
Tot ziens 
Gilisquet …  
Dag de Troost !

verdieping toegang tot de sociale dienst en 
de verschillende administra tieve diensten. 

Polyvalente ruimtes maken het ons ook 
moge lijk thema-ontmoetingen te organise-
ren over onderwerpen die u aangaan en  
uw dagelijks leven kunnen verbeteren :  
het besparen van water en energie,  
duurzaam onderhoud van de woning,  
de kleine werken ten laste van de huurder, enz.

We zullen er u graag verwelkomen.  
Aarzel niet ons een bezoekje te brengen !

Bernard Lanssens, voorzitter, en Said Benallel,  
vice-voorzitter van de FSH. •
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maar u ook beter aangepaste en comforta-
belere onthaallokalen bieden. We moesten  
dus meer ruimte vinden en dat is nu gebeurd !

Op 27 juni bent u in groten getale opge-
daagd om de nieuwe kantoren te komen 
ontdekken. De gezellige sfeer die er de hele 
fijne namiddag hing, bevestigt ons dat 
deze lokalen gunstig zijn voor de ontwik-
keling van goede relaties ( zie pagina 4 ).

In de ruime en rustige onthaalzone zult u op 
een aangename manier kunnen wachten in 
een kader dat licht hout en heldere kleuren 
combineert en uitgerust is met comfortabele 
zitplaatsen. Van daar uit hebt u op dezelfde 

De Schaarbeekse Haard  
heeft een pagina omgedraaid.  
We hebben onze te klein 
geworden kantoren in  
de Gilisquetlaan achter 
ons gelaten en onze intrek 
genomen in onze nieuwe 
gebouwen gelegen in de 
Trooststraat nr 70.

De verhuizing is een keerpunt in de werking 
van uw huisvestingsmaatschappij en toont 
concreet onze wil om ons onthaal en onze 
communicatie met u, onze huurders,  
te verbeteren.

Om dit te bereiken, moesten we niet  
alleen onze medewerkersteams versterken, 
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“  De Schaarbeekse Haard : 
Gebruiksaanwijzing ”

Indien u in het bijzonder een onder
houd wilt met de voorzitter of de directie  
van de Schaarbeekse Haard kunt u een 
afspraak maken bij  
§ Mevrouw Cuypers, directiesecretaresse 
 T. 02 240 80 41

U kunt ons schrijven op ons adres in de Troost
straat nr. 70 of ons een e-mail sturen op  

De sociale dienst :
Onthaalbezoek van de nieuwe huurders -  
Individuele sociale begeleiding ( gezond heid,  
familiale situatie, nood aan thuishulp, enz. ) -  
Begeleiding bij achterstallige huur gelden -  
Overplaatsingsplan - Bemiddeling en her-
oriëntatie van burenruzies - Hero riën tatie naar  
de gespecialiseerde diensten ( schuld be mid-
deling, mentale gezondheid, jeugd zorg, enz. ). 
§  Mevrouw MarieClaire Dubois  

T. 02 240 80 47
§  Mevrouw Severine Galoppin  

T. 02 240 80 57
§  Mevrouw Elodie Delory  

T. 02 240 80 29

De huurdienst : 
Toewijzingen, tehuurstelling - Aanvragen 
voor overplaatsing - Jaarlijkse herb erekening  
van de huur - Opvolging van de wijzigingen 
in uw situatie ( gezinssamenstelling, 
inkomsten, enz. ). 
§  Algemeen onthaal  

Mevrouw Anoko Lawson  
T. 02 240 80 40

§  Administratieve opvolging  
Mevrouw Tiphaine Willocq, verant
woorde lijke, Mevrouwen Joëlle 
Vander straeten, Bahar Koroglu en 
Cindy Swennen  
T. 02 240 80 40

De dienst geschillen : 
Rappel inzake huurgelden - Opstellen van een 
afbetalingsplan bij achterstallige betalingen. 
§  Mevrouw Olga Yanez  

T. 02 240 80 40 

De technische dienst :
Vraag tot tussenkomst voor technische 
problemen - Toelatingsaanvraag om werken  
uit te voeren in uw appartement - Signaleren  
van pannes in de gemeenschappelijke 
gedeelten - Vraag tot verdelging van 
insecten of ratten. 
§  Mevrouw Muriel Hubert  

T. 02 240 80 50

foyerschaerbeekois@fsh.be : 
§ Bernard Lanssens, voorzitter van de FSH
§ Pascal Vertonghen, beherend directeur 
§ Chantal Arts, administratieve directrice
§ Anne Timmermans, technische directrice
§ Muriel Vander Ghinst, sociale directrice

Buiten de kantooruren kunt u in dringende 
gevallen contact opnemen met :

Hieronder vindt u de nodige informatie zodat u zich tot de juiste dienst kunt wenden wanneer u onze 
tussenkomst nodig hebt. Tijdens de kantooruren van 7u30 tot 16u, op vrijdag enkel van 7u30 tot 15u30. 

§  Uw toezichthouder( houdster ) van wie 
het telefoonnummer zich in uw inkomhal 
bevindt. 

§  De technische wachtdienst waarvan het 
nummer u werd opgestuurd voor de sites 
zonder toezichthouder( houdster ). 

§  De gemeenschapsagenten, elke dag van 
16u tot 1u 's morgens voor problemen in 
verband met de bezetting van de ge meen-
schappelijke gedeelten op T. 0473 855 643  
of 0473 855 606. •

Het team van de administratieve dienst : 
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“  Een patrimonium dat zich 
tentoonstelt ”

Ter gelegenheid van de voor
stelling van onze nieuwe 
kantoren, hielden we eraan het 
opmerkelijke patrimonium van 
de FSH in de kijker te stellen. 

Een fototentoonstelling schetste de evolutie 
van ons patrimonium sinds de oprichting 
van de maatschappij in 1899 tot op heden 
en toonde de gebouwen waarin u momen-
teel leeft. Een mooie gelegenheid om ze 
vanuit een andere hoek te herontdekken ! •
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Het schildersteam van de Haard

27/06/2012 Voorstelling van onze nieuwe kantoren

Huurders, buren, bedienden van de Haard, 
officiële genodigden of partners, u was op 
27 juni ll. talrijk aanwezig op het nr. 70 van 
de Trooststraat om onze nieuwe infrastruc-
turen te ontdekken. 
Bernard Lanssens en Said Benallel, voorzitter 
en vice-voorzitter, hadden het genoegen 
om bij deze gelegenheid de heren Bernard 
Clerfayt, burgemeester, en Christos Doul-
kéridis, staatssecretaris voor huisvesting,  
te mogen verwelkomen.  
We danken u omdat u van dit moment 
een succes hebt gemaakt en verheugen ons 
erover dat wij u een gastvrije en kleurrijke 
Schaarbeekse Haard hebben laten kennen, 
naar het evenbeeld van een maatschappij 
die dicht bij haar huurders en hun dagelijks 
leven wil staan. •

Binnen onze technische regie is het team 
dat zich bezighoudt met het aanbrengen 
van een nieuwe laag verf en het leggen van 
vinyl het belangrijkste. 

Dankzij de goede samenwerking met het 
OCMW van Schaarbeek wordt dit team 
ver sterkt met 7 medewerkers artikel 60 en 
bestaat het in totaal uit 10 personen.  
De ver ster king van dit team was een gevolg 
van de wens van onze maatschappij om 

onze woningen tussen twee verhuringen in 
op nieuw in een onberispelijke staat te brengen. 

Het is dankzij hen dat de te huur gestelde 
woningen er op hun best uitzien. 

Ze zijn ook belast met het opnieuw in 
de verf zetten van de gemeenschappeli-
jke gedeelten en rekenen daarbij op uw 
medewerking om hun verfraaiingswerken 
van uw leefruimtes te respecteren ! •


