
Wist je dat reacties op onze nieuwe huis-

stijl en nieuwsbrief altijd welkom zijn. Zowel 

lovende als kritische. Laat je gaan op 

info@hacosi.be

Wist je dat Ria Keupers op 28 februari 

2017 op pensioen ging? Ria werkte 38 jaar 

voor Hacosi, zij was het diensthoofd van de 

afdeling Huisvesting.

Wist je dat er op 14 maart 2017 een 

nieuwe medewerkster startte op de afde-

ling Huisvesting? Valerie Hoeben zal mede 

instaan voor de inschrijvingen van kandi-

daat-huurders. Ze voert ook huisbezoeken 

uit in het kader van domiciliefraude en 

onderbezetting.

Wist je dat een medewerkster van onze 

sociale dienst je een huisbezoek komt bren-

gen tijdens je proefperiode, dit zijn de eerste 

twee jaren van je huurcontract.

Wist je dat er momenteel meer dan 2.200 

kandidaten op de wachtlijst staan bij Hacosi. 

In 2016 werden er 107 woongelegenheden 

toegewezen aan kandidaat-huurders.

Wist je dat?

“Doet inderdaad denken aan gezelligheid”

“Als iets me op een positieve manier raakt, geef ik daar een positief gevolg aan. Dus 

heb ik Hacosi een kaartje gestuurd om ze te feliciteren met de naamsverandering 

en nieuwe look,” zegt Giulia Minutello van de Servaassite in Diepenbeek.  “Ik vond 

het een zeer geslaagde opfrisbeurt. De naam doet inderdaad denken aan comfort 

en gezelligheid.” 

Giulia, 53, woont nu iets meer dan 2 jaar in een woning van Hacosi samen met 

haar 24-jarige dochter. En ook zij vond het een geslaagde operatie: “Ze heeft de 

nieuwsbrief met interesse gelezen en vroeg zich zelfs af waarom Hacosi er niet 

eerder mee uitpakte. We hebben daarom een extra sleutelhanger gevraagd en 

hebben er nu beide een.”

Giulia, die sinds 1985 in Diepenbeek woont, heeft 10 jaar uitgekeken naar een 

sociale woning vooraleer ze bij Hacosi terecht kwam. “Ik heb door omstandigheden 

een paar keer voor een andere oplossing moeten kiezen. Let op: Ik ben nu 

heel tevreden bij Hacosi. Het verheugt me nog elke dag dat ik hier kan en mag 

wonen. De service is prima, heel vriendelijk en menselijk. Dat laatste vooral vind ik 

belangrijk.”

NAAMSVERANDERING

‘Hacosi’ valt in de smaak

“Heb jij al een Hacosi-auto gezien?”
VOORWOORD

IN DEZE EDITIE

    MEDEWERKER IN  
    DE KIJKER

“Heb jij al een Hacosi-auto zien rijden? Met 

het nieuwe logo en in onze nieuwe kleuren? 

De kans is redelijk groot want we zijn elke 

dag op de baan om onze huurders van dienst 

te zijn,” aldus directeur Dominique Vrancken. 

“Klopt. Ik ken tal van mensen die er mij over 

hebben aangesproken,” vervolgt voorzitter 

Jozef Verjans. “Ons nieuwe logo en dito 

huisstijl zullen snel ingeburgerd raken. Zeker 

als deze tweede nieuwsbrief in de bus 

valt. Maar er valt meer te melden dan onze 

nieuwe kleuren”.    

Extra ruimte

“We hebben ons patrimonium uitgebreid 

in Wellen en in Hasselt. In de Roode 

Roosstraat in Hasselt hebben we 9 

appartementen gekocht. De uitbreiding in 

Wellen, daar lees je alles over, verder in deze 

nieuwsbrief,” aldus de voorzitter.

 

Een groot plan

“Momenteel werken we aan een vervolg 

op ons Strategisch Plan,” gaat de directeur 

verder. “We willen onze huurders gaan 

betrekken bij acties om onze service te 

verbeteren en zoeken daarvoor kandidaten. 

Denk je een nuttige bijdrage te kunnen 

leveren? Lees dan op de laatste pagina 

zeker hoe je kan meewerken.” 

“En hou onze Facebook-pagina in het oog: 

je vindt er tips en concrete info. Delen en 

liken mag uiteraard ook:  

www.facebook.com/hacosi.cvba”
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Nieuwe bezems vegen goed. Zeggen ze.

“Hola, een nieuwe bezem ben ik niet. Ik ben 

in 2008 in dienst gekomen bij Hacosi, en 

ga dus nu mijn tiende jaar in. Daarvoor heb 

ik vijf jaar bij het Riziv in Brussel gewerkt, 

ook in de administratie,” zegt Leen Alloing, 

sinds begin maart diensthoofd huisvesting.

Of het moeilijk is om als relatief jonge 

kracht diensthoofd te worden vragen we 

maar meteen?

“We hebben bij Hacosi over alle geledingen 

van het bedrijf een vrij jonge ploeg, dus dat 

valt heel goed mee. Maar ik moet ook wel 

zeggen dat ik in mijn loopbaan bij Hacosi 

alle taken die tot onze dienst behoren heb 

uitgevoerd.  Sinds 2014 werkte ik al in 

ondersteuning van de directie en dat blijf ik 

doen,” aldus Leen.

“We zijn met vier op onze dienst, allemaal 

vrouwen inderdaad. En dat werkt 

uitstekend – al hoor je dat misschien 

niet vaak (lacht). Iedereen springt in voor 

iedereen. Het is een bewuste keuze om 

zo te werken: is er iemand met verlof dan 

worden de dossiers en taken door iemand 

anders overgenomen. We zijn dus heel 

complementair.”

Leen heeft de vorming van haar opleiding 

marketing aan de PXL eigenlijk nooit 

echt in de praktijk gebruikt en altijd 

administratief werk en dossierbeheer 

gedaan.  Het moet zijn dat je dat echt wel 

ligt?

“Is ook zo. Het werk op de dienst 

huisvesting is echt heel gevarieerd. 

Elke dag is anders of het nu gaat over 

inschrijvingen, toewijzingen, achterstallen, 

het opsporen van domiciliefraude… En elke 

huurder is uiteraard anders.”

“Mijn verdere ambities vraag je? Ik ben 

pas diensthoofd, laat me dat maar eerst 

goed doen. Natuurlijk willen we met het 

ganse team ons blijvend inzetten op de 

klantvriendelijkheid van Hacosi.”

Op de grote foto herken je respectievelijk Eric Polders (technieker), Dirk Hermans (technieker) en Michel Salmon (technisch medewerker). 

Kevin Cremers (technieker) was onderweg.

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.

CONTACTEER ONS
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De techniekers van Hacosi

Gouverneur Roppesingel 53, 3500 Hasselt

tel.: 011/28 83 10

info@hacosi.be

www.hacosi.be

www.facebook.com/hacosi.cvba

Leen Alloing
diensthoofd huisvesting
ondersteuning directie

Jouw mening als huurder is van belang. Als huurder weet je immers wat 

er goed loopt bij Hacosi en ook wat er nog beter kan. 

We willen daarom met tien tot vijftien huurders regelmatig eens 

samenzitten om een aantal punten te bespreken. Let op: Dat 

huurderspanel bespreekt alleen thema’s die alle huurders aanbelangen, 

geen individuele vragen. Wil je meedenken over pluspunten, 

knelpunten en mogelijke oplossingen, stel je dan kandidaat. We zoeken 

huurders uit de drie gemeenten van ons werkingsgebied: Hasselt, 

Diepenbeek en Wellen. Het huurderspanel moet zo divers mogelijk 

zijn van samenstelling. Daarom zoeken we kandidaten die al onze 

huurdersgroepen vertegenwoordigen op vlak van leeftijd, geslacht, 

origine, fysieke toestand, huurtermijn… 

Wat vragen we?  

Dat je zes keer deelneemt aan een ‘brainstorming’ tijdens juli en 

augustus dit jaar in onze kantoren in Hasselt. De eerste sessie vindt 

plaats op 3 juli 2017 om 13 uur 30.

Hoe schrijf je in? 

• Ofwel via telefoon: bel naar Christel Croux op 011/28.83.10, 

keuzetoets 1 en daarna keuzetoets 3. 

• Of via mail naar christel.croux@hacosi.be

• Of door langs te komen tijdens onze openingsuren.

Ben jij de huurder die ons wat bijleert?



Cindy Vanheusden (foto) woont met 

haar 8-jarig zoontje op een 2-slaapkamer 

appartementje aan de Varkensmarkt in 

Diepenbeek. “Ik woon er sinds juli 2016 

en heb nu bezoek gekregen van de sociale 

dienst. Dat ging vlot. Alles was in orde, het 

bezoek heeft dan ook niet zo lang geduurd. 

Tevreden over Hacosi? Ik mag niet klagen. 

Ik heb niet lang op de wachtlijst gestaan, 

maar had dan ook geen voorkeuren, buiten 

een appartement in Diepenbeek. Ik woon 

nu op de 1ste verdieping, maar hierachter 

ligt een pleintje waar mijn zoontje kan 

spelen”.

 

Carina Scholts die woont in de 

Dorpsstraat 32 in Wellen heeft goed 

nieuws gekregen. Hacosi heeft de 10 

appartementen gekocht in de Dorpsstraat 

32, dit worden dus sociale woningen. “Ik 

mag blijven wonen. Ik stond al bij Hacosi 

op de wachtlijst en voldoe dus aan de 

voorwaarden. Daar ben ik heel blij om.  

Ik sukkel wat met mijn gezondheid en 

heb regelmatig zware rekeningen – 

soms 200 euro en meer – in de apotheek. 

Er schoot met mijn laag inkomen en de 

altijd stijgende huurprijs soms echt heel 

weinig over.  De mensen van Hacosi 

vertelden me dat ik voortaan minder zal 

moeten betalen. Ik ben alleszins oprecht 

tevreden. Het mag ook eens meevallen”, 

aldus Carina.  

 

Jos Carremans (foto rechts) is vanaf 

1 april huurder in de Runkstersteenweg 

te Hasselt. Een project met 

woongelegenheden die gedeeltelijk 

gereserveerd zijn voor 65-plussers. “Ik 

woon er nog niet lang, maar ik vind het een 

prachtig appartement”, aldus Jos.  “Ik heb 

tot dusver alleen toffe en meehelpende 

mensen ontmoet. Ondermeer Michel 

(Salmon) die met mij de meters heeft 

opgenomen en me de sleutels heeft 

overhandigd. Ik heb ongeveer 2 jaar moeten 

wachten, maar het valt nu beter mee dan ik 

had gedacht”.

PROJECTEN
Belangrijke dingen om
te onthouden

EVENTS & DATA

ACTUALISATIE
In de loop van mei is er actualisatie.  Alle 

kandidaat-huurders worden dan aange-

schreven om hun dossier na te kijken. 

Sta je op de wachtlijst, dan heb je een 

actualisatie-brief ontvangen.  Indien je 

hier niet op reageert, word je geschrapt 

van de wachtlijst.  Zorg dat je brief 

voor 31 mei binnen is. 

FACEBOOK
Hacosi heeft een Facebookpagina 

(www.facebook.com/hacosi.cvba). Je 

vindt er veel belangrijke info, maar ook 

leuke weetjes en foto’s. Je kan ons ook 

volgen om altijd op de hoogte te zijn. Er 

zijn nu wel nog wat te weinig ‘vind-ik-

leuks’. De boodschap is duidelijk:

Like en deel ons.

OPENINGSDAGEN
Wij zijn gevestigd in de Gouverneur 

Roppesingel 53 in Hasselt.  Het loket 

is open elke maandag, woensdag en 

vrijdag in de voormiddag tussen 9 uur en 

12u30.  We zijn ook elke werkdag tele-

fonisch bereikbaar tijdens de kantoor-

uren van 9 uur tot 12u30 en van 13u30 

tot 16u30.

SLUITINGSDAGEN
25 mei, 26 mei, 5 juni en 11 juli. 

In de zomer zijn we gesloten in de week 

van 17 tot 21 juli en de week van 14 tot 

18 augustus. 

ZITDAGEN OCMW  
WELLEN
Elke 1 ste dinsdag van de maand tussen 

9u30 en 11u30 is er iemand van ons 

aanwezig op het OCMW van Wellen, 

Dorpsstraat 26B voor inschrijvingen, 

vragen over de wachtlijst, technische 

vragen, …

Nieuwe wetgeving vanaf  
maart 2017

“We moeten creatief zijn in Wellen 
maar we komen er”
“We zijn zeker op de goede weg,” zeggen Her-

man Pipeleers en Marc Weeghmans, allebei 

Wellenaren en leden van de Raad van Bestuur 

van Hacosi.  “Recent werd het aanbod van 

Hacosi in Wellen uitgebreid met 15 apparte-

menten door de  aankoop van 10 bestaande 

appartementen op de Dorpsstraat 32 en 5 

appartementen op het Dorpsplein 2. Door die 

aankopen is het aanbod in Wellen gegroeid 

naar 80 wooneenheden.”

De huidige bewoners van deze appartementen 

die in aanmerking komen voor een socia-

le woning kunnen er blijven wonen, tegen 

gunstigere voorwaarden. Bewoners die niet in 

aanmerking komen  krijgen een opzeg volgens 

hun lopend contract. Voor deze appartementen 

komen dan kandidaten van onze wachtlijst in  

aanmerking.

Meer op komst

“Daar komen op korte termijn nog een tiental 

wooneenheden bij,” aldus Marc. “Voor de reno-

vatie van de voormalige pastorij in Ulbeek tot 

4 woongelegenheden ontvingen we recent de 

bouwvergunning.  Momenteel is de procedure 

lopende voor de aanstelling van een aannemer. 

Verder voorzien we de aankoop van 2 perce-

len grond in de Merellaan. Als die aankoop 

afgerond is kunnen we daar 6 appartementen 

bouwen.”

Er zijn enkele wetswijzigingen in verband met 

sociale huur die vanaf 1 maart 2017 van 

kracht werden. De belangrijkste wijziging is 

dat nieuwe huurders voortaan een contract 

van bepaalde in plaats van onbepaalde 

duur krijgen. En de regels in verband met de 

eigendomsvoorwaarde werden aangescherpt.

Contract van bepaalde duur: 9 jaar 

Vanaf 1 maart 2017 sluiten nieuwe 

huurders een huurovereenkomst af voor 

bepaalde duur, met name 9 jaar. Op het 

einde van deze 9-jarige periode wordt 

geëvalueerd of de huurder nog voldoet aan 

de inkomensvoorwaarde én of de huurder 

niet onderbezet woont. Voldoet de huurder 

aan beide voorwaarden, kan de huur telkens 

verlengd worden met een periode van 3 jaar.

Voor zittende huurders verandert er niets.  

Waterarmoede is iets dat steeds vaker 

opduikt en betekent gewoon dat iemand 

moeilijkheden ondervindt om de waterfactuur 

te betalen. En daardoor in financiële 

problemen komt of – misschien nog erger – 

de kraan vaker dichthoudt dan goed is voor 

de gezondheid. Dat de waterfactuur voor 

sommigen zwaar begint te wegen, is helemaal 

geen schande.

Dat is zelfs min of meer normaal want water 

maar ook elektriciteit zijn gevoelig duurder 

geworden. Een zwaardere waterfactuur voor 

onze huurders is ook een echte bekommernis 

voor Hacosi want wij willen tevreden en 

gelukkige huurders.

Van kraan tot factuur

Als water een probleem is, kunnen 

we daar samen wat aan doen. Tijdens 

bewonersvergaderingen en huisbezoeken 

rond huurachterstal, zal onze sociale dienst 

huurders informeren over het opsporen 

van waterlekken, het verminderen van hun 

waterverbruik en het controleren van de 

factuur. 

Er is echt geen reden om erover te zwijgen: 

Maak waterarmoede bespreekbaar, van kraan 

tot factuur. Dat is meteen ook de naam die we 

aan het project  geven. 

Ben je een zittende huurder met een 

huurovereenkomst van onbepaalde duur? Dan 

sluit je bij een verhuis naar een aangepaste 

woning opnieuw een huurovereenkomst af 

van onbepaalde duur.

Eigendom: woning of bouwgrond 

Je mag als huurder en kandidaat-huurder 

geen huis of bouwgrond in volle of 

gedeeltelijke volle eigendom of volledig 

vruchtgebruik hebben in binnen- en 

buitenland. Voor de wetswijziging was het wel 

nog toegestaan gedeeltelijke volle eigendom 

te hebben. Dit is nu niet langer toegestaan. 

Ook is het achterpoortje gesloten om als 

sociale huurder zonder gevolgen een grond of 

huis te verwerven via een vennootschap. 

Begin met een spaardouchekop

Tijdens bewonersvergaderingen en onze 

huisbezoeken rond huurachterstal zet 

Hacosi je op het goed spoor. Met een gratis 

spaardouchekop, dat is al meteen een 

makkelijke en stevige besparing. En met 

een foldertje vol handige weetjes en info om 

minder te verbruiken. Niet iedere huurder 

krijgt zo’n douchekop. Maar biedt Hacosi je 

een douchekop aan, doe er dan wat mee. Een 

gewassen … euh gewaarschuwde huurder, 

laat de factuur niet ontsporen.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun 

van de Koning Boudewijnstichting en de 

Nationale Loterij.

Niet gemakkelijk

Met deze projecten erbij komt Wellen al dichter 

bij het door de overheid opgelegde objectief 

van 112 sociale woongelegenheden. “We zul-

len er geraken,”  zegt Herman met overtuiging. 

“Maar makkelijk is het niet. In een landelijke ge-

meente als Wellen wordt niet veel bouwgrond 

aangeboden, zeker niet waar appartementen 

opgezet mogen worden. Wij moeten met onze 

opgelegde limieten inzake budget dan ook nog 

opboksen tegen private ondernemingen. Maar 

als er kansen zijn, grijpen we die.”

Charmante oplossing

“En wat is er verkeerd met bestaande apparte-

menten die sociale woongelegenheden wor-

den?  We moeten in Wellen een beetje creatief 

zijn om de objectieven te halen. Een mooi voor-

beeld is de pastorij op het  historische pleintje 

in Ulbeek. Daar wordt niets aan het uitzicht van 

dat pleintje gewijzigd. Een charmante oplossing 

en een mooie stek voor de bewoners, niet?”   
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“Als er kansen zijn, grijpen we die!”

Herman Pipeleers 

 Gemeenteraadslid in Wellen

Lid Raad van Bestuur Hacosi

Ben jij in waterarmoede? 
Spreek erover

Bestuursleden hebben niet het 

monopolie op wijsheid. Om de 

toekomst van Hacosi te bepalen, is alle 

deskundige hulp welkom.  Als moderne 

huisvestingsmaatschappij zijn we het 

onze huurders verplicht ook hun wensen 

en visie te respecteren. 

Daarom voeren we peilingen uit – echte 

enquêtes – bij onze huurders over de 

dienstverlening, de communicatie… 

Kortom over de hele werking. 

We gaan zelfs nog een stap verder in 

ons ‘Strategisch Plan’ voor de komende 

jaren: We willen een echt panel van 

huurders samenroepen dat thema’s, 

wensen en knelpunten bespreekt die 

voor verbetering vatbaar zijn. Want als 

huurders zijn jullie zonder twijfel de enige 

echte ervaringsdeskundigen. 

Hoe je je kandidaat stelt voor dat panel, 

lees je op de laatste pagina.

Nieuw huisreglement van Hacosi 
op de website
Hacosi maakte ook een nieuw Reglement van Inwendige Orde op. Hierin staan de belangrijkste 

afspraken tussen verhuurder en huurder. Je kan het reglement nalezen op www.hacosi.be.

Al onze huurders zullen hier ook een exemplaar van in de bus krijgen.

Voor concrete vragen in verband met het huisreglement kun je contact opnemen met een van 

onze medewerkers op 011/28 83 10.

Hacosi is altijd bezig met het creëren van 
betaalbare leefomgevingen

Project “Museum”, Wellen 
Voorzien van woningen in de voormalige pastorij en museum. Het gebouw 

is een geklasseerd dorpszicht. 
4 appartementen
• Ulbeekstraat 18, Wellen
• Quirynen Jacobs Architecten, Genk 
• In aanbesteding
• Planning (vermoedelijke data): bouwwerken:  augustus 2017, verhuring: 

voorjaar 2019  

Project “Groenstaete”, 
Roode Roosstraat 15, 
Hasselt 
Aankoop van 9 nieuwe 

appartementen. 
• Planning: Verhuur start begin 

juni 2017

Project “Dorpsstraat 32”, 
Wellen 
Aankoop van 10 bestaande 

appartementen boven 

handelspanden

• Dorpsstraat 32 te Wellen
• Akte werd ondertekend: 

14/03/2017

Project “Schaliehuys”, 
Dorpsplein 2, Wellen 
Aankoop van 5 bestaande 

appartementen gelegen boven 

horecazaken

• Dorpsplein 2 te Wellen
• Akte werd ondertekend: 

14/03/2017

Project “Verkaveling 
Merellaan”, Wellen
6 sociale huurwoongelegenheden 

aan de Merellaan te Wellen

• Haalbaarheidsstudie werd 
opgemaakt

• Aankoop zal in 2017 gebeuren
• Na ondertekening van de akte 

zal de procedure tot aanstelling 
van de architect opgestart 
worden.

RAAD VAN BESTUUR


