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Beste huurder, 

Bij het verschijnen van de vorige huurderskrant begin deze zomer dachten we 
dat het Corona-tijdperk bijna uit was. 
Helaas is het beestje sterker dan gedacht en is het opnieuw stil op het kantoor 
van SWaL. Jullie kunnen enkel op afspraak langskomen en de collega’s van SWaL 
werken zoveel mogelijk van thuis uit.

Maar we hebben wel een verrassing wanneer jullie in 2022 opnieuw kunnen 
binnenspringen. Het kantoor is in een nieuw jasje gestoken en in deze 
huurderskrant kunnen jullie al eens even binnenkijken.

Het jaar 2022 wordt ook een speciaal jaar in het landschap van de sociale 
huisvesting. Misschien hebben jullie het al gehoord, maar vanaf 1 januari 2023 
zal er in elke gemeente nog maar één organisatie sociale woningen bouwen, 
verhuren of verkopen. Je wil natuurlijk weten of er voor jou iets verandert, als 
huurder van SWaL. In deze huurderskrant vertellen we hierover meer.

Veel leesplezier en maak er opnieuw fijne en speciale feestdagen van waarbij 
jullie zorg dragen voor jezelf en jullie omgeving!



Wijk Vogelzang - Keerbergen



SWaL in een nieuw jasje

Voorlopig werkt SWaL enkel op afspraak, maar van zodra jullie opnieuw vrij 
mogen langskomen, spring dan zeker eens even binnen. Het kantoor van 
SWaL kreeg een opfrisbeurt en het onthaal werd helemaal vernieuwd.
Hier alvast enkele sfeerbeelden!



NIEUWE PERSONEELSPAGINA OP ONZE WEBSITE

Ook de personeelspagina op de website van SWaL werd vernieuwd. Hopelijk is het nu nog 
duidelijker voor wat je bij welke collega terecht kan. Surfen naar www.swleuven.be/ons-team.

Een prikbord ophangen? 
Dries, Chris en Nadine regelen dat wel even!

Directie - Organisatie

Projecten

Klantenteam



SWaL kon dit jaar weer heel wat mensen gelukkig maken met een nieuwe woning, zowel in 
onze bestaande wijken, als in de nieuwe wijken die in verhuur gingen. 

TOEWIJZINGEN IN 2021

Op 9 december vond de ‘klusdag’ plaats voor onze nieuwe huurders van  
Groot Neerveld. Een dag waarop alle mankementjes opgelost werden. We zijn 

blij met de vele enthousiaste complimentjes die we mochten ontvangen!

We kloppen af op  
100 toewijzingen in 2021!

Klusdag nieuwe wijk Groot-Neerveld



38 nieuwe woningen in Kessel-Lo - Laatste inhuizingen

Nieuwe wijk Vlierbeekveld in Kessel-Lo
In december startte de verhuur van het tweede deel woningen in onze nieuwe wijk.
Het inhuizen te Vlierbeekveld verliep niet volgens plan. Vertraging van de werken betekende 
later verhuizen. Het hele SWaL-team stond klaar om zo goed mogelijk naar oplossingen te 
zoeken en samen met onze nieuwe huurders is dat gelukt! Iedereen is kunnen verhuizen naar 
zijn nieuwe woning waar we hopen dat iedereen zich snel thuis gaat voelen. Onze nieuwe 
huurders toonden veel begrip voor deze situatie, daarvoor zeggen we



Jullie huren al langer bij SWaL, hoe is dat tot nu toe gelopen? 
Het eerste huis wat we kregen van SWaL was in Wezemaal. Dat was niet zo mooi in orde. De 
muren waren niet netjes en we hadden wat discussie hierover. Gelukkig is dat allemaal in orde 
gekomen, ik heb er zelf ook hard gewerkt en alles nadien mooi geverfd. 

We hebben graag gewoond in Wezemaal en hadden een fijn contact met de buren. 

Waarom de verhuis naar Kessel-Lo?
Na de geboorte van ons jongste zoontje werd het 
huis echt te klein, we konden niet langer blijven 
wonen in het te kleine huis in Wezemaal.

Wat betekent dat nu voor jullie, zijn jullie 
blij?
Wij zijn heel blij! Een mooi en groot huis, goede 
ligging. We moeten nog wel veel zaken regelen 
en de verhuis is nog niet helemaal rond. Ik moet 
ook nog het huis in Wezemaal mooi achterlaten en 
tegelijkertijd hier alles een plaatsje geven. 

Het inschrijven in een school hier in de buurt is niet 
evident. Ik kreeg al te horen dat er geen plaats is. 
We hopen toch binnenkort van school te kunnen 
veranderen…

Op een koude dinsdagavond bel ik aan bij het gezin Barry. De deur zwaait open 
en ik krijg allemaal lachende gezichten te zien, vier jongens en hun mama heten 
mij welkom. Gelukkig is het lekker warm binnen en er heerst een gezellige drukte. 
‘Papa komt nog, hij is pizza gaan halen!’  vertellen de kinderen. 

Het is duidelijk te zien dat het gezin nog in volle verhuis is, de eettafel werd 
vandaag verhuisd en er staan nog zakken en dozen om uit te pakken. Alles moet 
nog een plekje krijgen. 



HUURDERSVERHAAL 'THUIS BIJ SWAL'

Hoe was het voor jullie toen jullie te horen kregen dat de verhuisdatum 
later was dan eerst gezegd?
Daar kunnen jullie niets aan doen, wij zijn niet boos. Wij zijn vooral heel dankbaar…

Als ik vertrek bedenk ik mij dat het aan gezelligheid en warmte niet 
ontbreekt in het gezin van Barry. Zij zullen hier hun thuis maken…

Ik ben hartelijk ontvangen, kreeg zelfs pizza aangeboden en vond het 
een fijn gesprek.

Dankjewel hiervoor!
Hazel



Lijkt zo'n wijkinfobord zoals in Solveld, je ook wel iets voor jouw wijk?
Zou je in je wijk graag een gezellig plekje hebben om elkaar te ontmoeten?

Wil je graag samen met je buren een leuke actie op poten zetten?
Laat het ons weten! Geen idee is te gek voor SWaL! Wij bekijken of jouw 

idee haalbaar is en zo ja, zetten wij graag mee onze schouders hieronder 
om jouw idee te realiseren!

Bij de huurderskrant vinden jullie hiervoor een aanvraagformulier.  
Vul het in en stuur het met de post of via mail terug naar SWaL.

HE, IK HEB EEN IDEE!

Heb je een tof idee om je wijk op te vrolijken?

We kijken uit naar de oplevering van Solveld fase 2. 
Vanaf februari zullen we de eerste huurders van de 
tweede fase mogen verwelkomen, het tweede deel 
van de huurders komt er in april aan. Als alle huurders 
aangekomen zijn in de wijk en alle koopwoningen 
zijn toegewezen plannen we voor heel de wijk een 
‘startevent’, dit zal ergens rond de zomer zijn! 

Binnenkort komt ons wijkinfobord eraan met 
bijhorend bankje en luifel. Hou dit zeker in het oog, 
want hier zullen we jullie informeren over wat reilt en 
zeilt in de wijk en binnen SWaL.

Oplevering Solveld fase 2 - Tielt-Winge



GRATIS ENERGIESCAN

Tijdens een huisbezoek onderzoekt een deskundige scanner de energiesituatie  
van je woning:
• Je krijgt advies en concrete tips om met kleine, meestal kosteloze ingrepen te besparen 

op elektriciteits- en verwarmingskosten.
• De ervaren scanner gaat via een leveranciersvergelijking na of je de voordeligste 

leveranciersformule hebt. Leg je eindafrekening van je energiefactuur klaar.
• Waar nuttig installeert de scanner gratis energiebesparende producten (ter 

waarde van + € 25) zoals spaarlampen, ledlampen, buisisolatie, radiatorfolie, een 
spaardoucheknop, tochtstrips en/of een stekkerblok met aan/uit-schakelaar.

Wil je graag gratis een energiescan laten uitvoeren in je woning?

Bij deze huurderskrant vinden jullie hiervoor het aanvraagformulier 'energiescan'.  
Vul het in en stuur het met de post of via mail terug naar SWaL. SWaL geeft jouw 
gegevens door aan IGO zodat zij jou kunnen contacteren om een afspraak te maken om 
langs te komen en de energiescan uit te voeren.

Wat is een energiescan?

Aanpassingen in ons RIO

Zoals jullie ondertussen wel weten bevat ons Reglement van Inwendige Orde alle afspraken 
tussen SWaL en haar huurders. Het is dus belangrijk dat jullie weten wat er in dat reglement 

staat. Zo kunnen heel wat misverstanden vermeden worden.

Het voorbije jaar deed SWaL enkele aanpassingen in het RIO die goedgekeurd werden door 
onze Raad van Bestuur. 

Bij deze huurderskrant bezorgen we jou het aangepaste reglement.
Lees zeker het stukje over tuinen en tuinafsluitingen. Het belangrijkste wat je moet 

onthouden over jouw tuin: wat groen is blijft groen, natuur blijft natuur!

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE



Wat betekent dit nu concreet voor SWaL en haar huurders? 
Concreet betekent dit dat sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren 
die binnen eenzelfde werkingsgebied liggen, worden opgesplitst en samengevoegd tot …. 
één woonmaatschappij per gemeente. Eén woonmaatschappij per gemeente, maar deze 
maatschappij kan wel actief zijn in meerdere gemeenten en steden. 

Eind oktober hebben de gemeenten in onze regio verschillende voorstellen ingediend van 
werkingsgebieden bij Matthias Diependaele, de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend Erfgoed.

Hervomingen in de sociale huisvestingssector

Je hebt het misschien al gehoord in de media… De Vlaamse regering heeft beslist dat er tegen  
1 januari 2023 per gemeente nog maar één speler voor sociaal wonen mag zijn, dus ook in 
jouw gemeente.

Wat betekent dit voor jou als huurder?
Concreet betekent dit dat sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren 
die binnen eenzelfde werkingsgebied liggen, worden opgesplitst en samengevoegd tot …. 
één woonmaatschappij per gemeente. Eén woonmaatschappij per gemeente, maar deze 
maatschappij kan wel actief zijn in meerdere gemeenten en steden.

De regio Oost-Brabant werd zo opgedeeld in 3 werkingsgebieden wat 
betekent dat er in onze regio waarschijnlijk 3 woonmaatschappijen 
zullen ontstaan. De minister bekijkt nu deze voorstellen waarna zal 
beslist worden welke woonmaatschappij waar actief zal zijn.
SWaL heeft vandaag huurwoningen en/of nieuwe projecten in de 
gemeenten met een ‘oranje kruisje’.

WOONMAATSCHAPPIJEN - WAT IS DAT?

Koers naar één woonmaatschappij 
per gemeente



We kregen verschillende meldingen dat Cofely zeer moeilijk te bereiken is de laatste 
weken. Ze zijn enkele weken geleden overgeschakeld naar een nieuw telefonie-

systeem en dit is zeer moeilijk  verlopen. Ook zijn er zeer veel medewerkers in 
quarantaine omwille van covid. Deze samenloop van omstandigheden net in het 

begin van de winter, wat de drukste periode van het jaar voor hen is, zorgde voor heel 
wat problemen.

Dit mag allemaal geen excuus zijn om jullie letterlijk in de kou te laten staan. We volgen 
het mee op. Het is nog steeds aan jullie om zelf naar Cofely te bellen, ook al zal hier 

soms geduld voor nodig zijn. Als het niet lukt om Cofely te bereiken of het probleem 
geraakt niet opgelost, laat je ons dit weten. We kijken dan of we het probleem mee 

kunnen oplossen.

Engie COFELY wordt EQUANS

Misschien heb je het al gehoord; Engie COFELY krijgt een 
nieuwe naam, namelijk EQUANS.  Je zal zeker nog een tijdje 

de oude naam Cofely zien rondrijden in de wijken, maar zo zijn 
jullie alvast op de hoogte.

Wat betekent dit voor SWaL als sociale verhuurder?
Voorlopig is het nog even spannend afwachten voor SWaL op de beslissing van de minister. 
Pas dan weten we welke werkingsgebieden er zijn. Zo weten we welke woonmaatschappijen 
er kunnen opgericht worden en waar elk sociaal verhuurkantoor en elke sociale 
huisvestingsmaatschappij, dus ook SWaL, terecht kan komen.

SWaL heeft vandaag huurwoningen en nieuwe projecten in elk van de 3 voorgestelde 
werkingsgebieden. Dit betekent dat het huurpatrimonium en de nieuwe projecten van SWaL 
zullen verdeeld worden over 3 woonmaatschappijen. Hiervoor zullen er woningen verkocht en 
aangekocht moeten worden tussen de woonmaatschappijen onderling. 

We kregen wel al de positieve boodschap van de steden en gemeenten dat het de vurige wens 
is om alle medewerkers aan boord te kunnen houden in de toekomstige woonmaatschappijen. 
SWaL hoopt zo dat al haar medewerkers aan de slag kunnen in de woonmaatschappij die zal 
ontstaan in de regio Aarschot - Diest - Tienen. 

Dit betekent wel dat we dan helaas afscheid zullen moeten nemen van onze huurders in 
Haacht, Keerbergen, Leuven en Oud-Heverlee. De projecten die vandaag in de steigers staan 
in Boortmeerbeek, Keerbergen, Kortenberg, Leuven en Tervuren zullen uiteindelijk verhuurd 
worden door de woonmaatschappij die actief is in deze gemeenten.

Wat moeten jullie nog weten? 
Maak je hierover vooral geen zorgen. Van zodra wij zelf meer nieuws 
hebben, houden we jullie zeker op de hoogte! 



Op zaterdag 16 oktober heeft SWaL, samen met de gemeente Keerbergen en IGO een 
wooninfomarkt georganiseerd.

Aan de hand van panelen werden de bouwprojecten voor sociale woningen in Keerbergen 
voorgesteld. De nieuwe bouwprojecten Raamdal, Knollebol en het Voorbroek-Broekelei 
werden in beeld gebracht. Er was een talrijke opkomst van toekomstige huurders, huidige 
huurders en omwonenden. Zij toonden veel interesse in de projecten en de hulp die SWaL, de 
gemeente en IGO kunnen geven aan huurders.

Bouwprojecten Keerbergen

WOONINFOMARKTEN

De bezoekers waren zeer enthousiast en 
positief over de infomarkt. SWaL zal in de 

toekomst zeker nog infomarkten organiseren 
in andere gemeenten. Dankjewel aan alle 

aanwezigen voor de tijd die ze vrijmaakten.

 Joris
 Projectleider

Project Raamdal 
S3architecten



Vervangingsbouw Rotselaar

In het voorjaar hebben we de buurt per brief geïnformeerd over onze bouwplannen 
in de Sint-Antoniuswijk. Dit ter vervanging van de infovergadering die niet fysiek kon 

doorgaan omwille van corona.

Aan de hand van de feedback die we toen gekregen hebben van de buurt, hebben 
we het ontwerp nu aangepast. Het plan is op 7december tijdens een wooninfomarkt 

voorgesteld in de Mena in Rotselaar. Elk thema werd toegelicht met een paneel waarop 
de mensen ook een score konden geven.

We mogen zeggen dat de mensen tevreden zijn dat er naar hen is geluisterd. 
We hebben er goede hoop op dat we een mooi compromis hebben gevonden!

Dries
Projectleider



We zijn er van overtuigd dat er in onze wijken huurders zijn die graag 
anderen helpen. Helpen met iets technisch, het gras maaien van je buur of 
helpen met een lamp vervangen. 

Tijdens huisbezoeken horen we wel eens van die verhalen. Zo is er in 
Solveld een buur die het gras van zijn buurvrouw maait, hij doet dat met 
plezier! Zelf worden we blij van die verhalen en zijn er van overtuigd dat er 
in elke wijk wel mensen zijn die graag eens een handje helpen. 

Voel je je aangesproken en ben jij een helper, bekijk dan de flyers hierna. 
Spreekt een flyer jou aan? Vul die dan in en stuur hem terug naar SWaL.
We zoeken dan graag samen met jou wat je kan betekenen in je wijk. 

SWaL ZOEKT...



 

IS OP ZOEK NAAR EEN  

HANDIGE HARRY 

 

 

BEN JIJ HANDIG? 

KAN JE VANALLES MAKEN & REPAREREN? 

HELP JE ANDEREN GRAAG? 
Wil je instaan voor je buurt en een aanspreekpunt zijn om 
kleine problemen op te lossen? 

Dan ben jij misschien onze HANDIGE HARRY! 

Heb je interesse? Vul dan hier je gegevens in: 

Naam: 

Voornaam:  

Adres:  

Tel: 

Mail: 

Bezorg ons de flyer terug: Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 
Herent OF mail je gegevens naar info@swleuven.be 

 



 

IS OP ZOEK NAAR EEN 
GROENE GINA 

               

 

HEB JIJ GROENE VINGERS? 

WERK JE GRAAG BUITEN? 

PLANT EN ZAAI JE GRAAG? 
Heb je zin om de handen uit de mouwen te steken en de buurt 
mooi te houden of op te fleuren? 

Dan ben jij misschien onze GROENE GINA! 

Heb je interesse? Vul dan hier je gegevens in: 

Naam: 

Voornaam:  

Adres:  

Tel: 

Mail: 

Bezorg ons de flyer terug: Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 
Herent OF mail je gegevens naar info@swleuven.be 

 

 



 

IS OP ZOEK NAAR EEN 
TECHNISCHE TEO 

  

HEB JIJ TECHNISCHE KENNIS? 

BEGRIJP JE MAKKELIJK EEN HANDLEIDING OF 
TECHNISCHE FICHE? 

HELP JE ANDEREN GRAAG? 
Wil je instaan voor je buurt en een aanspreekpunt zijn voor 
technische vragen? 

Dan ben jij misschien onze TECHNISCHE TEO! 

Heb je interesse? Vul dan hier je gegevens in: 

Naam: 

Voornaam:  

Adres:  

Tel: 

Mail: 

Bezorg ons de flyer terug: Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 
Herent OF mail je gegevens naar info@swleuven.be 

 



Het was schudden met dat bolletje
het afgelopen jaar

alles dwarrelend om ons heen.
Het één en het ander

extreem wordend naasteen

Ik wens daarom dit jaar
gouden vlokken die
schijnen naar elkaar

en hoop dan
dat het schudden

de glitters kan verdelen in meer vrede
meer erkenning en meer geven

Dat ze licht mogen weven
tussen, door en voor mensen
dat het schudden kan leiden

naar sámen wensen
Armen reikend naar mekaar

klinkend op een gloed-nieuw-jaar

   Hazel

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

info@swleuven.be | 016 31 62 00


