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SWaL in tijden van Corona...

Beste huurder

We zijn nu al 8 weken in lockdown, in ons kot, 
thuis…

SWaL ondernam actie! We informeerden jullie 
per brief en belden jullie persoonlijk op.
Wat hebben jullie dat goed gedaan! 
Respecteren van afstand, zorgen voor elkaar…  

De vele telefoontjes die we deden vertelden 
jullie verhalen; spontaan hulp aanbieden, 
bezorgd zijn om een buur, kleinkinderen 
missen, gaan werken of juist plots thuis 
moeten zijn. 

Mensen die dapper zijn. Mensen die eenzaam 
zijn. Mensen die bezig zijn met poetsen, in 
de tuin werken, bewegen, of creatief zijn. 
Mensen die het moeilijk hebben, waar de 
spanningen soms hoog oplopen... Maar zorg 
dragen voor jezelf en elkaar, dat was in 
elke wijk het meest zichtbaar.



Het SWaL-team, allesbehalve 13 in een dozijn
Het voorbije jaar nam SWaL afscheid van enkele collega's, maar kwamen er ook nieuwe 

mensen bij. Sinds enkele maanden mogen we zeggen dat ons team compleet is. 
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SWaL volgt 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 daarom gesloten 
voor het publiek tot tenminste 
18mei. Dit kan nog verder verlengd 
worden als de overheid beslist 
om de maatregelen opnieuw te 
verstrengen.

Hoe kan je  

SWaL bereiken?

SWaL blijft telefonisch bereikbaar van 
maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 12:00
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 IN TIJDEN VAN CORONA

Lubbeek 

 016/47.97.07 - ma tot vrij van 9:00 tot 16:00  

 lubbeekhelpt@lubbeek.be

Hoegaarden 

 Buren voor Mekaar - An Van Ende

 016 80 87 83 

 an.vanende@ocmwhoegaarden.be

Begijnendijk  

 016 52 55 40 - OCMW tijdens de kantooruren

 begijnendijkbehulpzaam@begijnendijk.be

 formulier: www.impactdays.co/nl/assistance/

Tielt- Winge 

 016 63 40 03

 info@tielt-winge.be (titel: Tielt-Winge Helpt)

Rotselaar

 016 61 63 80

 rotselaar.helpt@rotselaar.be

 Hulpvraag: www.rotselaar.be/stel-je-hulpvraag

Leuven 

 016/27.27.72 of 0800/16. 9.16 (gratis)

 leuven.helpt@leuven.be

 Hulpvraag: www.leuven.be/hulpvraag

Keerbergen

 OCMW - GSM: 0476 54 33 47

 socialedienst@keerbergen.be

Tienen
 016 31 95 50, elke dag van 08.00u tot 20.00u

Oud-Heverlee

 016 38 88 88, elke dag van 9.00u tot 16.00u

 OHhelpt@oud-heverlee.be

Algemeen Corona -informatienummer:
0800 14 689
of online:
www.info-coronavirus.be

Wat als je hulp nodig hebt? 
Boodschappen doen, eten 
brengen, medicijnen brengen, 
nood aan een luisterend oor, ... 

Wat als je zelf je hulp wil 
aanbieden?

Hiernaast vind je per gemeente de juiste 
contactgegevens!



SWaL IN TIJDEN VAN CORONA

Helpende buren, je kan ze in de bloemetjes zetten! 
 
Heb je tijdens de afgelopen weken veel steun ervaren, 
hulp gekregen van een buur en wil je hem/haar daarvoor 
bedanken, dat kan! 
Je kan via SWaL je buur in de bloemetjes zetten. Dit kan je 
doen door je verhaal te schrijven of te mailen naar SWaL. Wij 
loten dan twee gelukkigen uit en laten een boeket bezorgen. 

'T PLUKGELUK schonk paasboeketjes aan onze bewoners van het Ruelenspark in Heverlee.
SWaL mocht de boeketjes bezorgen. Dat deed deugd, zowel voor ons als voor de huurders!

PAASBOEKETJES VAN 'T PLUKGELUK



De lenteschoonmaak kan beginnen!

Huizen worden grondig gepoetst, blinkend schone ruiten. De tuinen worden 
opgeruimd, terrassen geschrobd, het gras wordt gemaaid, er worden bloemen 
geplant. Hagen worden geschoren, de  buurt wordt proper en mooi. Zo 
zorgen we samen voor een aangename buurt om in te wonen. 

Lenteschoonmaaktips voor tuin en terras:

Zet je plant in een stevige pot, zo kan hij niet gaan waaien.

Planten water geven? Zorg ervoor dat het water niet van je terras druppelt. 

Zet schaaltjes onder de potten om het water op te vangen.

Bloembakken hang je aan de binnenkant van je terras

Verwijder alle dode bloemen en takken van bomen en struiken. 

Gras maaien, hagen en struiken snoeien, onkruid wieden en planten 

aanplanten.

Met deze kleine werkjes zorg je dat je tuin en terras in de lente er weer piekfijn 
bijliggen. Want een mooie en propere tuin en terras is niet alleen voor jou leuk, 
maar ook voor je buren om naar te kijken! 

Thuis omwille 

van de Corona-

maatregelen?

Kan je omwille van de Coronamaatregelen niet 
gaan werken en heb je zin om de handen uit 
de mouwen te steken, help dan een held of een 
buur die er nood aan heeft. Samen zorgen jullie 
voor een mooie omgeving! En wie weet ben 
jij wel diegene die in de bloemetjes gezet 
wordt. 

Nu we met zijn allen meer thuis zijn… 

SWaL IN TIJDEN VAN CORONA

"Daar is de lente, 
daar is de zon"



Ook jullie zeggen uitgebreid dank u!

Onze wooncoachen gingen rond in 
onze wijken om te kijken hoe Corona 
bij jullie leeft. Hoe jullie denken aan de 
mensen in de zorg en iedereen die zich 
in deze moeilike tijden blijft inzetten 
voor de andere. Het resultaat mag er 
zijn!

SWaL IN TIJDEN VAN CORONA

BEELDEN UIT 
ONZE WIJKEN





Hierdoor kom je misschien in aanmerking voor een tijdelijke aanpassing in je huurprijs. 

Wat moet je doen…
Je bezorgT ons het attest van technische of economische werkeloosheid en het inkomen van 
de laatste maand (voor zelfstandigen zijn dit de attesten van de laatste 3 maanden) van alle 
inwonenden, waarvan het inkomen meetelt bij de huurprijsberekening. 
Zo kunnen we nagaan of je in aanmerking komt voor een huurprijsvermindering. 
Wanneer het gezamenlijk geïndexeerd belastbaar inkomen 20% lager ligt dan het berekende 
referentiejaar, heb je recht op een aanpassing van je huurprijs voor een periode van 3 maanden. 

De documenten bezorg je per post aan SWaL – Klantenteam gebouwcoach,  
Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 Herent of via email naar info@swleuven.be 

OPGELET:  Na deze periode vragen we je om het huidige inkomen opnieuw te bezorgen van alle 
inwonenden van wie het inkomen meetelt bij de huurberekening. 
Zo kunnen wij nagaan of je nog altijd in aanmerking komt voor een huurprijsvermindering. 
Indien je niet meer in aanmerking komt, gaat je oorspronkelijke huurprijs terug in voege.  Indien 
de attesten niet tijdig worden bezorgd, heb je ook geen recht meer op de aanpassing en gaat de 
oorspronkelijke huurprijs ook terug in voege. 

Wat als je technisch of economisch werkeloos bent door de Corona-maatregelen?

Huurprijsberekening aanpassing

Door de maatregelen die gelden ter bestrijding van het Corona- virus zijn er 
nieuwe regels voor de melding van technische problemen. 
Wat moet je doen:

Er is :
• een ernstig waterlek 
• geen warm water meer
• geen verwarming meer

Je neemt contact op met Cofely op het nummer  016/69.55.18.

Er is :
• een ernstige verstopping van leidingen of toilet
• een electriciteitspanne
• een geblokkeerde deur of raam
• een defecte waterpomp

Je neemt contact op met SWaL op het nummer 016/31.62.00.

Alle andere technische problemen meld je ook aan SWaL zodat wij deze kunnen 
noteren en opvolgen van zodra de maatregelen het toelaten. Het kan dus zijn 
dat sommige herstellingen niet onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd en dat 
je hiervoor zal moeten wachten tot de situatie rond het coronavirus dit toelaat.  

Wat als er een technisch probleem is in jouw woning?

Technische meldingen

WAT ALS? - SWAL IN TIJDEN VAN CORONA



Hiervoor ben je verzekerd via SWaL.
OPGELET : DE SCHADE AAN JOUW INBOEDEL IS NIET VERZEKERD VIA 
SWaL.
Hiervoor sluit je het best nog een aparte inboedelverzekering af bij jouw 
verzekeringsagent.

SWaL heeft voor al haar gebouwen een brandverzekering afgesloten 
met een clausule van “afstand van verhaal en uitbreiding van verhaal 
van derden ten voordele van de huurder”.
De verhuurder en derden zien daarmee af van het recht de huurder aan 
te spreken als die verantwoordelijk is voor een brand en aanverwante 
gevaren. In dat geval is de huurder automatisch gedekt door de 
brandverzekering van de verhuurder (mits betaling van de vrijstelling).

Dat betekent ook dat je een deel van de premie aan de verhuurder 
moet betalen voor deze verzekering. Dit wordt verrekend in je huurprijs

Wat als je een waterkraan vergat dicht te draaien en er daardoor 
schade is aan het gebouw?
Wat als je frietketel heeft vuur gevat en er daardoor heel wat 
schade is aan de keuken? 
...

OPGELET : DE SCHADE AAN JOUW INBOEDEL IS NIET VERZEKERD.
Een schade is snel gebeurd en kan grote gevolgen hebben.
Hiervoor sluit je het best nog een aparte inboedelverzekering af bij 
jouw verzekeringsagent.

Wat als een blikseminslag jouw PC vernietigt?  
Wat als een storm jouw tuinmeubelen beschadigt?
...

OPGELET: DIT IS NIET VERZEKERD VIA SWAL.
Een klein ongeluk is snel gebeurd en kan 
grote gevolgen hebben. Hiervoor sluit je het 
best nog een aparte verzekering af bij jouw 
verzekeringsagent. 

Wat als je tijdens een feestje bij vrienden per 
ongeluk een antieke vaas omver stoot?
Wat als je tijdens een fietstocht omver gereden 
wordt?
...

Familiale verzekering

WAT ALS?

Brandverzekering gebouw

Brandverzekering inboedel



Aansluitend op de site 'Camping Floreal' in 
Boortmeerbeek, heeft SWaL zopas ook de 
site 'Camping Goorveld' gekocht.
Dit geeft SWaL de mogelijkheid een ruimer 
en kwaliteitsvoller project te ontwikkelen met 
nog meer aandacht voor openbaar groen.

Een nieuw aangelegd stukje bos en natuur 
zal ook voor de buurt een meerwaarde 
betekenen.

De nieuwe ontwerpschetsen voor beide 
campings samen werden door de architecten 
uitgetekend en zien er alvast veelbelovend 
uit. 

Ondertussen krijgen de toekomstige woningen ook meer vorm
Het aangename aan deze vormen en schakeling is dat de woonruimtes zich 
openen naar de tuinen toe zonder inkijk bij mekaar en dus voldoende privacy !

WOONPROJECT

PROJECT IN DE KIJKER - FLOREAL



Deze woningen worden momenteel in het atelier 
opgebouwd en zullen volledig afgewerkt (ook van 
binnen, met keuken en badkamer!) worden geplaatst 
op de camping Floreal, dicht bij de straat. Hou dit maar 
in het oog en kom eens op bezoek !

Bijkomend zullen er nog tijdens de zomer 3 tijdelijke 
en verplaatsbare woonunits worden geleverd.

TRANSITWONINGEN

PROJECT IN DE KIJKER - FLOREAL



• als je gezinssituatie verandert het belangrijk is om de wijzigingen te melden. (vb. 

geboorte, scheiding, overlijden, ander telefoonnummer…).

• je sociaal tarief voor gas en elektriciteit kan aanvragen op het OCMW.

• rookmelders nog steeds ter beschikking zijn maar de verdeling ervan wegens de 

Coronacrisis even stopgezet is.

• er nog steeds spaardouchekoppen zijn die je gratis kan komen halen als het 

kantoor van SWaL terug open is.

• je een budget kan aanvragen bij SWaL om een wijk- of straatfeest te 

organiseren en ook bij verschillende gemeenten hier tegemoetkomingen 

voor zijn. Dit gebeurt al in sommige straten en wijken en zorgt voor een fijne 

sfeer. Zo vroegen enkele bewoners van de Vogelzang-wijk in Keerbergen 

een budget aan bij SWaL voor hun nieuwjaarsreceptie.

• SWaL nog voor de zomer hoopt te kunnen starten met de toewijzing van 25 

sociale koopappartementen in het Anemoonproject in Tienen.  Meer info vind je 

op onze website.  Inschrijven hiervoor is nog steeds mogelijk.

• onze renovatiewerken van het buitenschrijnwerk omwille van de 

coronamaatregelen moesten worden stopgezet, 

• de drie testwoning wel al werden afgewerkt,

• de bewoners van die testwoningen heel tevreden zijn over het verloop en het 

resultaat,

• de bewoners de voorbereidingen die in de brief stonden en die werden 

meegedeeld op de bewonersvegadering zeer goed hadden opgevolgd.
• het daarom ook zo vlot is verlopen en het dus heel belangrijk is om dit correct te 

doen

Nieuw buitenschrijwerk Wingeveld (Tielt-Winge)

WIST JE DAT?



Maanden voor er sprake was van social distancing, 
organiseerden de bewoners van de Vogelzang-wijk in 

Keerbergen hun nieuwjaarsreceptie. Enkele sfeerbeelden!



Sociaal beleid, klantvriendelijkheid en duurzaamheid

Telewerkend SWaL 
in tijden van Corona

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

info@swleuven.be | 016 31 62 00

Hoe doen we dat?

We zijn gestart met drie projectgroepen die 
werken rond sociaal beleid, klantvriendelijkheid en 
duurzaamheid. Hier worden ideeën uitgewerkt om 
naar de toekomst toe de dienstverlening van SWaL te 
verbeteren en nog meer af te stemmen op de noden 
van onze klanten, kopers, ontleners en huurders. 

Tegelijk denken we na over nieuwe manieren om onze 
huurders te ondersteunen bij het wonen en leven in 
onze wijken en nog meer te betrekken bij de werking 
van SWaL.

Via enquêtes en bewonersvergaderingen horen we ook 
graag van jullie hoe de dienstverlening van SWaL kan 
verbeteren!

SWaL kijkt vooruit


