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KOERS NAAR ÉÉN WOONMAATSCHAPPIJ PER GEMEENTE

Dit betekent dat SWaL niet meer actief zal zijn in een aantal 
gemeenten waar we vandaag wel actief zijn. In het vorige 
huurderskrantje lieten we jullie al weten dat we afscheid zullen 
moeten nemen van onze huurders in Haacht, Keerbergen,  
Oud-Heverlee en Leuven. 

Beste huurder

In de volgende jaren werken de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale 
verhuurkantoren in Vlaanderen samen en vormen ze woonmaatschappijen. 
Concreet betekent dit dat er in jouw gemeente op termijn slechts één centrale 
woonorganisatie zal zijn.

Verspreid over Vlaanderen komen er in totaal 42 regionale woonmaatschappijen.
SWaL zal in 2023 terechtkomen in de woonmaatschappij met een werkingsgebied 
van 18 gemeenten. Op de kaart hieronder vind je dit werkingsgebied in het groen 
terug.



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!

Onze huurders in Leuven en Oud-Heverlee zullen in de toekomst ook huurder 
worden van Dijledal die actief wordt in de gele gemeenten op het kaartje, maar 

wanneer dit juist zal zijn, is nog niet gekend.
Onze huurders in Keerbergen en Haacht zullen huurders worden van de nieuwe 
woonmaatschappij die actief zal zijn in de blauwe gemeenten. Onze collega’s Elk 
Zijn Huis uit Tervuren en Volkswoningbouw uit Herent zullen deel uitmaken van 

deze nieuwe woonmaatschappij.

Zodra we meer nieuws hebben over wanneer onze woningen en wanneer jullie als 
huurder naar de nieuwe woonorganisaties worden overgedragen, brengen we jullie 

zeker op de hoogte.

De eerste huurders waarvan we afscheid zullen nemen, zijn 10 huurders 
die in de witte huisjes in het Ruelenspark in Leuven (Heverlee) wonen. 

Onze collega Dijledal wordt de nieuwe woonmaatschappij in Leuven en 
in de zomer verwelkomen zij deze huurders.

In afwachting hiervan blijven jullie 
huurder van SWaL en verandert er niets. 
Jullie kunnen met al jullie vragen nog 
steeds bij ons terecht!



TEVREDENHEIDSMETING

EINDRAPPORT

SWaL deed in mei 2020, het begin van de gezondheidscrisis, een 
tevredenheidsmeting bij haar huurders. De belangrijkste en opvallendste resultaten 
konden jullie al lezen in vorige huurderskrantjes.

Om jullie antwoorden nog beter te kunnen begrijpen en ermee aan de slag te gaan, 
liet SWaL de tevredenheidsmeting dieper analyseren. Hiervoor werkte SWaL samen 
met KU Leuven - HIVA, onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving. 

Het eindrapport van de analyse is 
ondertussen klaar. Jullie kunnen het 
terugvinden op onze website:
https://www.swleuven.be/huren/

Belangrijkste conclusies:
• onze huurders zijn over het 

algemeen heel tevreden over het 
huren bij SWaL. Tevreden over hun 
woning, tevreden over de buurt, 
tevreden over de dienstverlening 
van SWaL, enz.,

• er is nog verbetering mogelijk bij 
het snel oplossen van technische 
problemen,

• onze huurders willen meer 
betrokken worden bij plannen of 
activiteiten van SWaL.

SWaL vindt jullie feedback belangrijk en is hier al een tijdje mee aan de slag. 
Zo volgen we onze aannemers een heel pak strikter op zodat technische meldingen 
sneller opgelost worden. 

We vroegen ook naar de mening van enkele huurders in Rotselaar en Tielt-Winge 
over de aankomende renovatie van badkamers en keukens. Hiervoor konden ze een 
vragenlijst invullen. Met de antwoorden die we hebben ontvangen, gaat SWaL nu 
op zoek naar het beste ontwerp waar zowel SWaL als de huurders zich in kunnen 
vinden!

https://www.swleuven.be/huren/


ENERGIE

De ene crisis was nog niet voorbij of er was al een nieuwe, de energiecrisis. 
Omdat de prijzen voor gas en electriciteit zo gestegen zijn, is het belangrijk dat je je 
verbruik van gas en electriciteit goed in het oog houdt. Misschien kan je bijvoorbeeld 
besparen door op een andere manier of op een ander tijdstip je wasmachine of 
droogkast te gebruiken.

SWaL deed in de vorige huurderskrant een oproep voor een gratis energiescan. Heel 
wat huurders stelden zich kandidaat. Verderop in deze editie kan je lezen dat dit 
voor sommige huurders echt heeft geholpen en dus een zeer positieve ervaring was.

Op de volgende pagina's geeft SWaL enkele tips om je energieverbruik te spreiden, 
hoe je best verbruikt als je zonnepanelen hebt, hoe je slim kan verwarmen maar ook 
verluchten.
Daarvoor moeten we je eerst wat meer vertellen over het capaciteitstarief dat 
vanaf juli 2022 wordt ingevoerd.
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Wat is het capaciteitstarief?

Je elektriciteitsfactuur bestaat uit verschillende kosten. Het grootste deel van die 
kosten blijft gewoon afhankelijk van je verbruik en veranderen niet. Maar het deel 
‘netkosten’ (de kosten voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de 
elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit) wordt vanaf 2022 berekend op 
basis van je piekverbruik. Dat wil zeggen: hoe minder je het netwerk belast, 
hoe minder je betaalt.

Je verbruik spreiden om hoge pieken te vermijden, wordt dus heel belangrijk. 
Je doet er vanaf 2022 dan ook goed aan om niet te veel energieverslindende 
apparaten op hetzelfde moment te gebruiken. Heb je zonnepanelen, dan verbruik 
je die zonne-energie best op het moment dat ze geproduceerd wordt.

Waarom wordt het capaciteitstarief ingevoerd? 

Onze elektriciteitsnetten zijn eigenlijk gemaakt voor eenrichtingsverkeer en werden 
ook jarenlang zo gebruikt: producenten plaatsten elektriciteit op het net, gezinnen 
en bedrijven verbruikten ze. Maar dat verkeer verloopt tegenwoordig steeds meer in 
twee richtingen. We produceren met z’n allen ook zelf elektriciteit via hernieuwbare 
energie (zoals zonnepanelen) en plaatsen die op het net. En dat zal in de toekomst 
alleen maar toenemen.

Daarnaast zorgen echte pieken voor belasting van het net: ’s ochtends bij het 
douchen en ontbijten en vooral ’s avonds, wanneer we allemaal thuis komen van 
het werk en beginnen koken, de wasmachine en de droogkast laten draaien, enz …

Met de invoering van het capaciteitstarief wil energieregulator VREG (de Vlaamse 
Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) de consument aanmoedigen 
om anders na te denken over energie. Hoe? Door enerzijds het verbruik te 
verminderen en anderzijds wat we verbruiken te spreiden in de tijd. Zo worden 
de elektriciteitsproductie en het verbruik beter op elkaar afgestemd. Zo worden 
zware investeringen in het distributienet – die een invloed zouden hebben op jouw 
energiefactuur – vermeden.

Wanneer wordt het capaciteitstarief ingevoerd? 

Vanaf juli 2022



“Wat verbruikt dat nu allemaal? Zijn die zonnepanelen een besparing? Wat 
kost dat op het einde van de maand?” Wil je weten of je de zonne-energie 
op een juiste manier gebruikt en hoeveel verbruik er naar de verwarming 
gaat? Heb je een warmtepomp in de woning en kan je niet inschatten hoe 
groot de verbruikskost is? Neem dan contact op met IGO voor een gratis 
energiescan zodat je meer inzicht krijgt over jouw verbruik.

--> https://www.igo.be/inwoners/energie-besparen/energiescan
--> energiehuis@igo.be - 016 29 85 40

Op de volgende bladzijde kan je lezen hoe de gratis energiescan verliep bij 
Gerard en Sonia, huurders van SWaL.
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Hoe kan je zonnepanelen optimaal gebruiken?

Bij nieuwe projecten wordt meer en meer gebruik gemaakt van groene energie. Als 
jij in een nieuwe woning woont, kan het zijn dat er al zonnepanelen op jouw dak 
liggen. Ook in oudere woningen zal op termijn groene energie worden geïnstalleerd. 
Maar hoe kan je de zonnepanelen best gebruiken? 

Een vaak gebruikte tip is om energie te gebruiken in de daluren (tussen 21u 's 
avonds en 6u 's morgens) of in het weekend. Maar bij zonnepanelen werkt het juist 
andersom. Op het moment dat de zon schijnt, kost het je erg weinig om deze energie 
te gebruiken. De zon schijnt vooral overdag, het is dus slim om overdag energie te 
gebruiken. Schijnt de zon of is het een heldere dag? Ben je thuis om de wasmachine 
aan te zetten, om te koken of de vaatwasser op te zetten? Doe dat dan. Maar opgelet! 
Gebruik apparaten die veel energie vragen liefst niet tegelijkertijd. Als je tegelijkertijd 
gaat wassen, drogen, koken en thee zetten, gebruik je waarschijnlijk meer energie 
dan er op dat moment binnenkomt via de zonnepanelen. Dan ga je extra stroom van 
het net moeten nemen en dat kost meer geld. 
Verspreid het verbruik over de dag, zo maak je optimaal gebruik van de zonne-
energie.  

https://www.igo.be/inwoners/energie-besparen/energiescan
mailto:energiehuis@igo.be


Onze huurders kregen energietips van IGO

OP BEZOEK IN DE DUINBERGLAAN

Energiescan - een aanrader!
Gerard en Sonia wonen al sinds 1984 in de Duinberglaan te Heverlee. Via ons 
vorige huurderskrantje reageerden zij op het aanbod om een energiescan te laten 
uitvoeren. 

De scan werd uitgevoerd in maart. De mensen van 
IGO waren zeer vriendelijk. Er was een rondgang 
door heel het huis en er werden al meteen enkele 
tips gegeven. 
Gerard en Sonia kregen gratis een spaarlamp, spots 
een dubbele stekker met een aan- en uitknop en een 
spaardouchekop.

Achter de chauffages werden zilveren matten met 
magneten geplaatst en aan de deur die een kier 
heeft, werd een dubbele strip geplaatst. 



Dankjewel, Gerard en Sonia,voor het warm onthaal en aangename kennismaking! 

Wooncoach Hazel

Er werd uitleg gegeven over hoe je spaarzamer kan zijn met de verwarming en 
bruikbare tips over de thermostaat. 

Met de huidige, stijgende energieprijzen zijn we ervan overtuigd dat alle tips welkom 
zijn en kunnen ze echt een verschil maken. Aarzel dus niet om een energiescan aan te 
vragen. De energiescan was voor Gerard en Sonia alvast een succes! 



Hoe hou ik het ‘s zomers fris in huis?

Om je appartement of huis tijdens de hete zomers koel te houden, is verluchten heel 
belangrijk.
Net zoals de muren, het dak en de ramen ’s winters moeten voorkomen dat de kou 
binnenkomt, moeten ze in de zomer zo veel mogelijk de hitte buiten houden.  
Let trouwens op voor direct zonlicht: zonder gordijnen, luiken, stores of zonnefolie 
wordt een raam waar de zon op schijnt al gauw een heuse radiator.

Ook een goede luchtcirculatie is belangrijk. De 
Zuiderse steden geven het goede voorbeeld: 
overdag als de zon schijnt, zijn alle vensters 
gesloten zodat de warme lucht niet binnen 
kan. 's Nachts staan deze open opdat de 
frisse avondlucht het verhitte metselwerk kan 
afkoelen. Dat is het principe van night cooling 
of free cooling. 

Ook bij jouw thuis is dit mogelijk: open 's 
nachts een kelderraam of een raam op het 
gelijkvloers, de deuren op de overloop en 
een dakvenster zodat er frisse lucht circuleert 
doorheen het hele huis.

Hiernaast vind je 3 tips om je woning of appartement koel te houden op 
warme dagen. Meer tips kan je ook terugvinden op www.mijnenergie.be

KOEL DE ZOMER IN

VERLUCHTINGSTIPS VOOR WARME 
DAGEN

http://www.mijnenergie.be


Hou de zon tegen 
• Beperk het 'broeikaseffect' door gordijnen dicht te trekken, 

stores neer te laten en luiken te sluiten, vooral in ruimtes met 
rechtstreekse bezonning. Kies voor zonwering altijd een lichte 
kleur, want die weerkaatst warmte en zonlicht in plaats van ze 
te absorberen.

• Hou slaapkamers overdag donker.

Hou de warmte buiten 
• Hou ramen gesloten tijdens de warmste uren van de dag.
• Schakel overbodige warmtebronnen uit:

- diverse laders, zelfs als ze geen apparaten aan het laden 
zijn, en toestellen in stand-by geven heel wat warmte af. 
Schakel dus zoveel mogelijk alles uit.
- vermijd het gebruik van de oven en bereid koude schotels
- plaats elektrische toestellen die ingeschakeld moeten 
blijven in de schaduw, om oververhitting te voorkomen.
- koelkasten en diepvriezers verwarmen de ruimte waar ze 
staan. Verplaats ze dus indien mogelijk naar een aanpalend 
lokaal.
- halogeen- en gloeilampen geven veel warmte af: doe ze 
uit in de mate van het mogelijke uit of vervang ze door 
ledlampen. Deze zijn ook nog eens energiebesparend!

Haal de koelte binnen 
• Verlucht ’s nachts en creëer een luchtstroom om de koelte in 

de hele woning te verspreiden.
• Gebruik een klassieke ventilator, maar blijf er niet pal voor 

staan. Je zou kou kunnen vatten …
• Laat je wasgoed drogen? Zet dan een ventilator achter het 

droogrek. Jouw kleren drogen sneller en het afgevoerde vocht 
brengt verkoeling.



Enkele foto's van de schade die door de stormen werd aangericht

De meldingen die SWaL kreeg, gingen vooral over afgewaaide dakpannen, beschadigde 
tuinafsluitingen en omgewaaide bomen. Gelukkig vielen er hierbij geen gewonden.

Op 18 en 20 februari trokken 2 stormen door ons land, storm Eunice en 
storm Franklin. Er was heel veel schade aan huizen en gebouwen. Ook de 
woningen van SWaL bleven niet gespaard. Dit gebeurde in het weekend 
waardoor SWaL niet bereikbaar was dus op maandag stond onze telefoon 
niet stil met ongeruste huurders die schade wilden melden. Dankzij de foto's 
die deze huurders doorstuurden en de goede uitleg die ze ons telefonisch 
gaven, kon SWaL een goed verzekeringsdossier opstarten. Alle schade werd 
gelukkig relatief snel hersteld!

EUNICE en FRANKLIN



WAT TE DOEN BIJ STORMSCHADE?

Bij een levensgevaarlijke situatie of een noodgeval 
(brandweer of ziekenwagen)

Bel dan het noodnummer 112
Nadien breng je SWaL op de hoogte van de situatie en de schade 

aan je woning. 

SWaL komt langs om foto’s te nemen en schade vast te stellen aan je 
woning (eventueel met de verzekeringsmaatschappij).

Nadien volgen we het dossier samen met jou op. 

Bij gewone stormschade aan het gebouw

Je bent verplicht om SWaL zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de schade 
aan je woning.

Je neemt voldoende en duidelijke foto’s van de schade en bezorgt deze aan SWaL.
Stuur deze door naar info@swleuven.be.

 Geef ook je adres en contactgegevens door in jouw email. 

De schade wordt vastgesteld en voorgelegd aan de verzekering door SWaL. 
Indien de verzekering de schade dekt, wordt de schade zo snel mogelijk hersteld 

door een aannemer. 

Bij een situatie die niet levensgevaarlijk is maar waarbij je de hulp van de 
brandweer nodig hebt, bel je eerst naar het telefoonnummer 1722 of surf je 

naar www.1722.be.
Voorbeelden: veel schade aan de dakbedekking waardoor er water binnenloopt, 

een ondergelopen kelder, wateroverlast op de openbare weg, ...
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http://www.1722.be


Het is belangrijk dat jullie als huurder bereikbaar zijn voor SWaL, via telefoon 
en / of via email. Soms gebeurt het dat SWaL een huurder wil contacteren, 

maar dat we een fout telefoonnummer hebben. We communiceren ook 
steeds vaker via email maar hebben niet van alle huurders een emailadres.

Daarom deze oproep; Stuur een mailtje naar wooncoach@swleuven.
be. Zet in je mailtje je naam, je adres en je GSM-nummer. Zo kan SWaL in je 

dossier nakijken of je gegevens nog juist zijn. BEDANKT voor de HULP!

Oproep controle contactgegevens

Reglement van Inwendige Orde - TUINHUISJES

SWaL kreeg de laatste maanden enkele aanvragen binnen om een tuinhuisje te 
mogen zetten in de tuin. We merkten dat niet  alle huurders goed op de hoogte zijn 
van de regels voor het plaatsen van een tuinhuis.

In het reglement van SWaL staat  het volgende:
• Als je een tuinhuis wil plaatsen, heb je de goedkeuring van SWaL nodig. Het 

tuinhuis moet uit de winkel komen. Je mag niet zelf iets maken.
• Het tuinhuis moet verplaatsbaar en gemakkelijk afbreekbaar zijn. Betonplaten of 

gestorte betonvloeren zijn dus niet toegelaten. 
• De maximale oppervlakte van het tuinhuis is 6 vierkante meter en de maximale 

hoogte 2,5 meter.
• Als je het tuinhuis in de zijtuin (naast uw woning) wil plaatsen, moet het tuinhuis 

ten minste 3 meter van de perceelsgrens te blijven. Als je het tuinhuis in de 
achtertuin wil plaatsen moet het 1 meter van de perceelsgrenzen blijven.

• Als je verhuist neem je het tuinhuis mee. Behalve als er een akkoord is met SWaL of 
met de nieuwe huurder om het te laten staan.

BELANRIJK!
Sommige gemeenten laten het plaatsen van tuinhuizen niet toe. Soms zijn er ook 
speciefieke regels over waar het tuinhuis mag staan. SWaL zoekt dit voor je uit 
wanneer je een aanvraag doet. 
DUS als je een tuinhuisje wil zetten, neem je altijd eerst contact op met SWaL!

EEN BEETJE VANALLES

mailto:wooncoach@swleuven.be
mailto:wooncoach@swleuven.be


Enkele maanden geleden stond het er 
eindelijk, ons eerste wijkinfobord. SWaL koos 

voor de nieuwe wijk Solveld  in Tielt-Winge als 
locatie voor het infobord omdat de wijk nog 
in aanleg was. Het is een pareltje geworden, 

al zeggen we het zelf!

SWaL zal het wijkinfobord gebruiken om 
huurders op de hoogte te brengen van 

aankomende activiteiten, oproepen naar 
participatie, nieuws over SWal en haar 

huurders, enz.

Wijkinfobord Solveld

PRIVACYVERKLARING - nieuwe versie

Bij deze huurderskrant bezorgen we jou een papieren exemplaar van de 
privacyverklaring van SWaL. Hierin staat welke persoonlijke gegevens SWaL 
van jou heeft. Er staat ook in waarvoor SWaL jouw persoonlijke gegevens 
mag gebruiken en aan wie SWaL deze gegevens mag doorgeven. 

Deze vind je ook terug in het document 'INFO EN VOORWAARDEN SOCIALE 
HUUR 2022' op onze website: --> www.swleuven.be/documentatie/

Als het wijkinfobord een succes wordt, komen er in de toekomst misschien ook 
wel in andere wijken!

http://www.swleuven.be/documentatie/


Bij rondgang in de wijken van SWaL en tijdens huisbezoeken hoorden de 
wooncoaches mooie verhalen. Zo zijn er huurders die lekkers krijgen van de buren 
om het einde van de ramadan te vieren. 
Ook helpen buren elkaar met het gras te maaien of gaan ze voor iemand naar de 
winkel.
Deze spontane hulp en vrijgevigheid geven een positieve sfeer in je wijk of je 
straat. Een sfeer waar mensen zich thuis kunnen voelen, het schept veiligheid en 
samenhorigheid. 

Er zijn ook al een aantal “technische Theo’s” en “handige Harry’s” in onze wijken. 

Wie zijn die 'technische Theo's' en 'handige Harry's?
• Huurders die op vrijwillige basis soms eens een handje helpen bij kleine en 

dringende werkjes van SWaL, bijvoorbeeld het resetten van de thermostaat of 
regenwaterpomp.

• Huurders die aangesteld zijn door SWaL waaraan andere huurders hulp 
kunnen vragen.

Dit werkt het best als er meerdere mensen in de wijk zijn die op deze manier graag 
een handje helpen. Zo blijft het draagbaar voor iedereen. Wie zich geroepen voelt, 
kan hiervoor steeds contact opnemen met SWaL (wooncoach@swleuven.be).

SAMENLEVEN IN ONZE WIJKEN

mailto:wooncoach%40swleuven.be?subject=


In februari en april gingen de nieuwe woningen 
in de tweede fase van het project Solveld in Tielt-
Winge in verhuur. SWaL verwelkomde daar 16 
nieuwe gezinnen!
Naast de huurwoningen worden dit jaar in 
Solveld ook 19 koopwoningen verkocht.

SOLVELD FASE 2 - 
TIELT-WINGE

PROJECTEN IN DE KIJKER



ROODHUISBERG - 
AARSCHOT

De 7 appartementen in Roodhuisberg worden op dit ogenblik afgewerkt. De nieuwe 
huurders trekken in hun appartement in de loop van juli.

In de nieuwe wijk Roodhuisberg in Aarschot werden de eerste 
5 woningen opgeleverd. Op 1 april verhuisden de huurders 
naar hun woning.

In het najaar plant SWaL voor de 12 nieuwe huurders een kennismakingsmoment zodat 
iedereen elkaar beter kan leren kennen!



In Hoegaarden is de werf weer opgestart. Vorige zomer 
hebben we de kelder gemaakt. We moesten daarna 
pauzeren omdat de straat vernieuwd werd. De weg is 
ondertussen aangelegd en de ruwbouw is weer lopende.
Einde van de werken wordt verwacht in het najaar van 2023!

RESIDENTIE DAS - 
HOEGAARDEN



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

info@swleuven.be | 016 31 62 00

Sociaal Wonen arro Leuven

http://info@swleuven.be

