
IN DEZE EDITIE

Heb je nog vragen, bel ons, stuur ons een mailtje of 

check even onze website: www.hacosi.be

Loketbezoek

Alle regels voor loketbezoek, zoals het mee brengen van je eigen 

pen, vind je op de homepagina van onze website. Formulieren/ 

brieven kunnen nog altijd in de brievenbus gestoken worden. 

Deze wordt dagelijks leeg gemaakt.

Dagen voor een dringende afspraak  

• Maandagvoormiddag: sociale dienst

• Dinsdagvoormiddag: woonprojecten

• Woensdagvoormiddag: huisvesting/sociale dienst

• Vrijdagvoormiddag: huisvesting/sociale dienst

Huisbezoeken en herstellingen

De maatregelen voor huurders bij herstellingen, bij huisbezoeken 

door de sociale dienst of de dienst woonprojecten blijven ook van 

kracht. De hele lijst van regels (telefonisch beschikbaar blijven op 

de dag van het bezoek, je krijgt 15-30 minuten op voorhand een 

telefoontje van ons…) vind je terug in de vorige nieuwsbrief. Bij 

twijfel bel je. De bezoeker zal ook vragen of je de maatregelen 

genomen hebt.  Nog even meegeven dat je gebreken aan je 

woning altijd moet melden, ook al zijn ze niet dringend.  

Wie kan je bellen?

Een defect in huis komt altijd ongelegen. Wat kun je doen? Als het om verwarming en warm water

gaat, Cofely Service bellen (011/34 64 23). Ze zijn altijd bereikbaar. Gaat het om een ander defect, 

dan kan je Hacosi bellen. Wie de reparatie moet uitvoeren, hangt af van de aard van het defect. Hacosi 

komt enkel indien de herstelling ook ten laste van Hacosi is. Voor andere herstellingen moet de huurder 

zelf een klusjesdienst vinden. De permanentiediensten buiten de kantooruren kan je raadplegen op onze 

website: www.hacosi.be

Welke herstellingen zijn voor jou en welke voor Hacosi?

Over het algemeen zijn onderhoudswerken en kleine herstellingswerken ten laste van de huurder. Alleen 

reparaties die nodig zijn als gevolg van normale slijtage of ouderdom zijn ten laste van Hacosi.  Als je in de 

huurdersmap of op de website (huurder/mijn woning/onderhoud en herstellingen) kijkt, kan je het lijstje met 

mogelijke defecten terugvinden.

In de praktijk lost Hacosi veel op, bevestigt Joyce Motmans van de afdeling woonprojecten. “Indien de huur-

ders twijfelen of een herstelling voor hen zelf is of voor Hacosi mogen ze altijd de website raadplegen of mij 

bellen. Ook als het een herstelling is die voor rekening komt van de huurders, zal ik altijd proberen om hen 

te helpen in het vinden van een oplossing.”
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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

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

MEDEWERKER IN DE KIJKER

Diane Clauwers
Dienst Verhuring

Diane Clauwers waarschuwt ons als we haar vragen hoe 

lang ze al bij Hacosi werkt. “Ge gaat verschieten: ik ben 

hier al 34 jaar. De oudste van de groep. En ik heb al die tijd 

op de dienst verhuring gewerkt. Het persoonlijke contact, 

gecombineerd met bureauwerk en de voldoening dat je 

iemand kunt helpen… dat trekt me nog altijd aan. Ik doe 

het graag, anders blijf je het geen 34 jaar doen, hé.”

Vroeger, toen Hacosi nog anders heette, op Ter Hilst 

gevestigd en nog heel klein was, deed iedereen vanalles. 

Nu doet Diane enkel de begeleiding van kandidaat-

huurders en de tussentijdse huurprijsaanpassingen bij 

de huurders. Maar 34 jaar contact met huurders, dan kan 

Diane verhalen vertellen, niet?

“Vroeger kende iedereen iedereen. Ik bedoel: we kenden 

iedereen die binnenkwam. Met het groter worden zijn de 

taken opgesplitst. Nu hoeft iedereen niet meer alles van 

elke huurder te weten. Je kunt dingen loslaten en aan 

collega’s toevertrouwen. Je werkt gerichter en je ziet enkel 

de mensen die je moet zien.”

“Het werken met kandidaat-huurders is op zich niet 

veranderd. Het zijn mensen die in woningnood zitten en 

hen helpen geeft voldoening. Wel merken we in de loop 

der jaren dat de kandidaat-huurders veeleisender zijn 

geworden. De verwachtingen liggen hoog. Het gebeurt nu 

soms dat kandidaat-huurders niet instappen als ze aan de 

beurt zijn. Het is uiteraard hun goed recht om een woning 

te weigeren, om wat voor reden dan ook. Het kan er ook 

aan liggen dat mensen nu veel langer dan vroeger op de 

wachtlijst staan, en een tussentijdse oplossing voor hun 

woonprobleem gevonden hebben, zodat ze afwegingen 

kunnen maken. We blijven in ieder geval ons best doen.”

Hacosi is nog altijd erg ‘cosi’

En Hacosi zelf Diane? Hoe is de sfeer geëvolueerd? “We 

zijn gestaag gegroeid. Van klein, naar groter maar nog altijd 

niet heel groot. We zijn met 15, iedereen kent hier iedereen 

en dat voelt goed. Ik ben hier nog altijd even graag. De 

accommodatie is nu ook een heel stuk beter. Vroeger 

hadden we een open kantoorlandschap. Nu is er voor de 

huurders en kandidaten wel privacy.”

Vier generaties

Laten we hopen dat het Hacosi zo verder goed blijft 

gaan. Dat geldt natuurlijk ook voor Diane. “Wat me bezig 

houdt buiten het werk? (ze moet geen seconde nadenken) 

Ik heb drie kleindochtertjes en mijn ouders plus mijn 

schoonouders zijn er nog.”   

Verhuurbare woongelegenheden:

1527

- 1.228 Hasselt

- 219 Diepenbeek

- 80 Wellen

Gemiddelde huurprijs

jaarinkomen:

- < 10.000 euro: 4%

- 10.000 tot 20.000 euro: 70%

- > 20.000 euro: 26 %

Gemiddelde huurprijs: 

311,31 euro

Kandidaat-huurders aantallen:

2.603 kandidaat-huurders

- 401 nieuwe kandidaat-huurders

- 137 geschrapt

Huurders aantallen:

1.487 huurders

99 nieuwe contracten

Herstellingen & Renovatie

2.180 uitgevoerde herstellingen

- 1.806 uitgevoerd door eigen

techniekers

- 374 uitgevoerd door externe

aannemers

Kandidaat-huurders leeftijd: 

- < 30 jaar: 17 %

- 30 tot 60 jaar: 65%

- > 60 jaar: 18 %

Huurders leeftijd:

- <30 jaar: 3%

- 30 tot 60 jaar: 48%

- > 60 jaar: 49%

Renovatie:

21 woningen grondig gerenoveerd 

na uithuis vorige huurder

Wat is de gemiddelde huurprijs bij Hacosi? Wat is het 

gemiddelde jaarinkomen van een huurder bij Hacosi? 

Hoeveel kandidaat-huurders staan er op de wachtlijst? 

We hebben de meest interessante weetjes en cijfers uit 

het jaarverslag over 2019 in deze uitgebreide infografiek 

gegoten.

Hacosi volgt zijn huurders ook op en staat hen bij met 

problemen. We hebben 18 bewonersvergaderingen 

gehouden en 12 halgesprekken georganiseerd. Er waren 

in 2019 precies 559 sociale bewonersdossiers lopende, 

waarvan 263 nieuwe. Het ging om 51 huisbezoeken tij-

dens proefperiode, 4 bemiddelingsdossiers, 163 individue-

le dossiers en 45 steekproeven ivm onderhoud.

Het jaar 2019 in cijfers

Wat te doen bij een defect?



Bloemenstraat 24 in Wellen: gesloten bebouwing 
met 3 wooneenheden

In de Bloemenstraat in Wellen stond een woning te koop. 

Hacosi zal er 3 wooneenheden bouwen, maar welke vorm en 

omvang ze precies zullen hebben is nog niet bekend. 

Kurt Thys van de afdeling woonprojecten: 

“Het project zit in een heel vroege fase. De grond werd 

aangekocht begin september, het pand stond al enige tijd te 

koop. Hacosi heeft samen met de gemeente bekeken wat 

de mogelijkheden zijn, om te kijken of het project past in het 

lokale woonbeleid en om te zien wat er stedenbouwkundig 

mogelijk is. Het bod van Hacosi werd door de verkoper 

aanvaard. We zijn op zoek naar een architect. Er komen 

3 bouwlagen, de doorgang naar achter blijf behouden en 

er wordt parking voorzien voor elke bewoner. Ikzelf zal de 

opvolging van de werf voor mijn rekening nemen en kom 

dus eigenlijk pas in actie nadat er ook een aannemer is 

aangesteld.” 

32

In de loop van 2020 komen er 99 nieuwe woningen in verhuur. Die projecten 

zijn intussen al meermaals aan bod gekomen – ‘Hassaporta’ in de Oeverstraat, 

‘Hoedemakers’ aan de Genkersteenweg, ‘Valeriaan’ in Stevoort en ‘Pastorij’ in 

Wellen. Dat is zeker een mooi jaar voor de  statistieken maar Hacosi is nog niet 

uitgebouwd. Er zijn nog veel kandidaat-huurders die wachten, zoals je elders 

in deze nieuwsbrief leest. Daarom bouwt Hacosi verder. In de loop van de  

volgende jaren zullen er zeker nog een 50-tal woongelegenheden bijkomen. 

We stellen ze je in deze en in de volgende nieuwsbrief kort voor.

Aan de Binnenveldstraat in Diepenbeek komen er binnen 

afzienbare tijd niet minder dan 27 wooneenheden van Ha-

cosi bij. In deze fase van Binnenveld gaat het om 6 wonin-

gen (2 met 1 slaapkamer en 4 met 3 slaapkamers) en 21 

appartementen (5 met 1 slaapkamer en 16 met 2 slaapka-

mers). De bouwvergunning werd goedgekeurd. Het ontwerp 

is van Architectenbureau Do Modus. De aanbesteding voor 

een aannemer is momenteel lopende.

Nicole Driesen, zaakvoerster van Do Modus,

vertelt hoe ze omgaat met de eisen die opgelegd worden 

voor de sociale woningbouw:  “Het vraag juist creativiteit 

om alle ontwerprichtlijnen en wensen te realiseren. En om 

een onderscheidend concept te bedenken. Elke ruimte en 

wooneenheid moet veel woonkwaliteit bieden. Slaapkamers 

en bergruimtes zijn in de sociale woningbouw vaak groter 

dan in private projectbouw. 

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 waar mensen op adem kunnen 

komen en elkaar treffen. Zo verbinden we elk woonst met 

een mooie plek en stimuleren we sociale contacten. We 

willen  maatschappelijk relevant zijn en aan een betere 

woonomgeving werken.”

Hacosi bouwt aan de toekomst 

In Ekkelgarden heeft Hacosi gronden aangekocht voor 9 wooneenheden. De 

precieze invulling van het project staat nog niet vast. Hacosi zal er in ieder geval 

bouwen voor een specifieke doelgroep.

Directeur Dominique Vrancken: “Ook dit project zit in een heel prille fase. 

Dit percelen werden in 2019 aangekocht. We hebben pas heel onlangs het 

architectenteam – Pand 48 uit Hasselt –  aangesteld. Wat we wel kunnen 

meegeven, is dat er woningen voor 65-plussers en/of mindervaliden zullen 

gebouwd worden. Dat is een stedenbouwkundige verplichting, maar het is 

uiteraard ook onze ambitie om voor elke doelgroep aangepaste woningen in het 

aanbod te hebben. Het is ons derde project in Ekkelgarden. Eerder hebben we in 

die zone een keer 12 en een keer 10 sociale woningen gebouwd.”

EVENTS & DATA:
Sluitingsdagen: 

Hacosi is gesloten op 2 en 11 november.

Telefonisch bereikbaar: 

Hacosi is telefonisch bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 

12u30 en van 13u30 tot 16u.

Zitdag OCMW Wellen 
Elke eerste dinsdag van de maand van 9u30 tot 11u30.

Zet minstens twee maal per dag twee ramen of een raam 

en een deur wagenwijd open, bij voorkeur de twee ramen 

die het verst van elkaar verwijderd liggen. Zo ontstaat 

tocht, en tocht zorgt ervoor dat de vochtige gebruikte lucht 

naar buiten geblazen wordt en je verse lucht in de woning 

krijgt. De ramen op kip zetten is onvoldoende, let ook op 

dat de gordijnen volledig open zijn! Verwarm elke ruimte 

ook voldoende!

Wanneer je extra vocht produceert in de woning, 

bijvoorbeeld tijdens het koken, wanneer er bezoek is, als je 

een bad genomen hebt… hebben we nog enkele tips:

- Zet altijd de dampkap aan tijdens het koken, en laat

hem nog 15 minuten aanstaan wanneer u klaar bent met 

koken.

- Zorg dat je de filters van de dampkap regelmatig

vervangt of reinigt.

- Verlucht de slaapkamers na elke nacht.

- Plaats jouw meubels enkele centimeters van de muur af.

- Zet na het douchen of baden altijd een raam open of

laat de ventilator aanstaan en dit gedurende minstens 10 

minuten. Heb je geen raam of ventilator in de badkamer? 

Zet dan de deur van de badkamer wagenwijd open, zet

een raam open in de dichtstbijzijnde ruimte en zet ook de 

deur van deze ruimte wagenwijd open.

- Droog de wandtegels van de badkamer na een douche.

- Droog de was bij voorkeur niet binnen. Heb je geen

andere mogelijkheid? Zet dan steeds een raam open in

de ruimte waar de was hangt te drogen.

- Ventileer steeds extra wanneer je bezoek heb

 ontvangen.

WAT IS GEZONDE LUCHT?

Gezonde lucht heeft een luchtvochtigheid tussen 30 en 

60%. De temperatuur in de woonvertrekken is 20°C en 

in de slaapvertrekken 15°C. Er wordt minstens twee maal 

per dag verse lucht in de woning gelaten door ramen 

en deuren wijd open te zetten gedurende minstens 10 

minuten.

Enkele tips en redenen 
om je woning te
verluchten

nieuwe 
woningen 
in verhuur

“Elke woning met een 
mooie plek verbinden 
om sociale contacten
te stimuleren.”

Binnenveldstraat in Diepenbeek: 27 wooneenheden

Ekkelgarden Hasselt: woningen voor 
65-plussers en mindervaliden

Testimonials
“Chapeau voor de mannen van de ramen”

Maria Vanhove woont meer dan 20 jaar in Ter Hilst en 

ze woont er graag. “Dat mag zeker duidelijk gezegd 

worden,” aldus Maria. Op 15 september zijn ze haar 

buitenschrijnwerk komen vervangen. “Ik ben er heel 

tevreden over. Om half 8 ’s morgens waren die mannen 

hier en om 4 uur was het gedaan, met bijpleisteren 

en opruimen inbegrepen. Die waren duidelijk op 

elkaar ingespeeld. Chapeau! Het schilderen van de 

gepleisterde stukken moet ik zelf nog doen, ja. Dat zou 

wat zijn, moesten ze dat ook nog doen.

Verhuizen is aan de bijna 63-jarige Maria niet meer 

besteed. “Ze hebben het me ooit voorgesteld, maar 

nu ik met pensioen ben, blijf ik hier. Het is een goede 

buurt en ik heb goede buren. We zijn op elkaar 

aangewezen en het klikt.”

Verhuis na sloop: “Ze hebben rekening gehouden met 

mijn brommer”

Hacosi heeft de eerste verhuis van een verhuurder achter de 

rug. Het huidige appartementsgebouw in de Paalsteenstraat 

33 te Hasselt, was aan een grondige renovatie toe waarbij 

uiteindelijk geopteerd werd voor sloop van het gebouw en 

heropbouw. Voor huurder Frank Schreurs moest dus een 

oplossing gezocht worden, want op die plaats worden andere 

types woongelegenheden voorzien waar hij niet voor in 

aanmerking komt.

Uiteraard kreeg Frank begeleiding. Er werden twee 

gesprekken georganiseerd waar gepeild werd naar de 

persoonlijke wensen en naar de behoefte aan hulp. Frank 

kreeg ook een ‘rondleiding’ op beide voorgestelde plaatsen. 

Een woning in Ter Hilst en zijn huidige adres op weg in de 

Banneuxstaat. 

“Ging heel snel”

“Ik ben tevreden. De verhuis ging snel, maar had naar mijn 

gevoel nog sneller mogen gaan, want als je eenmaal de klik 

gemaakt hebt, kan het niet snel genoeg. Het is toch ook een 

grote emotionele stap. Ik heb 25 jaar in de Paalsteenstraat 

gewoond. Maar die woning had een grondige renovatie 

nodig. Ik heb gevraagd hoe lang dat zou duren, want wie 

weet wat er met het vervangen van de ramen en elektriciteit 

– de oorspronkelijke plannen - nog zou opduiken.” Frank 

heeft rond 15 juli een eerste gesprek gehad waarop hem 

duidelijk werd meegedeeld dat renovatiewerken echt wel 

ingrijpend zouden zijn. En al op op 21 augustus heeft hij de 

sleutel van de ‘nieuwe’ woning in de Banneuxstraat gekregen. 

“De oppervlakte is een tikkeltje kleiner, maar de ligging kon 

niet beter. Ik verhuis gewoon naar de andere kant van de 

Kempische Steenweg. Hacosi heeft me hulp bij de verhuis 

voorgesteld, maar dat had ik niet nodig. Ik heb het met eigen 

hulp zelf in enkele dagen geklaard,” aldus de 46-jarige Frank.  

“Mijn voorkeur ging uit naar de Banneuxstraat. Ze wisten dat ik 

een garage nodig had voor mijn brommer. Die heb ik nu ook.” 

Maria Vanhove

Frank Schreurs


