
Nieuwe poetsfirma vanaf april

Weer een stap dichter bij 
de huurder

VOORWOORDIN DEZE EDITIE

    MEDEWERKER IN DE KIJKER

Er is een nieuwe poetsfirma aangesteld. De firma  

ASLV gaat vanaf april de gemeenschappelijke ruim-

tes , van de appartementsgebouwen van Hacosi 

waar er al gepoetst werd, schoonmaken.

 

Dit zorgt voor een uniforme werking in al onze 

gebouwen. In grote lijnen blijft de frequentie bij ie-

dereen hetzelfde. Financieel zal dit voor de meeste 

huurders ook voordelig zijn voor hun vaste kosten. 

Dit zullen jullie vanaf volgend jaar in de huurprijs 

merken.

 

Bij vragen of opmerkingen over de poetsfirma kan 

er contact genomen worden met Roeland van Ha-

cosi op het nummer 011/28 83 10.

Hacosi doet inspanningen om zijn werking te verbeteren. Daarom 

wordt regelmatig een strategisch plan opgesteld. Het strategisch 

plan voor de komende jaren werd eind februari goedgekeurd door de 

Raad van Bestuur en bevat heel wat ‘verbeterpunten’.  Die werden 

in de eerste plaats door onze medewerkers maar ook door onze 

huurders bepaald. Wat er in het huurderspanel zoal ter sprake kwam 

en hoe we ermee aan de slag gaan, lees je op blz. 2.  

“We zien nu de mensen achter de maatschappij”

We zijn in 2017 gestart met een  huurderspanel van 15 vrijwillige 

deelnemers, niet goed wetende waar ons dat zou leiden. Ook de 

huurders wisten niet goed wat ze moesten verwachten, maar waren 

na afloop zonder uitzondering positief.  Uit de gesprekken blijkt dat 

Hacosi voor hen nu ook echt ‘familialer’ en toegankelijker is. De 

gedaanteverandering – met ‘cosy’ of ‘gezellig’  in de naam – en de 

nieuwe communicatie hebben hun beoogde doel bereikt. “We zien nu 

de mensen achter de maatschappij en de stap is kleiner om Hacosi 

aan te spreken,” zeiden sommige huurders. Fijn om dat te horen.

 

Op die weg willen we verder, want stilstaan is geen optie. Verderop 

kan je lezen dat we 8 woningen gaan verkopen om financieel 

gezond te blijven gezien de huurinkomsten niet voldoende zijn 

om de uitgaven voor nieuwe projecten en renovatiewerken te 

bekostigen. Bovendien zijn we begonnen met de werken van het 

project ‘CBO Hoedemakers’ met 40 nieuwbouwappartementen 

aan de Genkersteenweg. En zijn we ook gestart met ‘Hassaporta’ 

aan de Havenstraat in Hasselt, goed voor 37 sociale 

huurappartementen. Daarmee kunnen we binnen een 2-tal jaren 

77 kandidaat-huurders gelukkig maken.   
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Tamara is je eerste aanspreekpunt wanneer je bij Hacosi 

binnen komt op onze openingsdagen op maandag-, 

woensdag- en vrijdagvoormiddag. Dit combineert ze met 

administratief werk voor de dienst Huisvesting. 

Veel voldoening.

Tamara startte in 2014 bij Hacosi.  Daarvoor heeft ze altijd 

dezelfde functies uitgeoefend, voornamelijk in de immo- en 

bouwsector.

Wat doe je het liefst Tamara?  “Ik zit graag aan het onthaal; 

het geeft me een goed gevoel wanneer ik mensen met 

vragen of problemen kan verder helpen.  Ik hou ook wel 

van de combinatie van administratief werk en het menselijk 

contact.”

Training via rollenspel.

 “Binnen Hacosi krijgen we een opleiding over het omgaan 

met mensen. En dan bedoel ik de verscheidenheid 

aan mensen die aan mijn receptie passeren. Veel 

anderstaligen die het nog moeilijk hebben met het 

Nederlands te spreken, mensen met financiële problemen, 

gepensioneerden op zoek naar een appartementje,... Via 

een rollenspel met een actrice worden ons technieken 

aangeleerd om in alle situaties professioneel en 

behulpzaam te handelen.”

“Een luisterend oor zijn, een teken geven aan de 

wachtenden dat ze gezien zijn, duidelijke uitleg geven over 

de plaats op de wachtlijst en andere vragen beantwoorden, 

eventueel alternatieven aanreiken, ... Dat zijn kleine dingen 

die ik toepas om de mensen met een goed gevoel terug 

naar huis te laten gaan.”  

Ook administratief werk.

“Indien nodig, verwijs ik de mensen door naar de juiste 

collega. Als voorbereidend werk verzamel ik dan de juiste 

gegevens voor hun dossier. Voor onze bezoekers ben ik 

het eerste aanspreekpunt en voor de collega’s ben ik de 

dossiervoorbereider”, zo vat ze het samen.

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 16u30. Je 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 je ook steeds een kijkje nemen op onze website en onze facebookpagina.

CONTACTEER ONS

14

Gouverneur Roppesingel 53, 3500 Hasselt

tel.: 011/28 83 10

info@hacosi.be

www.hacosi.be

www.facebook.com/hacosi.cvba

Tamara Vanderveken
Onthaalmedewerkster

Onze afdeling Woonprojecten: van kleine 
herstellingen tot nieuwbouw
De afdeling Woonprojecten van Hacosi wordt geleid door 

Nico Simons. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de 

nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Voor de planning en de controle van de werken staat Kurt 

Thys in. Hem zien onze huurders ook bij de opmaak van 

plaatsbeschrijvingen.

Wil je een aanpassing in de woning aanvragen? Dan kom 

je bij Roeland Willems terecht. Hij behandelt eveneens 

de schadegevallen en staat in voor het onderhoud van de 

gemeenschappelijke delen (poetsdienst, groenonderhoud, 

brandblussers, …).

Onze 2 techniekers Eric Polders en Kevin Cremers doen 

herstellingen, zowel bij huurders als in huizen die vrij ko-

men of leeg staan. Dat is veel werk en moet goed geor-

ganiseerd worden. Daarvoor hebben we Joyce Motmans, 

onze planner. Haar krijgen de huurders aan de lijn als ze 

bellen voor een herstelling.

Het werk van de afdeling Woonprojecten is dus zeer ver-

scheiden, omvangrijk, en soms onvoorspelbaar.

Moeilijk gaat ook

“Over het algemeen zien de huurders ons graag komen, 

zeker als het om herstellingen gaat. Als we bij plaatsbe-

schrijvingen daarentegen defecten vaststellen waarvan de 

vetrekkende huurder zelf de kosten moet dragen..., dan is 

de sfeer soms wat minder. Evengoed, dat is part of the job, 

en we zeggen toch duidelijk waar het op staat. We kregen 

immers allemaal een training over hoe we daar mee moe-

ten omgaan,” aldus Nico Simons.

“De meeste problemen heb ik al eens voorgehad, van 

kapotte klinken tot ongedierte. Maar niet alle herstellingen 

zijn door ons uit te voeren. Wat de huurder zelf stuk maakt, 

moet hij ook zelf (laten) repareren. Wat het probleem ook 

is, samen met de huurder zoeken wij naar een oplossing. 

Het moet tenslotte in orde komen, daarvoor zijn wij er”.

Blijf met ons verbonden: 
volg ons op Facebook.
www.facebook.com/hacosi.cvba
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VERLUCHTEN IS ZO BELANGRIJK

Gezond (t)huis: kom kijken hoe het moet

2

Tijd voor de jaarlijkse lenteschoonmaak!
10 tips:
Begint het  te kriebelen om de lente in huis te halen? We 

serveren je hier 10 tips voor de ideale lenteschoonmaak. 

Maar begin alvast met deze super-tip:

1 Doseer

Stel desnoods een plan op waarbij je kamer per kamer 

aanpakt. Want van teveel willen doen en er niet in slagen, 

raak je alleen maar gedemotiveerd. Krijg je toch meer 

gedaan, dan geeft dat een boost. Haal op voorhand de 

juiste schoonmaakspullen in huis, zodat je tijd wint op de 

poetsdag zelf.   

2. Ruim je kleerkast op

Haal je zomerkleren van onder het stof en orden alles in je 

kast. Spullen die je niet meer draagt, kan je weggeven of 

verkopen. 

3. Was ramen en deuren

Kies voor dit werkje geen té zonnige dag uit. Het is moeilijk 

werken wanneer de zon in het glas schijnt en wanneer het 

poetswater opdroogt. 

4. Haal planten in huis

Heerlijke geuren zorgen voor een fris en monter gevoel. 

Kies daarom voor poetsproducten en kaarsen met lekkere 

geurtjes, en haal enkele bloemen en planten in huis. Het 

groen verlaagt je stressgehalte, en de bloemengeur geeft 

iedereen een goed humeur. 

5. Ontdooi de diepvries 

Maak plaats voor ijsjes en lekkers voor feestjes of 

barbecues. Dat aangename vooruitzicht verlicht de 

tijdrovende ontdooiklus. Gooi weg wat er te lang ligt, je zal 

het toch nooit gebruiken.   

6 Een propere microgolf en dampkap

Is de microgolf versierd met aangekoekte etensresten? 

Vul een kom met water en wat azijn (en eventueel enkele 

druppels essentiële oliën). Plaats de kom in de microgolf 

en zet deze een vijftal minuutjes aan. Haal de kom eruit en 

veeg alles schoon. Al het vuil zal onmiddellijk meekomen. 

Geef ook de dampkap een beurt en steek de roosters best 

eens in een sopje of in de vaatwas.

7 Een proper bed voor een hete zomer

Tijd om de wasmand te vullen met hoeslakens, 

kussenslopen en matrasbeschermers. Draai je matras om 

en vergeet ze niet te stofzuigen. Zo voorkom je dat er een 

hele hoop stof en zelfs beestjes in vast blijven zitten. Je 

kan ook je donsdeken zelf wassen. Wassen op 40°C kan 

normaal gezien geen kwaad.  

8. Verplaats alles

Wil je echt al het stof verwijderen? Verplaats dan alle 

meubelen. Ga met de stofzuiger overal achter, in en onder. 

Wie weet kun je nadien de kamer herinrichten door je kast 

of zetel op een ander plekje te zetten. Dat kan voor een 

leuke verandering zorgen.

9 Trucje voor een propere douche

De badkamer krijgt regelmatig haar poetsbeurt, mogen we 

veronderstellen.  Heb je een hekel aan het poetsen van de 

douche? Zorg dan dat je altijd wat schimmelverwijderaar 

en een kleine aftrekker vlakbij hebt liggen. Na de laatste 

douchebeurt spray je wat product op de muren, laat 

intrekken terwijl je jezelf afdroogt en spoel of trek de 

douchewanden af. Voilà, in vijf minuten een schone douche.

10. Reinig tapijten (grondig)

Tapijten vergaren heel wat stof, daarom is het belangrijk om 

ze grondig te reinigen. Met de stofzuiger kun je al heel wat 

werk verzetten.

Een goede ventilatie is erg belangrijk voor je gezondheid 

en die van je huisgenoten. Na een tijdje bevat de lucht in 

huis immers veel vocht, koolstofdioxide (CO2) en andere 

schadelijke stoffen. Daarom is het absoluut geen goed idee 

om je ramen potdicht te houden. Ook al is het misschien 

koud buiten.

Haal zuurstof in huis

We verluchten allemaal onze badkamer na een 

deugddoende douche of warm bad, maar eigenlijk heeft je 

hele huis dagelijks een frisse bries nodig. Het is belangrijk 

om de vervuilde lucht in huis systematisch te vervangen 

door verse buitenlucht. Zo werk je de schadelijke stoffen 

buiten en haal je broodnodige zuurstof binnen.  

Op die manier vermijd je gezondheidsklachten, zoals 

hoofdpijn, allergie en astma. Het risico op te veel CO2 in de 

lucht daalt, maar ook schimmels en huisstofmijt krijgen geen 

kans. 

Hoe verlucht je je huis?

Natuurlijk is het niet nodig om je ramen de hele dag open te 

laten staan.  Twee keer per dag kort verluchten is voldoende. 

Bijvoorbeeld ‘s morgens, na een lange nachtrust, een 

kwartiertje en ‘s avonds een kwartiertje. 

Nog een belangrijke tip: na de verluchting is het belangrijk 

om weer te verwarmen. Op die manier kan er geen condens 

ontstaan en dus ook geen schimmelvorming.

Van je Hacosi-woning maak je zelf zonder twijfel een 

gezellige thuis. Maak er ook een gezond en energiezuinig 

huis van dat je bovendien wat centjes doet besparen. Hoe 

doe je dat? Kom het op een plezante manier ontdekken. 

Neem deel aan een interactieve rondleiding in onze 

kijkwoning in de Koolmeeslaan 12 in Hasselt. Een gids 

geeft je alle nuttige tips over ventilatie en verluchting, 

valrisico’s in de woning, gevaarlijke kaarsjes en simpel 

energie besparen … 

Gratis

Een bezoek aan de kijkwoning is gratis. Het bezoek duurt 

ongeveer 1,5 uur. Wij voorzien een drankje voor alle 

deelnemers.

Je moet je wel op voorhand inschrijven bij de sociale 

dienst van Hacosi via 011/28 83 10 , keuzetoets 1 

gevolgd door keuzetoets 3 voor een bezoek op één van 

volgende momenten:

- Woensdag 18 april 2018 om 10 uur

- Vrijdag 20 april 2018 om 14 uur

- Dinsdag 24 april 2018 om 14 uur

- Woensdag 25 april 2018 om 19.30 uur

- Zaterdag 28 april 2018 om 10 uur

Kom je met het openbaar vervoer? De dichtstbijzijnde 

bushalte is Banneux kerk. Hier stoppen de buslijnen H13 

en H41. Vanaf de kerk staat de kijkwoning aangegeven 

met wegwijzers.

De vorige editie van “Gezond (t)huis” was een groot 

succes. Interesse?  Aarzel dan niet om je in te schrijven.  

Niet alleen van ons

Gezond (t)huis is een gezamenlijk initiatief van Hasselt, 

Diepenbeek, Zonhoven samen met Logo Limburg en 

Hacosi. Wij stellen de woning ter beschikking en hopen 

zoveel mogelijk van onze huurders te sensibiliseren.

Huurderspanel: inspraak werkt!

Nieuwe projecten

CBO Hoedemakers, Genkersteenweg te Hasselt

Voor het project “CBO Hoedemakers” zullen 40 nieuwbouwappartementen met 1, 2 en 

3 slaapkamers langs de Genkersteenweg te Hasselt gebouwd worden.  De plannen zijn 

ontworpen door FCS Architecten en Bouwbedrijf Hoedemakers is de aannemer van het 

project.  De werken startte op 15/02/2018 en duren 600 kalenderdagen (onder voorbe-

houd van termijnverlengingen gedurende de uitvoering).  De appartementen zullen eind 

2019, begin 2020 verhuurd kunnen worden.

Museum Wellen, Ulbeekstraat te Wellen

Bij het project “Museum Wellen” zal de oude pastorij van Ulbeek, een beschermd 

dorpsgezicht, gerenoveerd worden en omgevormd tot 4 appartementen met 1 en 2 

slaapkamers.  Het project ligt aan de Ulbeekstraat te Wellen en is ontworpen door 

Quirynen Jacobs Architecten.  De bouwwerken zullen uitgevoerd worden door de firma 

Inrebo uit Wilsele. De uitvoeringstermijn is voorzien op 400 kalenderdagen (ook weer 

onder voorbehoud van termijnverlengingen gedurende de uitvoering) waardoor de 

appartementen in de tweede helft van 2019 verhuurd zullen kunnen worden.

Verkoop van 8 huizen
Hacosi gaat binnenkort, net zoals vorig jaar, enkele woningen verkopen. Deze worden openbaar verkocht, dat wil zeggen dat iedereen die interesse heeft een bod kan komen doen. 

Denk jij eraan om zelf een huis te kopen of ken je iemand die op zoek is naar een eigen woning? Houd dan zeker de aankondigingen in ons kantoor, op onze facebook-pagina of aan de 

woningen zelf in de gaten. De openbare verkopen zullen plaats vinden in de loop van de maand juni.

In de Banneuxwijk (Hasselt) gaat het om volgende 

woningen:

- Koolmeeslaan 12

- Zwaluwlaan 25

- Van Maerlantlaan 7

In de wijk Ter Hilst (Hasselt) gaat het om volgende 

woningen:

- Constant de Rouxstraat 24        - Pieter Corbeelstraat 44

- Constant de Rouxstraat 42        - Willem Huveneersstraat 27

- Jan Stolmansstraat 64

Voor meer info kan je contact opnemen met Cindy van Hacosi 

op het nummer 011/28 83 10.

In 2017 startte Hacosi met een nieuw strategisch plan. Dat 

is een meerjarenplan om onze werking en dienstverlening te 

verbeteren. Hierin worden allerlei items opgenomen, van de 

herstellingen bij huurders tot de lay-out van onze brieven. Alles 

wordt onder de loep genomen.

In tegenstelling tot ons vorig strategisch plan, besloten we 

om deze keer ook de huurders inspraak te geven. Zoals jullie 

in vorige nieuwsbrieven al konden lezen, werd hiervoor een 

huurderspanel van 15 huurders samengesteld. Zij kwamen 

verschillende keren samen en bespraken in een aantal thema’s 

de positieve en negatieve punten en gaven aan wat voor hun 

mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. 

Voor sommige ‘verbeterpunten’ zullen de huurders snel 

verandering zien – bijvoorbeeld affiches om de huurders te 

sensibiliseren rond de regels in verband met huisvuilophaling. 

Voor andere kan de realisatie een tijdje duren.

“Zinnige dingen gezegd waar Hacosi mee verder kan”

Panellid Ronald Rost, 57 en nog altijd actief, woont in de Korte 

Breestraat in Hasselt. “Ik vind het een 100% geslaagd initiatief. 

Ik denk dat bijna de helft van de aangekaarte problemen zal 

worden opgelost. Er is ook naar iedereen geluisterd.”

Panellid Jos Carremans, 65, gepensioneerd en altijd gewerkt 

in de grafische sector. Hij woont op de Runkstersteenweg 

in Hasselt. “Ik had  toch wel enkele bedenkingen bij de 

communicatie. De lay-out van brieven en folders kan beter. Er 

zijn zeker zinnige dingen gezegd.”

“Keukens met meer lades graag”

Het huurderspanel werd ingedeeld in 4 groepen die telkens 4 

vergaderingen besteedden aan een bepaald thema. Een korte 

opsomming met enkele aangereikte verbeterpunten:

• Herstellingen: meer duidelijkheid over wie wat mag herstellen, 

betere bereikbaarheid en snellere respons bij problemen in het 

weekend...

• Staat van de woningen & beheer gemeenschappelijke delen: 

duidelijk eisenpakket bij ontwerp nieuwe woningen – sensoren 

i.p.v. tijdschakelaars...

• Communicatie: meer praktische tips in de nieuwsbrief – 

website beter up to date houden – meer communicatie over 

acties met andere partners...

• Samenleven: huurdersmap met alle verplichtingen voor 

nieuwe huurders – opstellen van een leefbaarheidsplan – 

sensibiliseren van huurders via affiches...

“Absoluut nuttig bestede tijd”

Panellid Vanessa Akkermans, 63 jaar, uit de Kerkstraat in 

Wellen. “Ik denk wel dat we het bestuur op sommige punten 

dingen hebben kunnen duidelijk maken. Ik vond het absoluut 

nuttig bestede tijd. Wat ik heel goed vond: het was prima 

voorbereid.”

Panellid Corry Polders, 55 woont in een appartement in de 

Stadsomvaart in Hasselt. “Voor onze residentie is veiligheid 

een belangrijk item. We vragen videofoons. Ik heb de belangen 

van mijn medebewoners kunnen verdedigen. Er is over het 

algemeen veel uit gekomen, de oprichting van zo’n panel was 

dus nodig. Maar het is altijd in de beste sfeer verlopen.”

Word jij ook brainstormer?

Ook directeur Dominique Vrancken vindt het een geslaagd 

initiatief. “De leden van het panel waren zonder uitzondering 

tevreden, ze zouden zich allemaal opnieuw kandidaat stellen. 

Dat bleek tijdens de evaluatie in de laatste vergadering. We 

gaan het panel ook verder gebruiken. Een volgend strategisch 

plan is pas voor binnen enkele jaren, maar voor sommige 

topics gaan we de panelleden zeker consulteren. Blijven 

verbeteren en ons maatschappelijk doel waarmaken, daar 

streven we naar. Bij deze bedank ik dan ook in naam van alle 

medewerkers de panelleden voor hun inzet.”

Wil jij in de toekomst misschien ook deel uitmaken van het 

huurderspanel? Stuur dan even een mailtje naar

info@hacosi.be en wie weet ben jij binnenkort wel onze 

nieuwe brainstormer.

EVENTS & DATA:
 Sluitingsdagen: 

Maandag 2 en 30 april, dinsdag 1 mei, donderdag 10 en 

vrijdag 11 mei, maandag 21 mei.

- Interactieve rondleiding in onze kijkwoning: 

Op 18, 20, 24, 25 en 28 april in de Koolmeeslaan 12 in 

Hasselt. Lees hierlangs hoe je je inschrijft.    


