei 2022 was er een kleine delegatie 

van medewerkers van Hacosi aanwezig op Banneux 

Feest.  Het feest ging door aan buurthuis De Hazelaar 

in de Banneuxwijk.

Tijdens Banneux Feest werd er aan de geïnteresseer-

den informatie verstrekt over de vernieuwing in de 

Banneuxwijk. We vinden het belangrijk de buurt tijdig te 

informeren hierover. Hacosi voorziet kleinschalige woon-

Ook geen administratieve drempels 

“We doen dit omdat er mensen zijn met wel invaliditeit 

van minstens 50% aan de onderste ledematen, maar 

die bij alle bestaande maatregelen voor mindervaliden 

uit de boot vallen. Omdat ze bijvoorbeeld  geen zorgaan-

bieder of persoonsvolgend budget hebben,” aldus Leen 

Alloing van de dienst huisvesting van Hacosi.

Stel je kandidaat

De nieuwe mogelijkheden in Binnenveld en CBO 

Runkst zijn via de actualisatie van de wachtlijst (mei 

2022) al meegedeeld aan de kandidaat-huurders. 

Beschik jij als huurder over een invaliditeit van minstens 

50% aan de onderste ledematen, neem dan zeker con-

tact met ons op. De appartementen in Binnenveld en 

CBO Runkst zijn appartementen met 1 slaapkamer.

Huis in het buitenland: eerste uithuiszettingen zijn een feit

Detectives

Sinds vorig jaar is het voor Vlaamse sociale verhuurders 

makkelijker geworden om, als er ernstige verdenkingen 

van fraude opduiken, dat ook te laten onderzoeken. De 

Vlaamse overheid heeft daarvoor een raamovereen-

komst afgesloten met gespecialiseerde private onder-

zoeksbureaus. 

9 vooronderzoeken, waarvan 3 positief

Hacosi startte reeds 9 vooronderzoeken. 3 vooronder-

zoeken waren positief waarbij het onderzoek ten gronde 

ook uitgewezen heeft dat er eigendom aanwezig is die 

men als sociale huurder niet in zijn bezit mag hebben. 

Dit heeft al geleid tot 2 uithuiszettingen van huurders 

waarbij de onterecht genoten sociale korting van de 

voorbije 10 jaar werd teruggevorderd. Het derde dossier 

is momenteel nog lopende.

Er zijn nog 2 dossiers in vooronderzoek. 4 van de 9 op-

gestarte vooronderzoeken hebben een negatief resul-

taat bij het vooronderzoek.

Onmiddellijk actie bij vermoedens

Bij vermoedens van fraude met eigendom in het buiten-

land, start Hacosi altijd een vooronderzoek op. Het is 

niet aanvaardbaar dat sociale huurders die (meerdere) 

huizen of percelen bezitten, toch nog aanspraak maken 

op een sociale woning. De wachtlijsten zijn lang genoeg, 

de sociale woningen moeten toekomen aan de mensen 

die er recht op hebben.

Geen drempels meer

De aangepaste woningen zijn voorzien van een verstel-

bare en onderrijdbare keuken, drempelloze toegang tot 

het terras, drempelloze douche, stopcontacten op hoog-

te, ruimte om elektrische scooters te stallen, kranen met 

lange greep, spiegels aangepast op hoogte, aangepaste 

jachtbakken, muur handgreep in douche… Voor de 

uitwerking van dit woonconcept heeft Hacosi samenge-

werkt met een ergotherapeute. 

 

Een gepaste thuis voor iedereen: 
minstens 1 woning voor minder mobiele  
mensen per project

Hacosi streeft ernaar om iedereen een gepaste 

woning aan te bieden. Bij elk nieuw project – 

nieuwbouw of renovatie – zal minsten één wo-

ning voorzien zijn voor mensen met een handicap 

van minstens 50% van de onderste ledematen. 

Deze inspanning doet Hacosi bovenop gemeen-

telijke initiatieven zoals het lokaal doelgroepen-

beleid van Hasselt. In het project Binnenveld 

(fase 3) zullen zelfs 4 appartementen gereser-

veerd worden voor mensen met een handicap 

van minstens 50% aan de onderste ledematen, 

in CBO Runkst zijn er dat 2.

Momenteel heeft Hacosi 10 woningen die met voorrang 

worden toegewezen aan kandidaten met een invalidi-

teit van minstens 50% aan de onderste ledematen, op 

een totaal van ongeveer 1.620 woningen. Met de 4 in 

Binnenveld en 2 in CBO Runkst wordt in een keer een 

grote stap vooruit gezet. Met elk aankomend project 

wordt het aanbod dus nog verder vergroot.

Koelte binnen zonder (grote) kosten
Nu de kostelijke winter met onvermijdelijke gasfactuur 

voorbij is, duikt binnenkort misschien een ander pro-

bleem op. Een warme zomer. Gelukkig zijn er middel-

tjes om het huis af te koelen zonder dat dit veel geld 

hoeft te kosten. We gaan echt voor goedkoop. Een 

mobiele airco kan helpen op piekmomenten, maar 1) 

hij kost geld en 2) vreet stroom en 3) is niet eens heel 

efficiënt want je moet luchtafvoer hebben naar buiten 

en dus een halfopen raam waarlangs de warmte weer 

binnenkomt. Laten we beginnen met het goedkoopste 

begin: de warmte buitenhouden.

Tip 1: weer de zon

Wist je dat je de binnentemperatuur met 5 tot 7 gra- 

den kunt intomen door aan zonnewering te doen? Er 

zijn tal van types binnenzonwering, van eenvoudige en 

goedkope zelf aan te brengen folies tot aangepaste 

gordijnen. Maar zonnewering buiten is dubbel zo effici- 

ent. Een schaduwdoek voor het raam bijvoorbeeld. Je 

hebt er al vanaf ongeveer 30 €. Voor zo’n doek heb je 

ook bevestigingspunten nodig en dat is in een sociale 

woning niet evident, maar enkele grondpennen/piket- 

ten of een boom kunnen perfect dienst doen.

Tip 2: bevochtig de lucht

Als de lucht in je huis erg droog is, kun je deze met 

een luchtbevochtiger iets vochtiger maken. Dit werkt 

koelend. Daar bestaan toestellen voor, maar gewoon 

een vernevelaar/verstuiver voor de planten of een 

goed gespoelde lege spuitbus van het poetsen doet 

precies hetzelfde. Je kunt ook vochtige doeken voor 

de ramen hangen om dit te bereiken. Een andere optie 

is het natmaken van de buitenmuren. Dat laatste heeft 

alleen zin als de zon er niet op schijnt.

Tip 3: werk niet in huis en zeker niet met 

machines

Het klinkt wellicht wat gek, maar het is handig om niet 

te gaan schoonmaken als je je huis koel wil hebben. 

Vooral bij het gebruik van een stofzuiger komt er veel 

warmte vrij, waardoor de temperatuur zo met een 

graad kan stijgen. Ook door flink handmatig poetsen 

kan de temperatuur in huis stijgen, want er komt dan 

veel lichaamswarmte vrij. Zet daarom warmtebron-

nen zoveel mogelijk uit: lampen, televisies, ovens en 

laptops... Maak bijvoorbeeld een maaltijdsalade in 

plaats van lasagne in de oven. Dat scheelt al snel een 

graadje.  

Tip 4: eet pikant

Pikant eten is een goede manier om koel te blijven 

omdat het de transpiratie stimuleert. Voeding rijk aan 

eiwitten en vet is dan weer geen goed idee. Je lichaam 

moet extra hard werken om het te verteren. Nog een 

reden om die barbecue of lasagne te ruilen voor een  

een frisse hartige salade.

Tip 5: hou van planten 

Planten in de buurt van ramen of op het terras kunnen 

als scherm dienen en je huis beschermen tegen warm-

te. Ook planten in huis die regelmatig worden begoten, 

kunnen de temperatuur met enkele graden doen dalen 

dankzij hun vochtigheid. Zet dus gerust al je planten in 

de warmste kamer van je huis. Maak van je huis een 

jungle.  

Tip 6: help de ventilator 

Een ventilator kost geen stukken van mensen. Je kunt 

zijn koelende werking zelf eenvoudig en zonder kosten 

- tenzij wat extra werk voor de vriezer - opdrijven. Door 

bijvoorbeeld een bevroren koelelement of bevroren 

fles water aan de ventilator bevestigen. Werkt prima in 

combinatie met het openzetten van ramen en deuren 

als het ’s avonds afkoelt. Durf je niets bevestigen aan 

de ventilator, zet dan gewoon een bak met koud water 

en ijsklontjes voor de waaier.

Events & data 

Covid is bijna uitgewoed. Het normale leven herneemt 

zijn gang en dus zijn we ook zoals vroeger bereikbaar.

• Onze loketten zijn opnieuw open; elke maandag-, 

woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9 uur tot 

12u30.

• Je kunt weer terecht op de zitdag in het OCMW 

in Wellen elke eerste dinsdag van de maand van 

9u30 tot 11u30, Dorpsstraat 26B.

• Elke maandag, behalve in juli, houden we op-

nieuw zitdag in Ter Hilst. Meer info en de precieze 

uren vind je op onze website of op Facebook.

  www.hacosi.be

  www.facebook.com/hacosi.cvba

gelegenheden om zo een breder aanbod te kunnen 

voorzien in de wijk.

Voor de kinderen voorzagen we als amusement een 

tafelvoetbalspel en een grote vier-op-een-rij. Bij winst 

tegen één van onze medewerkers – ook directeur Do-

minique Vrancken speelde mee - konden de kinderen 

een mooie prijs uitkiezen.

Hacosi treedt, zoals alle sociale woonmaatschappijen, 

op tegen woonfraude door huurders die een woning in 

het buitenland bezitten maar dit niet melden. Een sociale 

woning huren en tegelijk een huis of grond hebben in het 

buitenland: dat mag niet in Vlaanderen. 

Wie betrapt wordt op het bezit van een woning, moet zijn 

sociale woning verlaten en zal de sociale kortingen die 

hij of zij heeft gekregen moeten terugbetalen. 
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