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Voorwoord van Myriam Boxus, de nieuwe Voorzitster 

8este huurders van de Haard, 

Op bladzijde 2 van deze nieuwe 

editie van FSH lnfo stellen we u de 

nieuwe samenstellîng van onze Raad 

van Bestuur voor. lk ben er trots op 

voorzitster te zijn van dit team. Met 

het einde van de vakantle in zicht, 

herinneren we u op bladzijde 2 en 3 ook 

aan de procedure voor de inzamellng 

van uw inkomstengegevens. 

Voordat we het hebben over onze 

projecten voor de komende 6 jaar, wil ik 

mezelf graag even voorstellen: mijn naam 

is Myriam Boxus en ik ben een 36-jarige 

optimistische inwoner van Schaarbeek! 

lk ben blij dat ik mijn zoon kan opvoeden 

in onze multiculturele gemeente, waarin 

ik van kinds af aan heb gewoond. Telkens 

wanneer ik erdoor flets, kruis ik nieuwe 

mensen met fascinerende levenslopen, 

verenigingen die actief zijn op het terreln 

en innovatieve projecten. 

lk ben ervan overtuigd dat we onze 

stedelijke omgeving kunnen benu.tten 

om de solidariteit tussen bewoners te 

versterken en isolement tegen te gaan. 

Momenteel werk ik parttime aan de 

creatie van een generatiebestendige 

huisvesting in Vorst. 

Na 6 Jaar ais beheerder heb ik nu de 

leiding over de Haard en over het team 

dat gedreven is om de kwallteit van uw 

woonomgeving te blijven verbeteren. 

Ais u in de Helmet woont, kunt u al de 

eerste concrete resultaten zien van het 

Masterplan, dat in de renovatie van 800 

woningen voorziet. 

Met het nieuwe team van de Haard 

willen we het renovatiebeleid van het 

vorige team voortzetten. Extra mïddelen 

zullen vrljgemaakt worden om het 

wooncomfort verder te verbeteren. Eén 

van onze andere prioriteiten is om te 

zorgen voor een goede sfeer tussen de 

,[ 
Voorzitster Myriam Boxus 

huurders en het personeel van de Haard. 

ln de komende edities van FSH lnfo 

houden we u zeker op de hoogte van 

onze projecten. Ondertussen werken 

we graag samen met u verder aan 

het uitbouwen van de Schaarbeekse 

Haard, opdat die nog vriendelijker en 
aangenamer voor de huurders wordt. 
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EERBETOON 

Op 1 december 2018 overleed Bernard Lanssens. 
Hij was voorziuer van de Schaarbeekse Haard en 
hec ASIS van 2007 toc 2013. Mec zi;n expertise 
op hec vlak van huwesc1ng en 21:n vermogen om 
mensen rond een proiecc ce scharen, bfies hij beide 
organ sacces rneuw leven in. 

T11dens z11n voorz1ccerschap schooc hec budget 
van de Haard opnieuw de hoogce in en werden de 
eeme renovacieprojeccen aangevat Hij zette ook 
een ingrijpende herscruccurering van hec personeel 
in gang en voerde een Weke�;ks D1rect1ecom:cé 
door 

Zowel hec personeet ais de huurders van de Haard 
zullen hem z1ch altijd blijven herinneren alseen man, 

wiens zachce bhk het besce in elkeen naar boven brachc 

HUBERT CHRISTIAENS 

Op 25 april 2019 veroorzaakce hec overliJden van 
HubeH Chrisciaens groce opschudding bij zijn ceam 
en hec volcalhge personeel 

Ais Financ1eel Directeur en Verhuurbeheerder 
smds half juni 2016, spee�e hij mec zijn 
profess1onalisering van de fmanciële en 
admin,strat1eve afde5ngen een belangrijke roi voor 
de Schaarbeekse Haard. Hij hield hec bednjf mec 
scrakke hand fmancieel gezond. hecgeen essenc,eel 
was voor de voorczeuing van het amb1cieuze 
Renovat1e- en Verhu,splan van de Schaarbeekse 
Haard 

Z11n droge humor, zijn gedrevenhe1d voor 
sociaal werk en z11n voorliefde voor divers1ce1c en 
pluralisme scaan voor alcijd in onsgeheugen gegnfc. 

UURREGELING 

PERMANENTIE 

ALGEMEEN TELEFOONNUMMER: 02 240 80 40 

Voor Frans: druk op 1 Voor Nederlands: druk op 2 

Reeds huurder: druk op 1 Kandidaat-huurder: druk op 2 

Voor (l�ttijdige) betalingen:druk op 3 
Vooreen maatschappelijk weri<er: 

drukop4 

Vooreen huurwaarborg druk op S Voor een lastenafrekening: druk op 6 

Ochtend Namiddag 
07.30 > 11.30 uur 13.30 > 15.30 uur 

Open 
J Telefonische permanentie 

Maandag e Onthaal huurders Loker gesloten 

e Techn,sche 
J Telefonische permanentie 

permanent•e 

Dinsdag Loker gesloten 
J Telefonische permanentie 

Loker geslocen 
J Telefonjsche permanent1e 

Open 

Woensdag 
J Telefonische permanent1e 

Loker gesloten 
e Onthaal huurders J Telefonische pe,manentie 

Q Sociale Permanenue 

13h30 > 15h30 uur 

Open 
Open J felefonische permanencie 

Donderdag J Telefonische permanentie 

e Onchaal huurder; 
Q SociJle Pe,manencie 

alleen voor huurders var, de 
Sch.u,bee�se Ha.1rd· 

Open 

Vnjdag 
J Te1efon1sche perma11en�1e 

Loker gesloten 
e OmhJal huurders J Tddo1:1sche perm;1ne1 ttie 

e Permanencie huurkand1dacen 
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