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Beste huurder,
 
We zijn er bijna, maar nog niet helemaal … dat is het gevoel dat bij de 
medewerkers van SWaL leeft en waarschijnlijk ook bij jullie.

SWaL hoopt dat de Coronacijfers de goede kant blijven uitgaan zodat we deze 
zomer nog meer vrijheden terugkrijgen. Niet alleen omdat we allemaal wel 
snakken naar een 'echte' vakantie, maar ook omdat we jullie opnieuw ‘in ’t echt’ 
willen zien.
 
SWaL had heel wat plannen in 2020 en 2021: startevents in nieuwe wijken, meer 
huisbezoeken, workshops, enz. En toen drukte Corona de pauzeknop in...
Wel het ziet er naar uit dat we die plannen stillaan uit de koelkast mogen halen 
want vanaf 9 juni geldt niet langer ‘code rood’ in de sociale huisvestingssector, 
maar ‘code oranje’, wat betekent dat er op een veilige manier opnieuw beperkt 
fysieke contact mag zijn met onze klanten! Oef! Eindelijk!
 
We hebben in de tussentijd uiteraard niet stilgezeten, dat kan je zien in deze 
goedgevulde huurderskrant. Deze zomer gaan er ook opnieuw 2 nieuwe wijken 
in verhuring in Kessel-Lo en Oud-Heverlee en mogen we 46 nieuwe gezinnen 
verwelkomen bij SWaL.
 
SWal wenst jullie, voor nu, veel leesplezier, maar vooral een schitterende zomer!



Project Groot Neerveld (Oud-Heverlee)

2 woningen met 4 slaapkamers

6 woningen met 3 slaapkmaers

Start verhuur: herfst 2021



HUURDERSGESCHENKJES

Sara Erika

Zoals aangekondigd in onze vorige huurderskrant,  
kan SWaL jullie 2 nieuwe medewerkers voorstellen!
Sara en Erika zijn gestart in maart en zorgen voor versterking in Team 
Woongids. Ze staan in voor inschrijvingen huur en koop en kandidaten 
kunnen bij hen terecht met al hun vragen. Ze zorgen er ook voor dat de 
toewijzingen op een vlotte manier verlopen.
Op termijn zullen ze Nadine ook bijstaan bij koop- en leningsdossiers.

Ook al zijn ze nog maar enkele maanden bezig, het is nu al duidelijk dat 
SWaL 2 toppers in huis heeft gehaald. Welkom in ons team!

SWaL bezorgde de huurders van onze nieuwe wijken in Haacht en Tielt-Winge 
een geschenkje. Een koelkast-magneet voor al die belangrijke brieven van SWaL en 
zonnebloempitjes om onze wijken en tuinen op te fleuren! Bij deze huurderskrant vinden 
jullie alvast de magneet. De zonnebloemzaadjes bezorgen we jullie in de lente van 2022!



TOEKOMSTPLANNEN RUELENSPARK

Tijdens onze rondgang kwamen we ook Juliette 
tegen.  Zij zorgt voor de oudere bewoners met hart 
en ziel. Ze haalt boodschappenlijstjes op en brengt 

al lange tijd getrouw de  
boodschappen rond met behulp van haar scooter.

Dat verdient een bloemetje!

In januari gingen we bij onze huurders van het Ruelenspark langs om een brief te bezorgen 
waarin uitleg stond over de plannen van het Ruelenspark. De stad werkt samen met een 
stedenbouwkundig bureau aan een masterplan. Na de zomer zal de stad een nieuw 
infomoment voor de buurt organiseren.

Maar SWaL vond het belangrijk om al een woordje 
uitleg te geven aan onze oudere bewoners.  
De onzekerheid over de toekomstplannen brengt 
namelijk heel wat ongemakken en vragen met zich 
mee. 
Daarom kozen we ervoor om persoonlijk langs te gaan 
en vonden, een ideale gelegenheid om een bloemetje 
af te geven. 

Wat is het fijn dat er huurders zijn die zo goed voor mekaar zorgen! Wat Juliette doet voor de 
bewoners van het Ruelenspark is mooi en kan SWaL alleen maar toejuichen. We gingen in de 
lente terug om Juliette met een bloemetje te bedanken en in de kijker te zetten. 

Ken je zelf iemand uit je buurt of wijk en wil je hem of haar in de kijker zetten? Neem dan zeker 
contact op met je wooncoach. SWaL wil mee helpen om dit waar te maken met een bedankje en 
een leuke foto in een volgend huurderskrantje.  



Een verzekering afsluiten is niet altijd eenvoudig. Daarom wil Ethias je daarmee helpen. SWaL 
zorgt sowieso voor de brandverzekering voor het gebouw, maar voor de verzekeringen die je 
zelf dient af te sluiten kan je vanaf nu ook bij Ethias terecht. 

Heel belangrijk om weten: Het gaat hier wel degelijk om een verzekering tussen jou en Ethias. 
SWaL kan je wel de nodige contactinformatie bezorgen.   

In het standaardpakket van Ethias voor huurders bij SWaL zitten drie verzekeringen:

1. Een verzekering voor de inboedel
2. Een familiale verzekering
3. Een verzekering rechtsbijstand

Indien je dit wenst, kan je je ook laten verzekeren tegen diefstal.

Ben je momenteel elders verzekerd en wens je over te stappen naar Ethias? Geen enkel 
probleem, Ethias regelt deze overstap voor jou. 
  
Meer info of aansluiten?
 
• Bij deze huurderskrant vinden jullie een brochure met meer info.
• Via de website van SWaL kan je eveneens de details raadplegen en een premieberekening 

maken. Surf naar https://www.swleuven.be/ethias-verzekeringspakket/
• Bel Ethias op 011 28 28 98 
• Bezoek een Ethias-kantoor bij jou in de buurt  

(adressen en openingsuren op ethias.be/kantoren)

De huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen sloot, na een 
mededingingsprocedure waarbij prijs en klantvriendelijkheid werden 

beoordeeld, een overeenkomst met ETHIAS voor een voordelig 
verzekeringspakket voor haar huurders. Ditzelfde pakket is nu ook 

beschikbaar voor de huurders van SWaL

Ethias verzekeringspakket 
voor de huurders van SWaL -   

woningverzekering en  
familiale verzekering



Centrale werkplaatsen (Kessel-Lo)

Iedereen een (t)huis –  
inspiratieboek sociaal wonen

SOCIAAL WONEN WORDT 100 JAAR

Een betaalbare, kwaliteitsvolle woning is essentieel om ons 
leven vorm te geven. Al honderd jaar werken we daar met 
de sociale huisvestingssector elke dag aan. Om dat extra 
in de verf te zetten heeft de vmsw een inspiratieboek laten 
opmaken met de meest inspirerende projecten.

SWaL is zeer trots dat ons project ‘De Centrale Werkplaatsen’ 
in Kessel-lo één van de referentieprojecten is. Een mooie 
appreciatie van dit project dat tot stand gekomen is in 
samenwerking met architecten Nero, stad Leuven en AGSL 
en dat ervoor zorgt dat de kern van Kessel-lo een bruisende 
ontmoetingsplek is voor heel de buurt!

Koop het inspiratieboek sociaal wonen via www.politeia.be 
(ISBN-nummer: 978-2-509-03859-3).



Huurders van een sociale woning mogen dus geen onroerende eigendom(men) hebben 
zoals een huis, een appartement of bouwgrond. Niet in België en niet in het buitenland. 
Voor België kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen dit controleren via de Kruispuntbank 
Sociale Zekerheid (KSZ) en het kadaster. Voor eigendommen in het buitenland beschikt de 
FOD Financiën niet over deze gegevens, wat controle onmogelijk maakt. Er wordt wel met een 
verklaring op eer van de (kandidaat)-huurder gewerkt. Van zo’n verklaring kan je de waarheid 
wel in vraag stellen, maar het onderzoeken is niet zo evident én bovendien heel duur.  

De Vlaamse Overheid maakt nu extra middelen vrij voor de sociale huisvestingsmaatschappijen 
om bij vermoeden van eigendomsfraude in het buitenland een onderzoek op te starten. 

BUITENLANDS EIGENDOMONDERZOEK

Sociale huurwoningen moeten voorbehouden worden voor de mensen die 
er ook echt recht op hebben. Een kandidaat of huurder moet 18 jaar of ouder 
zijn, mag niet teveel verdienen, moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister en mag geen eigendom hebben.

De dossiers waarbij SWaL een fraude-vermoeden heeft, zullen in de toekomst opgevolgd 
worden. Als SWaL vindt dat er genoeg redenen zijn voor een vermoeden van fraude, dan zal 
SWaL voor die dossiers een onderzoek opstarten via de VMSW.

Wie hier vragen over heeft, kan steeds contact opnemen met SWaL, telefonisch of via mail.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen (VMSW) sloot een raamovereenkomst 
af met een pool van ondernemingen die 
gespecialiseerd zijn in het onderzoek van 
onroerende goederen in het buitenland. 

Op basis van de resultaten van zo’n onderzoek 
kan een huurovereenkomst opgezegd worden, 
kan de sociale korting teruggevorderd worden 
of kan een vordering tot ontbinding van de 
huurovereenkomst ingeleid worden bij de 
vrederechter.



EEN ECHTE WINGEVELDER...

Josephine is huurster sinds 1983 in de wijk Wingeveld in 
Tielt-Winge. Zij was er van in den beginne bij en zag de 
wijk veranderen. Ook één van haar dochters groeide op 
in Wingeveld en woont er nu nog steeds. 

"Mijn dochter was een podiumbeest," vertelt Josephine, 
"want op het buurtfeest deed ze altijd een optreden als 
kind. Het is ongeveer 14 jaar geleden dat er nog eens 
een buurtfeest is georganiseerd. Het is niet verdergezet, 
geen jonge mensen die mee aan de kar wilden 
trekken of die de organisatie hebben overgenomen. 
Dat is jammer, want het zorgde voor sfeer en een fijn 
buurtgevoel."

Een verslag van wooncoach Hazel

Op het feestprogramma van het buurtfeest dat jaarlijks gehouden werd, stonden tombola, 
springkasteel, optredens en barbecue op het menu. Later waren het mosselen. Josephine 
vertelt alles smakelijk en ik zie het helemaal voor mij… Wingeveld dat omgetoverd word tot een 
feestelijke wijk vol spelende kinderen en gezelligheid. 

Josephine heeft nog steeds buren waar ze regelmatig eens binnenspringt en andersom. 
Het is fijn om mensen kortbij te hebben waar je steun aan hebt want het leven is niet altijd 
gemakkelijk geweest voor Josephine. Als ik naar Josephine luitster zie ik een sterke, prachtige 
vrouw met veel warmte en liefde voor haar naasten.

Het zou fijn zijn als er jonge mensen opnieuw iets zouden organiseren in de wijk. Ik ben er 
zeker van dat de oude garde er mee van zal genieten en zo leren de Wingevelders mekaar 
terug beter kennen. 
Wie weet, bij het lezen van dit artikel, dat er mensen zijn die zin hebben om iets te organiseren 
en  Wingeveld nog eens kunnen omtoveren tot een feestelijke wijk. 

Als je in je buurt of wijk iets wil organiseren twijfel dan niet om meer info te vragen over de 
voorwaarden waaraan je moet voldoen om een budget te verkrijgen van SWaL. 

Met dank aan Josephine voor de mooie verhalen!



SWaL zet volop in op duurzame technologie

Met het project Vlierbeekveld bouwt SWaL mee aan een klimaatneutrale toekomst.
vzw Leuven 2030 bracht hiervoor 24 diverse partners samen, met als gemeenschappelijk doel: 
een stap vooruit zetten binnen de Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven. De partners 
investeerden samen meer dan 50 miljoen euro.
Door het bundelen van de krachten konden ze samen rekenen op 1,5 miljoen euro van de 
Europese investeringsbank. Samen werd meer dan 1000 kilowattpiek aan hernieuwbare 
energie gecreëerd.

ELENA L.E.U.V.E.N. project

Project Vlierbeekveld in Kessel-Lo



Wat betekent dit nu concreet voor SWaL en haar huurders? 
Wel, in alle nieuwbouwprojecten wordt meer en meer aandacht besteed aan duurzaamheid. 
We plaatsen steeds dikkere isolatiepakketten in gevels, daken en vloeren, de isolatiegraad 
van ramen en deuren stijgt. Maar ook de technische installaties in de woning worden steeds 
belangrijker en complexer. Zo zijn er al heel wat werven waar zonnepanelen geplaatst worden, 
herbruik van regenwater is ook een vanzelfsprekendheid bij nieuwe projecten. Maar we 
kunnen ook bijkomend inzetten op warmtepompen, dan wordt er geen gasinstallatie meer 
geplaatst. Zoals ook in het project Vlierbeekveld.

Warmtepompen houden gebouwen warm of koel en dat kunnen ze volledig op 
hernieuwbare energie, nl elektriciteit.  De warmtepompen in Vlierbeekveld zijn geothermische 
warmtepompen, die de bodem als bron gebruiken. We boren tot wel 60m diep in de grond, 
daarin plaatsen we verticale leidingen die een warmtewisselaar met de grond vormen. In de 
winter wordt warmte uit de grond getrokken om de warmtepomp te voeden. De warmtepomp 
voedt op zijn beurt de vloerverwarming in de woning en zorgt ervoor dat er warm water uit de 
kraan komt. 

Warmtepompen zijn nog niet 
verplicht. Ze leveren een besparing 
op je energiefactuur op, maar die 
besparing ligt bij de huurder. Het was 
dus geen evidente keuze van SWaL om 
extra te investeren in deze duurzame 
technologie. 

Dankzij de steun van het europese 
project ELENA L.E.U.V.E.N. werd 
een deel van de technische studies 
gesubsidieerd.

Ben je benieuwd naar meer? Surf dan 
naar onze website en bekijk het filmpje 
via projecten in uitvoering.
Of surf naar bouwenaan2030.org



Goeiemorgen Stijn! Je woont nu ongeveer 9 maanden in 
een huurwoning van SWaL. Hoe ervaar je het wonen bij 
SWaL tot hiertoe?
Ik ben heel blij met de woning en met mijn tuintje, er is zeker 
voldoende ruimte voor mezelf en mijn 2 kinderen. De woningen 
en tuinen zijn helemaal nieuw, aan de ene kant heel leuk maar 
dat maakt wel dat er hier en daar nog kleine mankementen zijn 
die nog opgelost moeten worden. Ik ben zeer tevreden over de 
dienstverlening van SWaL dus ik vertrouw erop dat die allemaal 
wel opgelost geraken.
Ik heb ook al kennis gemaakt met mijn naaste buren. Het contact 
zit goed dus dat maakt het leuk wonen hier.

En de buurt? SWaL heeft opgevangen dat de omgeving hier jou niet onbekend is.
Wel, voor mij voelt het hier een beetje als thuiskomen. Mijn ouders kochten een sociale 
koopwoning in de wijk hiernaast in 1978, het jaar waarin ik ben geboren. Ze wonen hier nog 
steeds, op nog geen 500m van hier! Ik heb hier dus mijn volledige jeugd doorgebracht en dat 
was fantastisch! 

In oktober 2020 ging de nieuwe wijk in Haacht in verhuur. SWal mocht 8 nieuwe 
gezinnen verwelkomen. Daarbij ook Stijn en zijn gezin. SWaL bracht Stijn een 
bezoekje, in de tuin, op afstand uiteraard en vroeg hem naar zijn eerste ervaringen 
in zijn nieuwe woning en nieuwe wijk. Al snel bleek dat dit voor Stijn helemaal 
geen ‘nieuwe’ wijk is…



HUURDERSVERHAAL 'BACK TO THE ROOTS'

Wat maakte het opgroeien in de wijk zo fantastisch?
We waren indertijd met een groep van een 20-tal vrienden die ik al ken sinds de kleuterklas. 
Die vriendengroep zijn we trouwens nog steeds, we zijn namelijk nooit gestopt met samen 
dingen doen: Barbecues, feestjes, skivakanties. Wel, met onze vriendengroep speelden we elke 
dag buiten in de wijk, we waren onafscheidelijk. Het was hier ook fantastisch om te spelen, 
veel groen, veel bos. De straat naar de wijk van SWaL was indertijd doodlopend en waar nu 
de 8 woningen van SWaL staan was vroeger een speelbos en braakliggend terrein. Een beetje 
verderop, waar nu de speeltuin is en er ook huizen gebouwd zijn, was dan de tennisclub en een 
nog een veel groter bos. Genoeg plaats om te ravotten, kampen te bouwen, enz.

Op mijn 21ste ben ik verhuisd en nu, 20 jaar later, ben ik terug. Het lijkt of er 
niets veranderd is; zoals ik zei, mijn ouders wonen hier nog steeds maar niet 
alleen dat, ook al mijn vrienden van toen zie ik nu weer meer terug dankzij 
mijn verhuis. Dagelijks passeert er wel iemand langs mijn huis waarmee ik een 
babbeltje kan slaan. Niet moeilijk, ik denk dat ik 3/4de van van de mensen in 
de buurt ken.

Dan is er wel heel wat veranderd hier?
Ja, er is heel wat bijgebouwd. Heel wat groen heeft ook 
moeten wijken voor industrie, jammer...
Toen ik jong was, had je de wijk waar mijn ouders wonen 
en die eindigde dus in een doodlopende straat. Aan het 
einde van die straat was er natuur, niets anders. Daarachter  
stonden enkel 5 huizen die er nu nog steeds staan. In 1 van 
de huizen woont trouwens Mit, die een snoepwinkeltje 
had aan de andere kant van de wijk. Daar waren we ook 
heel vaak te vinden.

Tennisclub en Speelbos!



En hoe spraken jullie dan af? Een gsm was er toen nog niet.
We waren indertijd met een groep van een 20-tal vrienden die ik al ken sinds de kleuterklas. We 
gingen natuurlijk na school bij elkaar aanbellen. Soms was ik zelfs nog niet thuis van school en 
stonden mijn vrienden al aan de deur.

Nog gemakkelijker was het graspleintje in het midden van de wijk. Daar stond een bank waar we 
dagelijks, weekdag of weekend, verzamelden. Tijdens het wachten op de rest, maakten we dan 
een goal tegen de muur en speelden we voetbal.

Het straffe is dat mijn kinderen nu net hetzelfde doen. Ze zijn bij wijze van spreken hele dagen 
het huis uit, buiten spelen met de kinderen in de wijk net zoals ik vroeger. Heel leuk voor hen en 
ook leuk voor mij om te zien dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is!

Bedankt voor je verhaal Stijn, en tot snel!

Heb je zelf een leuk verhaal? Heeft 1 van je buren een 
straffe hobby? Organiseer je iets in je wijk en wil je graag 
dat SWaL langskomt om verslag uit te brengen? Laat het 
zeker weten aan de wooncoaches via telefoon of mail! 
016/31 62 00 - wooncoach@swleuven.be



EEN DIKKE PLUIM VOOR ONZE  
HUURDERS UIT HOEGAARDEN!

TAALKENNIS NEDERLANDS

Sinds 1 juni 2020 is dit gezin huurder van SWaL. Op het moment van ondertekening van de 
huurovereenkomst waren de ouders de Nederlandse taal nog niet machtig. 

Wooncoach Hazel ging langs in Hoegaarden om een gesprek te voeren. Op die manier kunnen 
de wooncoaches nagaan of het A1-niveau behaald werd. De ouders, Niazi en Fatima, spreken 
ondertussen goed Nederlands wat echt knap is op zo'n korte tijd. Fatima volgt nederlandse les 

wat helpt om het Nederlands sneller onder de knie te krijgen.

Dankjewel voor de warme en hartelijke ontvangst!

De Vlaamse regering vraagt SWaL haar huurders te controleren op 
minimumniveau A1 van het Nederlands. Als huurder ben je verplicht 

dat A1-niveau te halen binnen één jaar na start verhuring.



Ook in Aarschot gaat SWaL begin volgend jaar sociale huurwoningen verhuren.
De werf vordert prima volgens planning.

Het gaat aan de ene kant om 5 rij- of 3-gevelwoningen (2 bouwlagen) met 3 slaapkamers en aan de 
andere kant om een mix van 7 appartementen met 1 of 2 slaapkamers.

De woningen zijn gelegen in de JF Puttemansstraat, de appartementen in de Hendrik Jannesstraat, in 
dezelfde nieuw wijk, die reeds grotendeels bewoond en aangelegd is. 

PROJECT in de KIJKER - ROODHUISBERG (AARSCHOT)



In onze vorige krant vertelden we jullie al over de filmopnamen 
voor de detective reeks “BEFORE WE DIE” die op onze toekomstige 
projectsite Floreal in Boortmeerbeek werden …. geschoten

Ondertussen wordt de reeks uitgezonden op Channel 4, te bekijken via het internetkanaal.
Op het einde van aflevering 2 van de reeks speelt er zich ruim 3 minuten af, opgenomen op 
de site Floreal-Goorveld. Hierbij een aantal beelden enerzijds uit de opnames zelf (daarom 
niet helemaal scherp), anderzijds uit de opnamedag die we destijds mee mochten volgen 
met regisseur Jan Matthys en zijn crew.

Iconisch allicht, aangezien de huidige veelal verlaten chalets volgend jaar plaats zullen 
maken voor een nieuw project waarbij de “geest” van het buitenwonen bewaard zal blijven.
Er komt trouwens nog een heel mooie fotoreportage van deze plek, maar daarover meer in 
een volgend huurderskrantje

And ACTION... PART 2



Steek de verpakkingen 
niet in elkaar en stop 
ze niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 

WAT NIET IN DE NIEUWE 
BLAUWE ZAK MAG

OPGELET !

DRANKKARTONSPLASTIC  
VERPAKKINGEN

Folies en zakjes

Schaaltjes, vlootjes  
en bakjes 

Flacons

METALEN  
VERPAKKINGEN

Drank- en  
conservenblikken

Spuitbussen voor  
voedingsmiddelen 

of cosmetica

Bakjes en schaaltjes

Deksels, doppen en 
kroonkurken

Potjes en tubes 

  Verpakkingen bestaande uit een 
mix van materialen (bv. een 
laag plastic folie en een laag 
aluminiumfolie) die niet van 
elkaar kunnen gescheiden 
worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes 
of natte dierenvoeding, …

  Verpakkingen met 
kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, pesticiden, 
siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere  
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

Niets vastmaken 
aan de buitenkant.
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Duw plastic 
flessen plat, zet 
de dop erop.

Flessen of andere  
verpakkingen goed  
leeggieten of –schrapen.

Verwijder de plastic folie 
van schaaltjes en gooi ze  
los van elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage

PMD sorteren doe je z   !

Nog sorteertwijfels?
Ga naar betersorteren.be

NIEUW



Er is een nieuwe versie beschikbaar van het ZIEZO-boekje. Dat is het boekje, 
uitgebracht door de provincie Vlaams-Brabant, dat elke nieuwe huurder krijgt bij start 
verhuring en dat vol nuttige tips en informatie staat rond herstellingen en onderhoud 
van je woning. Je vindt het boekje in onze huurdersgids.

SWaL bezorgt alle huurders na de zomer een gedrukt exemplaar, maar voor wie al 
eens een kijkje wil nemen, kan nu al terecht op onze website voor de digitale versie. 
Surf naar: https://www.swleuven.be/welk-onderhoud-aan-de-woning-dien-je-als-
huurder-zelf-te-doen/ 

  1

ZieZoZieZo!...!...
Handig boekje voor huurders

Herstellingen en onderhoud van de woning
Alles wat kan/mag/moet

WIST JE DAT?



Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Wijgmaalsesteenweg 18 | 3020 Herent

info@swleuven.be | 016 31 62 00

Sociaal Wonen arro Leuven


