
Hacosi is een sociale woningmaatschappij met woongelegenheden in Hasselt, 

Diepenbeek en Wellen.

Een nieuwe start

De sleutel gaat in het slot en je treedt binnen in je eigen gezellige thuis. Dat is wat 

de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij voor mensen in woningnood altijd heeft 

nagestreefd en wat Hacosi blijft doen. De nieuwe naam - met in ‘Cosi’ een knipoog 

naar cosy, gezellig - past bij een ‘nieuwe’ start die al enkele jaren geleden  

werd ingezet. Hacosi investeerde de voorbije jaren sterk in nieuwe, mooie, 

eigentijdse woongelegenheden en tegelijk in sociale begeleiding en 

dienstverlening. Beter dan de oude benaming verwijst Hacosi - en met name de 

‘Ha’ - naar het eigenlijke actieterrein: Hasselt en de Haspengouwse gemeenten, 

Diepenbeek en Wellen. In die twee landelijke gemeenten is namelijk een serieuze 

inhaalbeweging in de maak. Hacosi staat dus voor gezellig, huiselijk en warm. Dat 

wordt gevisualiseerd met een sleutelgat in het logo. De ‘C’ rond het sleutelgat staat 

daarbij voor de openheid en tegelijk de geborgenheid van de organisatie. Bij Hacosi 

is dan ook iedereen welkom die op zoek is naar een gezellige thuis.

HACOWIE?

Hasseltse Huisvestings-
maatschappij wordt HACOSI

“Wij willen een open beleid voeren”

Dominique Vrancken
Directeur

VOORWOORD

IN DEZE EDITIE

    MEDEWERKER IN  
    DE KIJKER

“Er is de voorbije jaren goed gewerkt - al 

zeg ik het zelf - en dat zullen we verder 

ook doen”, zegt voorzitter Jozef Verjans van 

Hacosi. Met zijn 78 jaar en vooral 34 jaar in 

het bestuur van de maatschappij heeft hij de 

autoriteit om dat te zeggen.”

“Veel bijgebouwd”

“Hacosi beheert nu 1.517 woningen. En er 

zijn nog projecten die op stapel staan. De 

voorbije jaren hebben we veel bijgebouwd.  

In Vlaanderen zijn we momenteel een van 

de koplopers in het aanbieden van nieuwe 

sociale huurwoongelegenheden.”

Open beleid

Van een verlies van 1 miljoen euro ergens 

tegen de jaren ’70 is Hacosi geëvolueerd 

naar een situatie met eigen middelen om te 

investeren.  “Wat ik om de zoveel jaar bij de 

aanstelling van nieuwe bestuurders telkens 

als eerste zeg: Wij werken in het belang 

van de huurders en van de maatschappij. 

We willen een open beleid voeren”,  zegt 

Jozef stellig. Zelf heeft hij een verleden als 

postbode en in de gemeentepolitiek en dus 

voeling met wat leeft onder de bevolking. 

“Met deze nieuwsbrief willen we onze huur-

ders en partners op de hoogte houden van  

onze werking”.

Perfecte tandem

“Hacosi telt nu 17 medewerkers. Zij werken 

dag in, dag uit aan een goede dienstverle-

ning en aan de uitbreiding van ons patrimo-

nium. Onze samenwerking loopt gesmeerd”, 

besluit Jozef.

 

Jozef Verjans

Voorzitter HACOSI

tips & tricks

1. Overname? Het wordt je gemakkelijk gemaakt.
De formulieren voor de overname van water, gas en elektriciteit vullen wij samen met 

jou in tijdens de vastgelegde afspraak voor de teruggave of overhandiging van de 
sleutels. Huurders moeten de ingevulde formulieren van gas en elektriciteit binnen 
brengen bij hun eigen energieleverancier. Hacosi  bezorgt de kopie voor water aan 
de watermaatschappij; hiervoor hoef je als huurder niets te doen. Internet, telefoon 

en kabeltelevisie moet je wel zelf in orde brengen! Huurders moeten deze zelf 
opzeggen. Vergeet ook niet de installatie van Telenet, Proximus, … te verwijderen!

2. Schotelantenne: Lees eerst, boor nooit
Het plaatsen van een schotelantenne is toegestaan. Maar de satellietschotel moet 

losstaand en op een voet geplaatst worden. Ze mag niet aan het gebouw, raam, 
deur, balustrade of op het eigen perceel vastgemaakt worden. De kabel mag 

nergens aan bevestigd worden. De doorvoer van de kabel via het raam naar binnen 
mag enkel door gebruik van een speciaal daarvoor voorzien hulpstuk. 

3. Lenteschoonmaak. Nuttig én gezond.
Wist je dat nog altijd ongeveer de helft van de Belgen in de paasvakantie of bij de 

eerste voorjaarszon aan een ‘grote’ schoonmaak beginnen? Dat kan atijd beter. 
Bij zo’n schoonmaak stoot je op niet gebruikte spullen - die je kunt verkopen - en 

zorg je ervoor dat stof en schimmel geen kans krijgen. Je verbruikt per uur poetsen 
bovendien 250 calorieën, dat is drie keer meer dan in de zetel voor tv.  

Waar wacht je op?

4. Muren verven: Beken kleur
Lichte kleuren vergroten de ruimte. Gebruik voor grote vlakken dus 

lichte kleuren. Je kunt zelfs een en dezelfde lichte basiskleur voor je hele 
huis nemen. Op kleine oppervlaktes kun je dan wel meer uitgesproken 

accentkleuren aanbrengen. Je woning wordt rustiger en groter. En je bespaart 
je werk als je de woning verlaat, want muren moeten bij vertrek in een 

toestand gebracht worden dat ze in één laag overschilderbaar zijn.  

OM TOE TE PASSEN IN JE EIGEN STEK
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Naamsverandering is orgelpunt

Wie beter als man in the picture voor 

een eerste nieuwsbrief dan directeur 

Dominique Vrancken zelf.  “Onze 

naamsverandering en nieuwe huisstijl is 

in feite het orgelpunt op de investeringen 

van de voorbije jaren”, aldus Dominique. 

“We investeren niet alleen in woningen, 

(by the way) Hacosi is in Vlaanderen bij de 

betere leerlingen inzake de realisatie van 

nieuwe woongelegenheden. We hebben 

in 2013 een sociale dienst opgericht om 

onze huurders beter te begeleiden, daar 

werken nu 2 mensen. Ook het onthaal is 

uitgebreid met een vernieuwd loket en 

een extra onthaalmedewerker… Er is dus 

ook serieus in personeel geïnvesteerd. Dit 

allemaal vanuit het oogpunt van een betere 

dienstverlening”. 

Groeiende woningnood

Per maand telt Hacosi 50 nieuwe 

aanvragen. “Een groeiende groep zijn 

senioren die de private huurprijzen 

niet meer kunnnen betalen. Voor die 

65-plussers voorzien we specifieke 

woningen. Recent onder meer Het Spoor 

en Het Station in Diepenbeek.  In Hasselt 

zijn er een 250-tal woningen voor hen. Het 

is een groeiende doelgroep”.

Op de foto herken je het volledige team:

Dominique Vrancken (directeur), Tamara Vanderveken (onthaal), Ria Keupers (hoofd huisvesting), Leen Alloing (administratief mede-

werker huisvesting en ondersteuning directie), Donja Mebis (administratief medewerker huisvesting), Diane Clauwers (administratief 

medewerker huisvesting), Christel Croux (sociale dienst), Anke Hermans (sociale dienst), Cindy Gulix (boekhouding), Nico Simons 

(hoofd woonprojecten),  Roeland Willems (administratief medewerker woonprojecten), Joyce Motmans (planner), Kurt Thys (technisch 

en administratief medewerker), Michel Salmon (hoofd techniekers), Dirk Hermans (technieker), Kevin Cremers (technieker),  

Eric Polders (technieker), Meriam Dino (schoonmaakster). 

En natuurlijk ook de leden van de raad van bestuur: 

Jozef Verjans (voorzitter), Romain Onkelinx (ondervoorzitter), Marc Weeghmans (bestuurder), Mia Marchal (bestuurder), Pierre Leuraers 

(bestuurder), Frank Vandenhoudt (bestuurder), Brigitte Smets (bestuurder), Pieter Cuppens (bestuurder), Herman Pipeleers (bestuurder).

Indien u verdere info wenst over HACOSI 

of indien u zich wenst in te schrijven kan 

u steeds contact opnemen met ons op 

het telefoonnummer 011/28 83 10 elke 

werkdag tussen 8u30 en 12u30 en tussen 

13u30 en 16u30.

U kan ook langskomen tijdens 

de openingsuren van ons kantoor 

op maandag-, woensdag- en 

vrijdagvoormiddag tussen 9.00 en  

12.30 uur.

Voor meer informatie kan u  ook steeds 

een kijkje nemen op onze website en onze 

gloednieuwe facebookpagina.

Gouverneur Roppesingel 53, 3500 Hasselt

tel.: 011/28 83 10

info@hacosi.be

www.hacosi.be

www.facebook.com/hacosi.cvba

Wist je dat je voor problemen 

met je verwarming of warm water 

rechtstreeks naar Cofely Services 

moet bellen? Ze zijn 7 dagen op 7 

en 24 uur op 24 bereikbaar op het 

telefoonnummer 011/34 64 23. 

Wist je dat Hacosi ook 

telefonisch bereikbaar is buiten 

de openingsuren van het loket? 

Wist je dat je voor vragen rond 

leefbaarheid, storend gedrag van 

buren of overlast, onderhoud… altijd 

terecht kunt bij de sociale dienst? 

Wist je dat de maandelijkse huur 

voor de 10de gestort moet worden? 

Je kan bij de bank een doorlopende 

opdracht vragen.  Heel gemakkelijk 

om de huur niet te vergeten!

Wist je dat?

CONTACTEER ONS
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Het team van Hacosi



Khaira Manjinder 
Bewoonster van Ter Hilst, Hasselt
“Hacosi zorgde ervoor dat er nieuwe ramen 

en een nieuwe keuken geplaatst werden. 

Dat was nodig. De werken zijn heel vlot 

verlopen. De verfraaiing binnen hebben we 

verder zelf gedaan”. 

Wijnen Christiane 

Ingeschreven tijdens de zitdag op het 

OCMW in Wellen

“Eigenlijk is de nood hoog. Het huis waar ik 

nu in woon, is vochtig. Ik ben heel tevreden 

dat mijn inschrijving zo vlot en snel is 

verlopen via de maandelijkse zitdagen op 

het OCMW in Wellen. Ik kijk uit naar een 

comfortabele woning”.

Genné Eddy en
Louise Schumacher
Bewoners van de Spoorstraat 7, 

Diepenbeek

“Het valt ons hier heel goed mee. Een 

rustige ligging en de indeling is perfect. 

We wonen nu 1 jaar in deze residentie voor 

senioren en hadden een tijdje voordien 

een klein appartement afgeslagen. Lang 

moeten wachten maar de juiste keuze”. 

???

Hacosi is altijd bezig met het creëren van 
betaalbare leefomgevingen

PROJECTEN
Belangrijke dingen om

te onthouden

EVENTS & DATA

ACTUALISATIE
In de loop van april is er actualisatie. Alle 

kandidaat-huurders worden dan aange-

schreven om hun dossier na te kijken. 

Indien zij niet reageren op ons schrijven, 

worden ze geschrapt van de wachtlijst. 

In de loop van april.

OPENINGSDAGEN 
Wij zijn gevestigd te Hasselt, Gouverneur 

Roppesingel 53.

Het loket is open elke maandag, woens-

dag en vrijdag in de voormiddag tussen 

9u en 12u30. Telefonisch zijn wij elke 

werkdag bereikbaar tussen 8u30 en 

12u30 en tussen 13u30 en 16u30.

SLUITINGSDAGEN 
17 april, 01 mei, 25 mei en 26 mei

ZITDAGEN OCMW 
WELLEN
Elke 1ste dinsdag van de maand tussen 
9u30 en 11u30 is er iemand van ons 
aanwezig op het OCMW van Wellen, 
Dorpsstraat 26B voor inschrijvingen, 
vragen betreffende de wachtlijst, techni-
sche vragen, …

“Ik had me geen betere woonst kunnen wensen“ 

“Fantastisch project voor Hasselt”

“Mooi voorbeeld van een 
nieuwe woonpolitiek in Wellen”

“Hassaporta is een mooi project voor Hasselt. 

De stad heeft recent veel inspanningen ge-

daan inzake sociale woningbouw en Hassapor-

ta is daar een mooi voorbeeld van,” aldus de 

Hasseltse schepen, OCMW-voorzitster en lid 

Raad van Bestuur Hacosi, Brigitte Smets. 

“Het is zelfs een topligging, vlakbij bekende 

residenties zoals Zuidzicht en De Kaai. Sociale 

woningbouw, dat zijn niet meer de grote wijken 

of torens zoals je ze vroeger kende. Specifiek 

voor Hasselt wil ik daar nog aan toevoegen 

dat we ernaar streven sociale woningbouw en 

‘gewone’ woningen te mengen. Het zit in het 

beleid van de stad om bij nieuwe projecten 

ook telkens een paar eenheden voor sociale 

huisvesting te reserveren”.

“Hassaporta telt 37 sociale huurappartemen-

 “Momenteel hebben we in Wellen 65 soci-

ale woningen. Het objectief dat we in 2025 

moeten halen is 112 woningen”, aldus 

burgemeester Els Robeyns van Wellen.  

“Intussen zijn er nog een 30-tal woningen 

in de fase van ontwikkeling of onderhan-

deling voor aankoop. Dat is onder meer zo 

voor het ‘Museum’, de voormalige pastorij in 

Ulbeek. Hiervoor is er een bouwaanvraag 

ingediend voor 4 woongelegenheden. Dat 

is een mooi voorbeeld van de koers die 

Hacosi sinds een aantal jaar vaart: Meer 

kleinschalige projecten die ingebed zijn in 

de dorpskern. In Wellen moeten we nog 

een inspanning leveren en daar zijn we 

volop mee bezig”.

“Ik had het me niet beter kunnen wensen”. 

Dat zegt Justine Steegmans uit Diepenbeek.  

 

Justine woont in het project waar Hacosi  

haar 1500ste woning toegewezen heeft.  

Ze woont in de residentie Het Station, een 

project dat bij voorkeur wordt verhuurd aan 

kandidaat huurders van +65 die tijdens de 

voorbije zes jaar drie jaar in Diepenbeek 

woonden.

Toen Justine er een tijdje geleden samen 

met enkele andere huurders haar intrek 

nam, zorgde Hacosi voor een feestelijke 

verwelkoming.  

In samenspraak met de gemeentebesturen 

levert Hacosi inspanningen om de 

woningnood van oudere inwoners te 

minimaliseren.

Heimat

“Komen wonen in de Stationsstraat in 

Diepenbeek is voor mij zoals terugkeren 

naar mijn heimat. Mijn ouders hebben hier 

vroeger hun hof gehad en woonden op 

de Varkensmarkt, 50 meter van waar ik 

nu woon”, zegt Justine Steegmans. Zelf 

woonde ze tot voor ruim een jaar in de 

Boomgaardstraat. Het is niet iedereen 

gegeven om op je 81ste nog twee keer 

kort na elkaar te verhuizen. “Oh, maar ik heb 

heel veel hulp gehad van mijn 5 kinderen. 

Bij het verhuizen begin september zaten we 

hier op een bepaald moment met 16  

aan tafel”.

ten, vooral 2- en 3-slaapkamerwoningen.  

De werken starten in de zomer van 2017 en 

zullen als alles volgens plan verloopt in het 

voorjaar van 2019 klaar zijn voor verhuring. 

Het project krijgt een strakke moderne look 

en vormt een samenhangend geheel met de 

private projecten in de buurt”,  aldus architect 

Steven Broos van Linea Architectuur &  

Stedenbouw.
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IN DE KIJKER

TESTIMONIALS

Project “Het Spoor” 
te Diepenbeek

• Aantal: 17 appartementen 

voor senioren

• Adres: Spoorstraat 7, 3590 

Diepenbeek

• Typologie: 17 appartementen 

met 1 slaapkamer 

• Verhuurd sinds: 01/11/2015

• Diverse:  Ontwikkeling met 

inspraak van seniorenraad

Project “Het Station” 
te Diepenbeek
• Aantal: 21 appartementen 

voor senioren

• Adres: Stationsstraat 9, 3590 

Diepenbeek

• Typologie:  21 appartemen-

ten met 1 slaapkamer

• Verhuurd sinds: 01/09/2016

• Diverse: Viering 1500ste 

huurder

• Diverse:  Ontwikkeling met 

inspraak van seniorenraad

Project “Servaassite 
– fase II”  
te Diepenbeek
• Aantal: 2 appartementen

• Adres: Varkensmarkt 21, 

3590 Diepenbeek

• Typologie: 2 appartementen 

met 2 slaapkamers

• Verhuurd sinds: 01/05/2016

Project “Servaassite 
- fase I” te Diepen-
beek
• Aantal: 7 appartementen

• Adres: Paanhuisstraat 2 

/ Servaasplein 24, 3590 

Diepenbeek

• Typologie: 4 appartementen 

met 1 slaapkamer, 3 apparte-

menten met 2 slaapkamers

• Verhuurd sinds: 01/04/2015

Project “Astrid” te Hasselt
• Aantal: 6 appartementen

• Adres: Koningin Astridlaan 53, 3500 Hasselt

• Typologie: 4 appartementen met 1 slaapkamer en 2 apparte-

ment met 2 slaapkamers

• Verhuurd sinds: 01/08/2015

Project “Paenhuys” 
te Wellen
• Aantal: 11 appartementen

• Adres: Bloemenstraat 18, 

3830 Wellen

• Typologie: 1 appartement 

met 1 slaapkamer en 10 

appartementen met 2 slaap-

kamers 

• Diverse: Dit project werd 

aangekocht in 2013.

RAAD VAN BESTUUR

Klaar voor een nieuw morgen
De raad van bestuur van Hacosi is 

samengesteld uit private en publieke 

aandeelhouders uit de betrokken 

gemeenten en van de provincie. 

Gemiddeld komt de raad van bestuur 

om de 2 weken samen om dossiers 

te bespreken en om belangrijke 

beslissingen te nemen. Topics die recent 

aan bod kwamen waren de nieuwe 

huisstijl, de renovatiewerken in  

Ter Hilst en tevredenheid van de 

huurders. Het omvangrijke pakket 

verbeteringswerken in Ter Hilst nadert 

voltooiing. De nieuwe keukens werden 

half november voorlopig opgeleverd, voor 

de vervanging van het buitenschrijnwerk 

(fase I) gebeurde dat eind oktober. 

Voor fase II  van de vervanging van het 

buitenschrijnwerk is een ontwerpteam 

aangesteld. 

Ook over andere topics wil Hacosi 

huurders en kandidaat-huurders snel 

en duidelijk informeren. Hiertoe werd 

besloten de huisstijl en communicatie 

een opfrisbeurt te geven. Daarvoor werd 

intussen Hands Mediarouting ingehuurd.  

Deze nieuwsbrief en de nieuwe naam 

(vooraan in de nieuwsbrief lees je er meer 

over) zijn de eerste concrete resultaten.  

Onze dienstverlening zal voortaan ook 

concreet geëvalueerd worden door 

middel van tevredenheidsenquêtes bij 

de huurders en kandidaat-huurders. Er 

zal bij alle huurders - zowel vertrokken 

als zittende huurders - gepeild worden 

met een nieuwe tool die door Wonen 

Vlaanderen is uitgewerkt.  

“We gaan ons objectief inzake 

sociale woningen zeker halen. En 

er zitten nog projecten in de pijplijn, 

ook voor woningen in de dorpskern”.

Herman Pipeleers 

Gemeenteraadslid in Wellen 
Lid Raad van Bestuur Hacosi 

“Enkele jaren geleden hadden 

we een achterstand, nu zijn we 

voorloper”.

Peter Prévot 

Schepen in Diepenbeek

“Het is mooi dat er op een locatie als deze 

ook sociale woningen kunnen komen” .

Kevin Schouterden

 Schepen in Hasselt

“Diepenbeek beschikt nog over 

voldoende ruimte om sociale 

woningbouw te voorzien”.

Pierre Leuraers 

Gemeenteraadslid in Diepenbeek 
Lid Raad van Bestuur Hacosi


