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De gemeente werkt sinds 2009 samen 
met de Huisvestingsdienst Regio Izegem 
(HRI). 

De HRI huurt woningen van particuliere 
eigenaars om die onder te verhuren aan 

personen of gezinnen voor wie het moeilijk 
is om via de private huurmarkt een kwaliteits-

volle en betaalbare woning te vinden. 
Lees het hier, op pagina 4!

Een sociale woning 
huren of verhuren?

Het kan!
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Een sociale woning huren of verhuren? Het kan!

Gemeente ruimt erfenis uit verleden op
en ontsnapt aan schadeclaim

De gemeente werkt sinds 2009 samen met de Huisvestingsdienst 
Regio Izegem (HRI). 
De HRI huurt woningen van particuliere eigenaars om die onder 
te verhuren aan personen of gezinnen voor wie het moeilijk is om 
via de private huurmarkt een kwaliteitsvolle en betaalbare woning 
te vinden. 

Wat doet de HRI voor jou als 
verhuurder?
- betaalt de huur steeds stipt gedurende de 
volledige huurtermijn;
- ziet toe op het onderhoud van de woning 
en brengt deze in de oorspronkelijke staat 
op het einde van de overeenkomst, reke-
ning houdend met de normale slijtage;
- neemt alle administratieve beslommerin-
gen over: de zoektocht naar een huurder, 
de opmaak van de huurovereenkomst, de 
opmaak van een gedetailleerde plaatsbe-
schrijving, … ;
- staat in voor de begeleiding van de huur-
der;
- heeft een technische ploeg die vóór de 
verhuring een aantal aanpassingswerken 
kan uitvoeren volgens een financieel 
interessante formule voor de eigenaar. 
De ploeg staat tevens in voor eventuele 
onderhouds- en herstellingswerken tijdens 
de periode van verhuring;
- biedt ondersteuning bij de aanvraag van 
premies, waar je als eigenaar-verhuurder 
onder bepaalde voorwaarden recht op 
hebt.

Wat vraag de HRI hiervoor in 
ruil?
- een woning die voldoet aan de Vlaamse 
kwaliteitsnormen, waarbij je voor bepaalde 
aanpassingswerken een beroep kan doen 
op de technische ploeg van de HRI;
- een huurovereenkomst voor 9 jaar;
- een huurprijs die lager ligt dan de markt-
prijs.

En als huurder?
De HRI kan je onder bepaalde voorwaar-
den een woning aanbieden. Er zijn echter 

meer kandidaat-huurders dan woningen 
ter beschikking. Daarom wordt er met een 
wachtlijst gewerkt. De HRI geeft voorrang 
aan mensen met beperkte financiële mid-
delen en met een dringend woonprobleem. 

De woonwinkel in het gemeentehuis is open op 
dinsdag (16u-19u) en vrijdag (9u-12u).
www.wielsbeke.be – huisvesting
www.huisvesting-regio-izegem.be

De gemeente Wielsbeke ont-
snapt aan een schadeclaim 
van 17 miljoen euro van OVAM 
wegens het verontreinigen van 
de oude Leiearm. Dit gebeurde 
in de jaren dat oppositiepartij 
U. nog de meerderheid uit-
maakte. Het huidige CD&V/N-
VA-bestuur heeft een minnelijke 
schikking kunnen bekomen 
en het oude stort is ondertus-
sen opnieuw een natuurgebied 
geworden.

Deze erfenis uit het verleden hing als 
een zwaard van Damocles boven de 
gemeente. Een erfenis uit de tijd dat 
WDV (nu U., nvdr) de plak zwaaide in 
Wielsbeke. Toen besliste men om de 
oude Leiearm vol te storten met afval. 
Dat was niet naar de zin van OVAM 
die de gemeente een schadeclaim van 
17 miljoen euro voorschotelde wegens 
illegaal storten. De oude Leiearm moest 
terug in zijn oorspronkelijke staat her-
steld worden.
Dat dit niet naar de zin was van het 

WDV-bestuur blijkt uit het feit dat het 
jarenlang tevergeefs procedeerde tegen 
de schadeclaim. Er kwam geen enkele 
intentie om het illegaal gestort afval te 
verwijderen.

Minnelijke schikking
Toen in 2007 CD&V/N-VA de meer-
derheid behaalde, heeft het nieuwe 
bestuur zich van in het begin helemaal 
anders opgesteld. Men is rond de tafel 
gaan zitten met OVAM om tot een ak-
koord te komen. Die oplossing bestond 
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Nieuw opnamereglement voor woon- en zorgcentrum
De opnamecriteria voor het woon- en zorgcentrum Ter Lembeek, die 
jarenlang ongewijzigd waren gebleven, zijn aangepast aan de noden 
en wensen van de Wielsbeekse kandidaat-bewoner. OCMW-voorzit-
ter Filiep De Vos legt de principes van de nieuwe regeling uit.

‘De aanpassing is er niet zomaar geko-
men. Vooreerst hebben we de evaluatie-
formulieren die ingevuld worden door 
de familie van een ontslagen bewoner 
grondig geanalyseerd. Daarbij hebben we 
ook enkele elementen meegenomen die 
wij als CD&V/N-VA-beleidsploeg zeer 
belangrijk vinden.’

Duidelijke lijst, eenvoudige 
criteria
‘Er kwam een duidelijke lijst tot stand, 
waarbij de beoordeling gebeurt op basis 
van eenvoudige en eenduidige criteria.
De aanpassing van het opnamereglement 
is als volgt samen te vatten:

- de lijst is voor iedereen duidelijk: voor 
de kandidaat-bewoner, zijn familie en 
voor de mensen van het OCMW zelf; 
- we proberen de mensen in de eerste 
plaats langer in de eigen thuisomgeving 
te laten verblijven. Daarvoor voorzien we 
verschillende premies. De graad van zorg-
behoevendheid van een kandidaat (‘kan 
de kandidaat, al dan niet met hulp, nog 
thuis blijven wonen?’) is een belangrijk 
criterium geworden bij de beoordeling;

- er is een afzonderlijke wachtlijst voor 
opnames in de gesloten afdeling (vb. 
mensen met dementie);
- als twee mensen dezelfde score behalen, 
wordt de voorrang bepaald op basis van 
de datum van inschrijving op de lijst;
- indien een kandidaat voor een tweede 
keer wordt gecontacteerd voor een mo-
gelijke opname in het woonzorgcentrum 
en een tweede keer weigert, dan wordt 
de datum van de weigering aanzien als de 
nieuwe datum van aanvraag;
- inwoners van Wielsbeke krijgen steeds 
voorrang.’

Uitbreiding woonzorgcentrum 
en dagopvang
‘Voldoende opnameplaatsen voor 
ouderen is een probleem, zo staan er op 
vandaag ruim 150 kandidaat-bewoners op 
de wachtlijst. Met de geplande uitbreiding 
van het woon- en zorgcentrum proberen 
we tegemoet te komen aan deze nood. 
Er is een uitbreiding gepland van 70 naar 
96 kamers, waaronder 6 kamers voor 

kortverblijf. De palliatieve kamer blijft 
behouden. Er wordt in fases gewerkt en 
we hopen tegen einde 2016 de eerste fase 
van de nieuwbouw af  te werken.’ 
‘Een volgend project, dat eind deze legis-
latuur zal opgestart worden, is het aanbod 
voor dagopvang uitbreiden van 0 naar 15 
plaatsen.’

‘Heb begrip voor de wachtlijst’
‘Mag ik ten slotte op begrip rekenen als 
een familielid of  naaste niet onmiddellijk 
kan opgenomen worden? Iedere vraag tot 
opname wordt immers steeds op dezelfde 
manier behandeld waardoor noch ikzelf  
noch de diensten van het OCMW op dat 
gebied beloftes kunnen maken,’ aldus 
OCMW-voorzitter Filiep De Vos.

www.wielsbeke.be – OCMW – WZC Ter 
Lembeek

er in dat de gemeente slechts een deeltje 
van de vervuilde grond op eigen kosten 
moest afgraven.

OVAM verklaarde zich ondertussen 
akkoord met de recent voltooide her-
stelwerken, welke om en bij de 200.000 
euro kostten. Een peulschil van wat de 
gemeente aanvankelijk boven het hoofd 
hing. Het resultaat is dat Wielsbeke op 
vandaag terug een mooi natuurgebied 
rijker is.

In deelgemeente Sint-Baafs-Vijve was heel wat heisa ontstaan na-
dat bepaalde oppositieleden het nodig vond om verkeerde infor-
matie te verspreiden. Er werd gefluisterd dat het kerkhof rond de 
kerk zou verdwijnen.
Schepen van communicatie Guido Callewaert: ‘Laat dit zeer duidelijk zijn. Het 
kerkhof  blijft bestaan en dat heeft nooit ter discussie gestaan. Het wordt behou-
den omwille van zijn historische waarde en uit respect voor de overledenen en 
hun families.’

Onteigeningsplan
Wat wel klopt, is dat het kerkhof  is opgenomen in het onteigeningsplan van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Den Aert. Ook dat is eenvoudig te verkla-
ren. ‘Wat nog niet opgelost is, is de regularisatie van de eigendomsstructuur van 
het kerkhof  en de parkeerplaatsen voor zaal Den Aert en het kerkhof. ‘Nu zijn die 
deels eigendom van de gemeente en van de kerkfabriek Sint-Bavo’, zegt schepen 
Callewaert. ‘Naar analogie met de kerkhoven en parkeerplaatsen in deelgemeenten 
Ooigem en Wielsbeke is het de bedoeling om ook in Sint-Baafs-Vijve klaarheid te 
brengen in de situatie en dit via overleg met de kerkfabriek.’

Kerkhof Sint-Baafs-Vijve 
blijft wél bestaan
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Uw lokale contactpersonen
Frédéric Depypere 
& Marijn De Vos 
(cdenvwielsbeke@gmail.com)
www.wielsbeke.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Heeft u een opmerking 
over het gemeentebeleid of 
de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter 
kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

BK voor profs in Wielsbeke in 2014
Cycling Wielsbeke vzw organiseert op zondag 29 juni 
2014 het Belgisch Kampioenschap wielrennen voor 
profs. Er worden 20.000 supporters verwacht.

Een dertigtal wijkbewoners 
van de wijken Waterstraat en 
Ter Triest kwamen op vrijdag 

20 september op de uitnodi-
ging van CD&V Wielsbeke af. Ze 

konden er zelf even burgemeester 
spelen en er was ook voor een natje 

en een droogje gezorgd.

Dit jaar reden de renners in het heu-
velachtige La Roche, volgend jaar lijkt 
alles op een massasprint uit te draaien 
in Wielsbeke. Het uitgelezen parcours 
voor een topsprinter als Boonen (in 
de thuishaven van zijn sponsor Quick-
step). Of  mogen we toch iets verwach-
ten van Gilbert ? Elke wielerminnende 

Wielsbekenaar kijkt er nu al 
naar uit!

600 vrijwilligers
De organisatie is in handen van Cycling 
Wielsbeke vzw die al enkele jaren de 
Belgische Kampioenschappen voor 
lagere categorieën organiseert. De orga-

nisatie rekent op zo’n 600 medewerkers 
om alles tot in de puntjes te kunnen 
organiseren.

www.bkwielsbeke.be

Waar moeten we de 
prioriteiten leggen

voor deze 
bestuursperiode?

CD&V Wielsbeke trekt, zoals gebruikelijk, 
ook tijdens het jaar naar de mensen toe. 
Deze keer was de wijk Waterstraat - Ter 
Triest aan de beurt. Ondanks de koude 
zomeravond kwamen toch een dertigtal 
buurtbewoners langs. Via het burge-
meesterspel konden zij zelf  eens kiezen 
waar de prioriteiten voor de komende 
legislatuur moeten gelegd worden. Nadien 
was er ook tijd voor een babbel met een 
bestuurslid van CD&V Wielsbeke, een 
schepen of  de burgemeester.
CD&V-voorzitter Frédéric Depypere: 
“Meer dan ooit is CD&V de partij van 
de dialoog. Ook op lokaal vlak hechten 

we heel veel waarde aan de dialoog met 
de Wielsbekenaar. We zullen dan ook 
blijvend met initiatieven naar de burger 
toekomen. Ook de burger zelf  kan bij ons 
of  het gemeentebestuur terecht voor een 
positieve, toekomstgerichte dialoog.”

Foto’s van deze gezellige avond vind je op onze 
website. Winnaar van de fles bubbels: Marc 
Poelvoorde (Wielsbeke).
Winnaars van de bubbels aan de CD&V-stand 
op de avondmarkt van de Wielsbeekse Feesten: 
Marleen van Nieuwenhuyse (Wielsbeke) en Peter 
De Fré (Ooigem).


