
Op 1 september werd het startschot gegeven voor een project op Europese schaal. 
Doel van het project is om sociale huurders energie te laten besparen. Niet door 
eenmalige ingrepen, maar wel door een gedragsverandering en een andere kijk op 
energieverbruik te creëren. Op deze manier kunnen er zowel op korte als op lange 
termijn resultaten bereikt worden.

Door middel van ondersteuning en advies wil het project 4000 sociale huurders 
verspreid over vijf landen bereiken, die gemiddeld 9 % besparen op hun 
energiefactuur. 

Onder leiding van Circle Housing, een woonvereniging uit het Verenigd Koninkrijk, 
zal er gedurende drie jaar gewerkt worden om deze doelstelling te bereiken. Dit 
willen we doen door o.a. stil te staan bij het energieverbruik voor verwarming. 
Maar ook het elektriciteitsverbruik, en hieraan gekoppeld de aankoop van 
huishoudtoestellen, wordt onder de loep genomen. Het is immers niet voldoende 
om energiezuinige woningen ter beschikking te hebben. Dat is wel belangrijk 
en hierdoor besparen onze huurders al aardig wat energie. Maar we willen ook 
nagaan of we een andere kijk op energieverbruik kunnen creëren bij de huurders. 
We richten ons dus ook op het (aankoop)gedrag van de huurders. 

Het project kreeg de naam TRIME (Trias Mores Energetica) en brengt 10 
verschillende partners samen, waarvan 7 sociale huisvestingsmaatschappijen uit 
vijf verschillende landen. Daarnaast maken ook een universiteit, een organisatie 
gespecialiseerd in technieken en een sociale organisatie deel uit van de groep. 

Uit een onderzoek dat Circle Housing in 2013 uitvoerde bleek dat in het Verenigd 
Koninkrijk tot 2,5 miljoen volwassenen van plan waren om geld te lenen om in de 
winter hun energiefactuur te betalen. Als je dan weet dat vooral sociale huurders 
heel kwetsbaar zijn, kan een project als dit alleen maar toegejuicht worden. 

Het project, met een looptijd van drie jaar, heeft een budget van 2 miljoen euro en 
zal voor 75 % gesteund worden door de Europese Commissie. 

Zonnige Kempen is één van de zeven deelnemende sociale huisvestings-
maatschappijen. We zijn wat dat betreft geen beginners meer. Ook in het verleden 
namen we deel aan binnenlandse en buitenlandse projecten met als doel de 
levenskwaliteit van onze huurders te verbeteren. Nu zullen we in één gemeente 
met een honderdtal gezinnen proberen om het energieverbruik met 9 % te laten 
dalen. 
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Start van een groot Europees project met energiebesparing als doel

Zonnige Kempen verwarmt zich 
tijdens deze koude dagen met de 
lekkere soep van ‘In de soep’. Het 
tewerkstellingsproject in Heutje-
Westerlo is een initiatief de 
VZW Lokaal Werk. Dankzij onze 
wekelijkse portie groenten steunt 
het personeel een sociaal project 
en eten we gezond en lekker!

DRIEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN CV ZONNIGE KEMPEN

Praktische informatie
Openingsuren:

Maandag t.e.m. vrijdag: van 9 tot 11.30 uur
Namiddagen alleen op afspraak tussen 13.00 en 16 uur. Elke tweede donderdag van 
de maand is er een avondzitting van 17 tot 19.00 uur (op afspraak).

Telefonisch contact:

Van 9 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16 uur zijn we elke weekdag te bereiken op het 
nummer 014 54 19 41 en via info@zonnigekempen.be.

Sluitingsdagen:

Tijdens de kerst- en eindejaarsperiode maken we graag wat tijd voor onze vrienden 
en familie. We gaan er dus even tussenuit. De kantoren van Zonnige Kempen zijn 
gesloten van donderdag 25 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015. Voor 
dringende herstellingen kan je wel terecht op ons noodnummer: 0474 83 55 88.

Huurders

Tips voor uw verwarming tijdens de winter
Wanneer het buiten kouder wordt gaat onze verwarming 
alvast aan graadje hoger. Tijdens het verwarmingsseizoen 
duiken er geregeld problemen op met de verwarming. 
Soms gaat het om grote mankementen, maar soms gaat 
het om problemen die heel eenvoudig op te lossen zijn 
door de huurder zelf. Wat een bezoek van de technieker 
en de daarmee gepaard gaande kosten uitspaart. Krijg je 
het binnen niet goed warm of valt de verwarming af en 
toe uit, dan kan je alvast de volgende zaken nakijken.

• Is er voldoende druk op de verwarmingsketel. Je kunt 
de waterdruk aflezen op een metertje aan de CV-ke-
tel. De waterdruk moet tussen de één en twee kilo/
cm² zijn. Bij onvoldoende druk kan de CV-ketel in sto-
ring vallen. Je moet dan de installatie bijvullen met 
water en daarna alle radiatoren ontluchten. Als je va-
ker dan twee keer per jaar moet bijvullen, moet je dit 
melden.

• Laat de lucht van de verwarming. Na een tijdje krijg 
je mogelijk lucht in de  verwarmingsbuizen. Dat komt 
omwille van het zuurstof dat in het water zit. Want 
waar lucht zit, kan geen water komen. Dit zorgt er-
voor dat de verwarming op het eerste zicht niet goed 
werkt,  je borrelende geluiden in je CV-installatie 
hoort of de radiatoren niet over de volledige opper-
vlakte opwarmen. Laat één keer per jaar de lucht van 
de verwarming. Mogelijk is er dan weer te weinig 
druk op de ketel. Dit kun je oplossen door water op 
de ketel te laten (zie tip 1). 

• Staat de kamerthermostaat goed ingesteld? Vooral in 
de tussenseizoenen is het moeilijk om te verwarmen. 
De buitentemperatuur is dan nog hoog genoeg, waar-
door de gewenste binnentemperatuur snel bereikt 
wordt. De ketel stopt dan met verwarmen en springt 
pas opnieuw op wanneer het binnen weer kouder 
wordt. Wie op de kamerthermostaat kiest voor een 
binnentemperatuur van 15 °C zal in de tussenseizoe-
nen nog niet veel moeten bijverwarmen. Dan is het 
ook logisch dat de verwarming niet of niet vaak op 
springt. 

• Staat de watertemperatuur van de ketel voldoende 
hoog?

• Zijn de radiatorkranen geopend?

Als dit allemaal in orde is en de verwarming nog steeds 
niet werkt, bel je best naar Zonnige Kempen die contact 
zal opnemen met de onderhoudsfirma.



Zonnige Kempen heeft op zaterdag 
15 november haar nieuwe woningen 
in Viersel officieel ingehuldigd. 
Met de komst van 15 nieuwe 
huurwoningen en 8 koopwoningen 
komen we  tegemoet aan de nood 
aan betaalbare huisvesting. 

Zonnige Kempen heeft op zaterdag 15 
november 23 nieuwe woningen 
ingehuldigd in Viersel. Op het 
terrein, waar vroeger een oude 
boerderij en bijhorende schuren 
stonden, werd een ambitieus 
project gerealiseerd. 15 
nieuwe sociale huurwoningen 
en 8 koopwoningen moeten 
tegemoet komen aan de 
toenemende vraag naar 
betaalbare sociale huur- en 
koopwoningen in Zandhoven. 
De werken startten in 2012. 

Met de komst van de nieuwe 
woningen maken we een grote 
sprong voorwaarts in ons 
sociale huurwoningaanbod 
in Zandhoven. Dat bleef tot 
op heden beperkt tot enkele 

woningen in het centrum van 
Massenhoven. In samenwerking met 
de gemeente zijn we er in geslaagd 
in het centrum van Viersel duurzame 
woongelegenheden te creëren, zowel 
op huur- als koopbasis. 

En de ambities voor Zandhoven 
zijn nog niet gedoofd. Momenteel 

wordt er hard gewerkt aan nieuwe 
woongelegenheden in de Rector De 
Ramstraat en de Driekhoekstraat, ook 
gekend als ‘De Blokskens’. Zonnige 
Kempen blijft er immers naar streven 
om aangename en energiezuinige 
huisvesting aan te bieden in het 
hart van de gemeenten binnen haar 
werkingsgebied. 

Huur

Eerste sociale nieuwbouwproject in Zandhoven 

Project

Sinterklaasfeest in Ramsel

Buur-T-huis 40, de buurtwerking van 
Roteinde te Herselt, liet ons weten 
dat er op 3 december 2014  wel een 
zeer speciale aangelegenheid plaats-
vond. Niemand minder dan Sinter-
klaas heeft de hele buurt een uitge-
breid bezoek gebracht, tot groot jolijt 
van alle (brave) kinderen!

met uitsterven bedreigd is. De getroffen 
huurder en Zonnige Kempen wensen 
alle personen die zich hebben ingezet 
voor hun buur van harte te bedanken!

Dit bewijst nogmaals het spreekwoord: 
beter een goede buur, dan een verre 
vriend!

Kerststalopening in de Door  
van Dijckstraat 21, Hulshout

De bewoners van Door van Dijckstraat 
21 te Hulshout organiseren jaarlijks het 
weekend na Sinterklaas een kerststal-
opening. Wat begon als een voorliefde 
voor Kerstmis is uitgedraaid op een 
heus wijkfeest. De kerststalopening is 
dit jaar al aan zijn vijfde editie toe.

Het is een familiegebeuren waarbij ie-
dereen zijn steentje dient bij te dragen, 
wat trouwens gebeurt met veel plezier 
en motivatie.

De voortuin wordt zeer mooi versierd 
en er worden ook twee tuinhuizen op-
gebouwd. In het ene tuinhuis wordt 
een grote kerststal geplaatst met prach-
tige beelden. In het andere wordt een 

miniatuurdorpje opgebouwd,  een wer-
kelijk huzarenstuk met onder andere dit 
jaar een gondellift die bovendien nog 
eens echt draait! Deze creatie wordt af-
geschermd en blijft geheim tot de offici-
ele kerststalopening. De slimmeriken on-
der jullie weten meteen waar de naam 
vandaan komt!

Het doel van dit initiatief is om de buurt 
dichter bij elkaar te brengen. Dit ka-
dert volledig in de gehele kerstsfeer. 
Alle buurtbewoners, zowel huurders 
als kopers, krijgen een uitnodiging in de 
brievenbus maar iedereen is meer dan 
welkom om een pintje, jenever, warme 
chocomelk, … te komen drinken! Een 
vrije gift verzekert dat je volgend jaar op-
nieuw de sfeer kan gaan opsnuiven!

De buurt reageert keer op keer enorm 
enthousiast op dit prachtige initiatief. 
Het hoeft dan ook niet gezegd dat de 
kerststalopening dikwijls uitloopt tot 
in de vroege uurtjes.

Veel plezier en vriendelijk bedankt 
aan deze warme familie om de gehele 
buurt bij elkaar te brengen!

Nieuws kort
Beter een goede buur, dan een 
verre vriend!

Op 7 november 2014 sloeg het nood-
lot toe bij een huurder te Kleine Wa-
terstraat, Hulshout. Een waterleiding 
was er gebarsten, met als gevolg een 
stortvloed aan water. De getroffen 
huurder was op het ogenblik des 
onheils niet thuis, maar gelukkig re-
ageerden een aantal buurtbewoners 
meteen alert. Zonnige Kempen werd 
onmiddellijk op de hoogte gesteld en 
de hoofdkraan werd zo snel mogelijk 
dichtgedraaid.  Daarenboven hebben 
deze spontane helpende handen al-
les netjes gedweild, zodat de schade 
zo beperkt mogelijk bleef. 

Onze werkman Ivo Flebus stelde vast 
dat goed nabuurschap absoluut niet 

De jaarlijkse huurherziening
Met het jaareinde in zicht weet u dat het ook stilaan tijd wordt voor de jaarlijkse huurprijsherziening. Dat ging dit jaar 
voor de eerste keer een beetje anders. De Raad van Bestuur besliste om de berekening te doen enkel op de recht-
streeks door de belastingen beschikbaar gestelde inkomens. Voor een klein gedeelte van onze huurders moesten we 
nog werken op de oude manier en de inkomsten opvragen bij de huurders, maar voor velen werd deze jaarlijkse op-
dracht alvast een stuk vereenvoudigd. 

Wanneer u de huurprijs ontvangt willen wij u vragen deze goed na te kijken. Kloppen de vermelde inkomsten en gezins-
samenstelling? In de brief die bij de huurprijsberekening wordt gevoegd vindt u alle informatie over wat u moet doen 
indien u niet akkoord gaat met de gebruikte gegevens voor de berekening van  de huurprijs. 

Ook als u niet akkoord bent met de nieuwe huurprijsberekening moet u deze huurprijs correct betalen. Als achteraf 
blijkt dat de gegevens inderdaad niet kloppen zullen we het teveel of te weinig betaalde verrekenen. 

Een overzicht van uw huurwaarborg
Vanaf 2014 zal Zonnige Kempen jaarlijks de fiche ‘details huurwaarborg’ aan elke huurder bezorgen. Deze fiche vindt 
u bij de nieuwe huurprijsberekening. De huurwaarborg is het bedrag dat u betaalde bij de start van de huurovereen-
komst. Dit bedrag staat op een geblokkeerde rekening en wordt jaarlijks verhoogd met intresten.

Op de fiche kan u eerst uw algemene gegevens vinden, daarnaast de verrichtingen en de intrestberekening. Bij de 
intrestberekening ziet u op de laatste lijn hoeveel uw huidige huurwaarborg met intresten bedraagt. De huidige in-
trestvoet bedraagt 0,61%.

Dit overzicht wordt ter informatie aan u bezorgd. U kan dit bedrag enkel uitbetaald krijgen bij het einde van de huur-
overeenkomst (bij verhuis) en na afhouding van door u aangerichte schade in de woning en van eventueel niet be-
taalde bedragen. 


