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Nood aan een babbel? 

Nieuwe wijken - SWal breidt uit

Tevredenheidsenquête

Transitiewoningen

Wist je dat?



Beste huurder,

Opnieuw een huurderskrant, maar helaas zijn we ook 
opnieuw in lockdown, in ons kot, thuis, …
Het is dan ook stil op het kantoor van SWaL want jullie 
kunnen niet meer even binnenspringen of langskomen 
en de collega’s van SWaL werken vooral van thuis uit.

Maar dit betekent zeker niet dat we stil zitten …
We staan nog steeds met hetzelfde enthousiasme klaar 
voor jullie, al is het nu vaak per telefoon of per mail. En 
op het terrein, in onze bestaande wijken en nieuwe 
wijken is er veel gebeurd en staat er veel te gebeuren de 
komende maanden. Hierover vertellen we jullie dan ook 
graag meer in deze huurderskrant.

Hoewel het bizarre tijden zijn, zeker met de feestdagen 
voor de deur, zijn het ook drukke tijden voor SWaL en 
zijn we op zoek naar nieuwe collega’s om ons team te 
versterken.
Als we binnenkort terug uit ons kot mogen en we 
elkaar terug mogen zien, zullen er dus ook 3 nieuwe 
SWaL-gezichten zijn. Zij zullen jullie graag opnieuw 
verwelkomen en kennismaken met jullie.

Veel leesplezier en maak er fijne en speciale feestdagen 
van waarbij jullie zorg dragen voor jezelf en jullie 
omgeving!
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SWaL versterkt zich in de komende maanden 
met enkele nieuwe, frisse krachten!

Kristel



Net zoals tijdens de eerste 
Coronagolf volgt SWaL nog 
steeds een aantal maatregelen 
om zo mee de verspreiding van 
het Coronavirus af te remmen. 
We blijven onze huurders helpen, 
maar zoveel mogelijk vanop een 
veilige afstand. 

Het kantoor is opnieuw gesloten 
voor het publiek tot tenminste 19 
december. Tijdens deze periode 
werken we enkel op afspraak.

Dit kan nog verder verlengd 
worden als de overheid beslist om 
de maatregelen te verlengen.

SWaL is nog 

steeds te 

bereiken!

SWaL is telefonisch bereikbaar van 
maandag tot vrijdag tussen 9u-12u30 en 
13u30-16u30 en Vrijdag tussen 9u-12u30
016/31.62.00

Via mail: info@swleuven.be

Als de maatregelen veranderen zetten we 
dit op onze website: www.swleuven.be

SWaL IN TIJDEN VAN CORONA

SWal deed een belactie en nam contact op met al haar huurders toen België in de lente 
in lockdown ging. 
Alle medewerkers van SWaL, of het nu de wooncoach, directeur of boekhouder was, deden 
mee aan deze belactie. We wilden horen hoe het met jullie ging, een luisterend oor bieden, 
bekijken of we jullie op één of andere manier konden helpen.

Het was voor ons heel duidelijk dat dit voor veel mensen een moeilijke periode was, zeker 
voor mensen die alleen wonen. Ook de komende maanden zullen een uitdaging worden, 
dat beseffen we. Daarom willen we alvast in december opnieuw bereikbaar zijn voor onze 
huurders. Op de achterkant van de huurderskrant kan je lezen hoe we er opnieuw voor jullie 
willen zijn!

Hiernaast onze ervaringen tijdens onze belactie in april, tijdens onze vele gesprekken met jullie, 
onze huurders.



SWaL IN TIJDEN VAN CORONA
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Heb je de afgelopen 2 weken kunnen babbelen met 
andere mensen dan je huisgenoten ?

De meeste huurders 
hadden buiten hun 
kerngezin nog contact 
met andere mensen. 
Een babbeltje op straat, 
telefonisch, via video-
gesprekken, ...

Heb je de afgelopen 2 weken kunnen  
babbelen met andere mensen dan je huisgenoten?
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Ben je al gaan wandelen of fietsen ?Ben je al gaan wandelen of fietsen?

80% van onze huurders 
probeerde in beweging te 
blijven, om de tijd door te 
komen, door te wandelen 
of te fietsen.

SWaL kon bijna 90% van haar huurders telefonisch bereiken. Een mooi resultaat!
Dit betekent jammer genoeg wel dat, ondanks meerdere pogingen, we toch 48 
huurders niet konden bereiken. In veel gevallen kwam dit doordat SWaL niet beschikte 
over een juist telefoonnummer. 

Heb je een nieuw telefoonnummer, laat 
dat dan zeker altijd weten aan SWaL!
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HETZELFDE ALS ANDERS MEER

Heb je je de afgelopen 2 weken veel zorgen gemaakt?

Heb je je de afgelopen 2 weken veel 
zorgen gemaakt?

Toch bijna de helft van de 
huurders waarmee SWaL contact 
had, maakte zich meer zorgen 
tijdens de lockdown. Niet echt een 
verrassing...

Belactie April 2020



NIEUWE HUURPRIJSBEREKENING VANAF JANUARI 2021

Er zijn vier elementen die mee je huurprijs bepalen in 2021:

1. jouw inkomen EN het inkomen van alle meerderjarige bewoners  
(behalve kinderen die nog ten laste zijn)

2. de energiecorrectie (voor een energiezuinige woning betaal je een 
energietoeslag)

3. de marktwaarde van jouw woning (dat is de prijs die je zou betalen 
voor een gelijkaardige woning op de private markt)

4. aanrekening van PV-forfait (= vergoeding voor zonnepanelen), enkel 
van toepassing bij woningen met zonnepanelen

Begin december, wordt je nieuwe huurprijsberekening per post 
bezorgd.

Bij de huurderskrant vind je een brief met meer uitleg over de 
huurprijsberekening.

Heb je bij het lezen van de brief of wanneer je de nieuwe 
huurprijsberekening ontvangt nog vragen? Neem dan zeker contact 
op met SWaL!



In oktober en november gingen twee nieuwe wijken van SWaL in verhuring.  
Laten we even kennis maken met onze nieuwe wijken in Tielt-Winge en Haacht! 

“Een warme thuis in een leuke buurt staat voor ieder van ons voorop”

SWaL breidt uit en verwelkomt haar 
nieuwe huurders!

ONZE NIEUWE WIJKEN

SOLVELD - TIELT-WINGE

Eind augustus en begin september 2020 waren er de kijkdagen voor onze gloednieuwe wijk 
Solveld te Tielt-Winge. 
Het was fijn om te zien dat iedereen die aankwam nieuwsgierig en vaak ook enthousiast was. 
Sommigen konden zich meteen voorstellen hier te komen wonen en vertrokken hoopvol dat 
ze bij de gelukkigen zouden zijn om een woning toegewezen te krijgen. 

De kijkdagen verliepen coronaproof. Iedereen kreeg de tijd om de woningen waarvoor  
hij/zij in aanmerking kwam te bezichtigen en achteraf ook nog vragen te stellen. Ondanks de 
Corona-maatregelen verliep alles heel vlot en SWaL vond het fijn op deze dagen haar nieuwe 
bewoners te ontmoeten en al een beetje te leren kennen. 



SWaL vindt het belangrijk dat huurders zich goed 
voelen in hun woning en dat het fijn samenleven is 
in de wijken en buurten van SWaL. Naar de toekomst 
toe willen we hiervoor meer initiatieven nemen. 
Eén van de initiatieven is het plaatsen van een  
wijk-infobord. We hopen een plek te creëren waar 
er uitwisseling kan zijn tussen de buren, SWaL en de 
buurt.

Solveld zal de eerste wijk zijn waar we een  
wijk-infobord plaatsen. We zijn benieuwd wat 
de huurders hiervan vinden en of het echt een 
ontmoetingsplek in de wijk zal worden. SWaL vond al 
een ‘meter’, Katja Adriaens. Zij woont sinds kort op 
Solveld en is enthousiast over het initiatief. 
Heb je interesse om in de toekomst in jouw wijk 
ook meter of peter te worden, mag je steeds 
bellen of mailen.

SWaL zal in de wijk ook nog een gemeenschappelijke 
berging bouwen en we dromen ervan dat het een 
plek wordt waar een collectief gebruik van materiaal 
mogelijk is. 
Samen met de bewoners hopen we in de wijk een 
samenwerking op poten te kunnen zetten waardoor 
we het wonen in de wijk aangenaam kunnen maken.

ONZE NIEUWE WIJKEN

Vanaf 1 november trokken onze nieuwe 
huurders in in hun nieuwe woonst te 
Solveld. Wij zijn blij met deze toffe groep 
mensen die samen van de wijk Solveld 
hun wijk gaan maken. 

Maria en haar dochters, kersverse bewoners van Solveld. Welkom!



NUYTSTRAAT - HAACHT

ONZE NIEUWE WIJKEN

Op 1 oktober ging ook de nieuwe wijk in Haacht in verhuring; 8 identieke woningen met 3 
slaapkamers. De woningen hebben ook een mooie tuin en liggen naast een speeltuin. 
Ideaal voor alle kinderen in de wijk die er zo kennis kunnen maken met elkaar!
Een warm welkom aan deze 8 nieuwe gezinnen!

De speeltuin  

ligt hier!



Ben je tevreden over jouw woning? Voel je je veilig in jouw buurt? Hoe 
contacteer je het liefst SWaL? Het zijn slechts enkele van de vragen die we 
onze huurders stelden in de tevredenheidsenquête die we in april 2020 
meestuurden met de huurderskrant.

De respons was geweldig. 40% van de huurders vulde de enquête in! 
Daar wil SWaL jullie alvast voor bedanken. Het is belangrijk dat we jullie 
mening kennen. Zo weten we wat jullie belangrijk vinden en kunnen we 
onze werking steeds blijven verbeteren!

Het zou wat veel zijn om alle resultaten van de enquête in ons krantje te 
zetten. Maar hier toch al een paar interessante cijfers en enkele leuke, maar 
ook leerrijke opmerkingen die we binnenkregen. 

SWaL zet volop in op klantvriendelijkheid

In 2021 maken we werk van een volledig rapport dat voor iedereen 
beschikbaar zal zijn op de website van SWaL.
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zeer tevreden tevreden ontevreden zeer ontevreden geen antwoord

Hoe tevreden bent u in het 
algemeen over de dienstverlening 

van SWaL?

Bijna 90% van onze huurders 
is tevreden of zeer tevreden 
over de dienstverlening van 
SWaL. Dat doet ons natuurlijk 
plezier. We blijven nadenken 
over manieren om aan 100% 
te geraken!

TEVREDENHEIDSENQUÊTE 2020

Hoe tevreden zijn onze 
huurders over SWaL?



Als het gaat over de tevredenheid over de woning en de buurt zijn de cijfers nog 
imposanter! Meer dan 95% van jullie is tevreden tot zeer tevreden over zijn/haar woning 
en buurt. 

TEVREDENHEIDSENQUÊTE 2020
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SWaL herstelt defecten aan mijn 
woning goed.

Ook al is meer dan 60% van onze huurders tevreden over hoe SWaL defecten in de woning 
oplost, meer dan 20% van jullie is hier niet tevreden over. Dit is iets wat SWaL zeker zorgen 
baart. SWaL werkt met externe aannemers en helaas loopt het daar soms mis. We blijven dan 
ook steeds zoeken naar goede aannemers, vakmensen die snel en goed kunnen werken. 
Ook intern blijven we zoeken naar een nog efficiëntere manier om snel defecten te kunnen 
(laten) herstellen. 

AAN DE 

SLAG!

Tenslotte leert de bevraging ons ook dat 
bijna 30% van de huurders geen gebruik 
maakt van de website van SWaL. Ook 
daar wil SWaL graag verandering in 
brengen. We hopen hier snel meer nieuws 
voor jullie over te hebben!

WWW.SWLEUVEN.BE
Informatie over nieuwe  projecten en wijken

Documenten voor huurders
informatie over jouw huurcontract

enz.

Net zoals bij de vraag over de dienstverlening vindt ook 90% van jullie dat de medewerkers van 
SWaL gemakkelijk te bereiken zijn wanneer jullie een vraag of melding hebben.
90% van de huurders heeft het gevoel dat de SWaL-medewerkers met aandacht en begrip 
luisteren wanneer er een probleem is.



Enkele van jullie opmerkingen die 
we niet snel zullen vergeten!

Meest tevreden over “de positieve evolutie van de dienstverlening: 
vriendelijker, accurater…”. 

“Ben blij met de informatie over toekomstige plannen. Het is 
een goede, stabiele en goed georganiseerde huisvesting”. 

“Wij zijn over het algemeen tevreden over arro Leuven omdat wij een 
goeie woonst hebben en arro Leuven ons helpt om hier en daar een 
probleem op te lossen als dat mogelijk is. Met dank hiervoor”. 

“Ik woon hier 54 jaar en ik voel mij hier goed”. 

“Algemeen positief. Vlotte verbeteringen (qua keuken), 
behulpzaam, open communicatie en klantvriendelijk”.

Enkele van jullie opmerkingen waardoor we 
weten dat er nog heel wat werk is! 

“Ik weet soms niet goed voor welk probleem ik waar terecht kan”.

De buurt kan worden verbeterd door “vuilbakjes voor zwerfvuil te 
voorzien, alsook een basketring of goalen om te voetballen”. 

Buurt kan worden verbeterd door “vergadering met de 
bewoners per gebouw te organiseren”. 

“Mijn ervaring: als er in de woning iets moet vernieuwd 
worden (brander), moet je wel blijven aandringen”.

TEVREDENHEIDSENQUÊTE 2020



"De zon scheen wanneer ik toekwam en er waren al mensen bezig met schoppen en 
harken. Ik belde aan bij de huurders en spontaan kwam iedereen naar buiten om mee de 
handen uit de mouwen te steken. Kindjes namen zakken en raapten vuil op, er werd gespit, 
onkruid weggehaald en gesnoeid. Er is hard gewerkt en veel gelachen! 

Er ontstonden gesprekken over het organiseren van een wijkfeest. Wegens de 
aanhoudende corona-maatregelen is er nog geen feestelijke drink geweest en ook het 
organiseren van een wijkfeest is nog niet toegestaan maar we hopen van harte dat jullie 
dat nog kunnen organiseren en de droom en spirit niet verliezen!"

Hazel
Wooncoach

OPRUIMACTIE ZWALUWENLAAN

Op 27 juni 2020 was er in de wijk Zwaluwenlaan in Heverlee een opruimactie. Dit 
was een initiatief van zowel kopers als huurders van SWaL die in de wijk wonen.

SAMEN VOOR EEN PROPERE BUURT



Goe bezig 

mannekes!!!

Op 17 oktober 2020 was er de plantdag. De perkjes die werden klaargemaakt en opgeruimd 
tijdens de opruimactie, kregen opnieuw een stralende look. 

OPRUIMACTIE ZWALUWENLAAN



DE DRIE TRANSITIEWONINGEN ZIJN ER!

Op de site zelf bleek dan weer dat de dichte begroeiing en 
heel wat overhangende takken er voor zouden zorgen dat 
ook daar de grote transportwagens en de kraanwagen niet 
langs zouden geraken.
Met de hulp van één van de bewoners van Floréal, die zelf 
zijn zaag en haagschaar bovenhaalde (om 7:30 's ochtends!) 
en de mensen van Modulehome met slijpschijven, werd de 
doorgang vrijgemaakt. Er werden nog een haag en chalet 
verplaatst zodat de kraanwagen geplaatst kon worden.

Uiteindelijk kon het plaatsen beginnen, een makkie 
vergeleken met de avonturen van daarvoor!

PROJECT in de KIJKER - TRANSITIEWONINGEN

De sociale huisvestingsmaatschappijen SWaL en Woonpunt Zennevallei en de provincie 
Vlaams-Brabant plaatsten begin september 3 transitiewoningen op de voormalige camping 
Floréal 1 in Boortmeerbeek voor 3 jaar. 3 bewoners van voormalig camping Floréal krijgen 
tijdelijk onderdak in die transitiewoningen.

In afwachting van het woonproject geclusterd kleinschalig wonen dat er zal komen op 
de site van Floréal in Boortmeerbeek, krijgen een aantal bewoners van Floréal tijdelijk 
onderdak.

Op donderdag 3 september 2020 was het zover. 
De drie transitiewoningen zouden geplaatst 
worden op het terrein van de Floréal-site. Het 
werd een memorabele dag! 

De transitiewoningen moesten woensdagnacht/
donderdagochtend de site bereiken maar 
dit ging niet zonder hort of stoot. De drie 
unit-transportwagens waren te groot om te 
manoevreren door de kleine straten richting 
site. Ze kwamen stil te staan, toevallig ter 
hoogte van het huis van de burgemeester van 
Boortmeerbeek. Zij begeleidde zelf met de auto, 
met vier pinkers op, het konvooi naar de sporthal 
van Boormeerbeek! Van daaruit werd er dan een 
route uitgestippeld richting site.



Chris van het Team Projecten van SWaL, 
mede-bezieler van dit project.

Op 23 september 2020 vond, Corona-proof, de feestelijke inhuldiging plaats van de drie 
transitiewoningen, in het bijzijn van o.a. SWaL, Provincie Vlaams-Brabant, de gemeente 
Boortmeerbeek, Woonpunt Zennevallei, de aannemer Modulehome en de bewoners!

Transitiewoningen ook perfect inzetbaar als noodwoning!
De drie transitiewoningen zijn elk zo een 50m² groot en 
beschikken over moderne technieken, zoals PV-panelen, een 
warmtepomp en regenwateropvang. Ook gemeenten kunnen 
ze gebruiken als noodwoningen in het geval de woning van 
inwoners ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt. 

Maar ook ruimtelijk biedt dit type woningen oplossingen voor 
een steeds vaker voortkomend probleem. Als er een perceel is 
dat gedurende enkele jaren braak zal blijven liggen, kunnen er 
tussentijds woningen op geplaatst worden.

Transitwoningen verhuizen naar Pajottenland vanaf 2023
Nadat de tijdelijke bewoners op Floreal 1 een vast onderkomen gevonden hebben, worden 
de tijdelijke woningen verplaatst naar een project van sociale woonmaatschappij Woonpunt 
Zennevallei. Daar zullen ze eerst worden ingezet als huisvesting bij een renovatieproject, om 
dan later te dienen als mantelzorgwoning.

PROJECT in de KIJKER - TRANSITIEWONINGEN



Dat de campings Floréal en 
Goorweg levendige sites mogen 
genoemd worden, kan je lezen in 
onderstaand verslag!

Begin oktober 2020 gebruikte het bekende 
filmhuis CAVIAR onze site van de campings 
Floreal en Goorveld in Boortmeerbeek als decor 
voor hun nieuwste productie “ BEFORE WE DIE” 
Een engelse remake van de zweedse reeks die 
onlangs op canvas werd uitgezonden. Ditmaal 
voor “Channel Four”

De bekende regisseur Jan Matthijs oa bekend 
van “Kinderen van Dewindt”, “In Vlaamse 
velden” en onlangs nog “GR5”, maar ook van de 
BBC reeks “Shetland” staat garant voor kwaliteit.

Hij vond op deze plek voldoende 
schuilplekken en chalets waar een deel van 
zijn scenario kon in beeld gebracht worden 
(reeks gaat over een detective die ontdekt dat 
haar zoon een belangrijke undercover agent 
is in een moordzaak) ; acteur Patrick Gibson 
(“The OA” op netflix) pakt op onze camping 
de snoodaards aan, inclusief revolverschoten 
en een ontsnapping met de wagen doorheen 
Goorveld .

Wegens tijdsgebrek kon 
de aanwezige engelse 
politie spijtig genoeg niet 
meer worden ingezet...

And ACTION...



• Indien je een tv of computer in de slaapkamer hebt staan dan hang je best ook 
een ROOKMELDER in deze ruimte! Er zijn nog steeds rookmelders beschikbaar 
op SWaL. Heb je een rookmelder nodig? Geef ons dan een seintje en we maken 
een afspraak zodat je deze op een veilige manier kan komen ophalen.

• NIEUWE RICHTLIJN VOOR GASLEIDINGEN 
Sinds kort is er een nieuwe wetgeving voor het gebruik van flexibele gasleidingen 
voor de aansluiting van een kookplaat of oven. Of het nu gaat om een 
aansluiting aan het aardgasnet of om een aansluiting aan een propaanfles, voor 
beide systemen heb je de nieuwe gasleiding nodig. 
De gewone rubberen aansluitingen (zwarte kleur) mag je niet meer gebruiken. 
Je moet nu een “gewapende” flexibel gebruiken. Dat wil zeggen dat de 
aansluitslang opgebouwd is uit een binnenkant uit plooibaar inox en een 
buitenkant uit kunststof.
 
Hieronder vind je een voorbeeld van zo een gewapende aansluiting. 
Als je nog vragen zou hebben hieroven kan je ons steeds contacteren. 
    Buigbaar RVS met PE Bescherming,

    Gastec QA keurmerk,

• Het is nog steeds mogelijk om je in te schrijven voor de 
koopappartementen in het ANEMOONPROJECT te Tienen.

WIST JE DAT?



• Door de huidige situatie is het nog steeds niet mogelijk voor de wooncoaches 
om op een normale manier HUISBEZOEKEN te doen. We hopen in 2021 de 
huisbezoeken snel weer te kunnen opstarten. We zien jullie dan! 
 
Ook wat TECHNISCHE MELDINGEN betreft, is het voor SWaL niet gemakkelijk 
om op dit moment iedereen snel vooruit te helpen. De meeste aannemers voeren 
enkel de meest dringende en noodzakelijke herstellingen uit, de rest wordt zoveel 
mogelijk uitgesteld. We hopen op uw begrip. 
 
Uiteraard is het niet de bedoeling dat u zonder warm water, verwarming of 
electriciteit valt. Neem in dat geval zeker contact op met SWaL. De gebouwcoaches 
doen er alles aan om iemand te vinden om dit te herstellen!

• Wanneer er een defect is in jouw woning en je weet niet of de kosten hiervoor ten 
laste zijn van de huurder (jij) of de verhuurder (SWaL), kan je altijd het  
ZIEZO-BOEKJE raadplegen. 
Soms zijn kosten ten laste van de huurder, bijvoorbeeld een kapotte keukenkraan. 
Defecten ten laste van jou mag je ook altijd zelf laten herstellen! 
Dit geldt niet voor problemen met sanitair, electriciteit en verwarming/warm 
water. Daarvoor neem je altijd eerst contact op met SWaL aangezien SWaL 
hiervoor samenwerkt met vaste aannemers.

WIST JE DAT?



Nood aan een babbel? 

Het kan best lastig zijn in deze bizarre tijden, 
zeker ook voor mensen die alleen zijn. Daarom 
opent SWaL speciaal voor haar huurders 
een telefoonlijn op enkele vaste momenten 
in december; Voor een gezellige babbel, om 
elkaar een hart onder de riem te steken, voor de 
kerstwensen,....

Wanneer? 
Vrijdag 11/12, vrijdag 18/12 en woensdag 
23/12, telkens van 13:00 tot 15:00

Telefoonnummer: 016/36.62.01

JINGLE BEL ONS!

Vrolijk kerstfeest en  
een gelukkig nieuwjaar!

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

info@swleuven.be | 016 31 62 00


