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Deel I: Statutaire gegevens van de vennootschap 
 
Burgerlijke Vennootschap opgericht onder de vorm van een handelsvennootschap op aandelen en 
ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een 
handelsvennootschap hebben aangenomen ter griffie van de rechtbank van Koophandel onder het nr. 
127. 
 
Op 08.07.1922 werd een burgerlijke vennootschap met de vorm van een C.V. opgericht onder de naam 
"HELPT ELKANDER". 
Sedert 1 november 2006 is de zetel gevestigd te Waregem, Hazepad 1.  
De Bouwmaatschappij is erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder nummer 3410.  
 
De stichtingsakte werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03.08.1922 onder 
nummer 8417. 
 
Achtereenvolgens gewijzigd blijkens proces-verbaal  
- opgesteld op 31.12.1949, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29.01.1950, onder nummer 1707. 
- opgesteld op 22.08.1954, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03.09.1954, onder nummer 24242. 
- opgesteld op 11.05.1958, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 02.06.1958, onder nummer 14916. 
- opgesteld op 29.05.1960, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23.06.1960, onder nummer 17986. 
- opgesteld op 28.05.1967, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13.07.1967, onder nummer 1794-26. 
- opgesteld op 24.09.1978, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15.11.1978, onder nummer 2338.11. 
- opgesteld op 20.10.1979, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06.11.1979, onder nummer 1816.18. 
- opgesteld op 24.05.1986, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18.04.1987, onder nummer 870418.441. 
- opgesteld op 25.05.1991, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 02.07.1991, onder nummer 910702.262. 
- opgesteld door Notaris DUFAUX Thérèse te Waregem,op 15.05.1993, aangaande aanpassing van de statuten aan de wet van 
twintig juli negentienhonderd éénennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09.06.1993, onder 
nummer 930609.339. 
- opgesteld door Notaris DUFAUX Thérèse te Waregem, op 06.10.2001, aangaande A) omzetting van het kapitaal in Euro en 
kapitaalsverhoging door omzetting beschikbare reserves, B) statutenwijzigingen en C)aanpassing van de statuten aan het 
Wetboek van Vennootschappen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26.10.2001 onder nr. 20011026-765. 
- opgesteld door Notaris DUFAUX Thérèse te Waregem, op 13.05.2006, aangaande statutenwijziging ingevolge wijziging zetel 
van de vennootschap enerzijds en aanstelling bedrijfsrevisor anderzijds, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 
van 07.06.2006, onder nr. 0093108. 
Laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door Meester DESIMPEL Elisabeth, geassocieerd notaris te Waregem, op 
28.09.2011, aangaande statutenwijziging ingevolge de vigerende wetegeving inzake vennootschap met sociaal oogmerk en de 
Vlaamse wooncode, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 2011 onder nummer 11171405.  
 
 
Op 28 september 2011 vond ten zetel van de bouwmaatschappij een Buitengewone Algemene Vergadering plaats, die 
georganiseerd diende te worden ingevolge de invoegetreding van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor 
erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van 
sociale huisvestingsmaatschappijen, waarbij aan de bouwmaatschappijen de verplichting wordt opgelegd de statuten aan te 
passen aan de nieuwe modelstatuten opgelegd in voormelde regelgeving tegen uiterlijk 30/06/2012.  
 
Voornaamste reden van deze statutenwijziging bestond erin een doelswijziging door te voeren waarbij Helpt Elkander werd 
omgevormd van een CVBA in een CVBA met sociaal oogmerk.  Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om tevens enkele andere 
kleine wijzigingen aan de statuten door te voeren, zodat vooraleer kon overgegaan worden tot het organiseren van deze 
Buitengewone Algemene Vergadering de nieuwe modelstatuten dienden ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Minister van 
Wonen.   
Deze kleine wijzigingen bestonden er bijvoorbeeld in, dat de verplichting om de uitnodiging aangetekend aan de aandeelhouders 
over te maken werd geschrapt, dat het uur van aanvang van de jaarlijkse Algemene Vergadering werd vervroegd en dat cfr art. 
24 van de statuten mbt zitpenningen kunnen aangepast worden.  
 
Met schrijven dd. 31/08/2011 vanwege het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werd 
aan de bouwmaatschappij het Ministerieel Besluit dd. 19/08/2011 houdende goedkeuring van statutenwijziging aan de 
bouwmaatschappij tijdig overgemaakt, zodat mits voorlegging van een staat van activa en passiva, opgemaakt 30/06/2011, de 
Buitengewone Algemene Vergadering tot doorvoeren van deze statutenwijziging op 28 september 2011 om 18u kon doorgaan.  
Hiermee was Helpt Elkander één van de eerste bouwmaatschappijen die de verplicht opgelegde doelswijziging doorvoerde.  
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Deel II: Bestuursorganen van de vennootschap 

1 Lijst van de aandeelhouders op 31.12.2011 

            aantal 
aandelen 
1 Stadsbestuur Waregem Vanryckeghem Kurt Waregem  400 

2 Vlaams Gewest   240 

3 Gemeentebestuur Dentergem Degroote Koenraad Wakken 200 

4 Stadsbestuur Tielt MwVerhalle Hedwig Tielt  200 

5 Gemeentebestuur Wielsbeke Abid Rachida Wielsbeke SBV 200 

6 Prov. West Vlaanderen Dhondt Yolande Waregem SEV 180 

7 Gemeentebestuur Ardooie Farrazijn Wilfried Ardooie 100 

8 Gemeentebestuur Pittem Gelaude Peter Pittem 100 

9 OCMW Waregem Kerkhove Joost Waregem  100 

10 Mw Verhaeghe Tony F. Verhaeghestraat 16 Waregem 46 

11 Bovyn Marc Stationsstraat 37 Waregem  41 

12 François Freddy Ruitersdreef 101 Waregem  24 

13 Ostijn Maria Leiestraat 7 Wielsbeke SBV 24 

14 Desmet Jozef Schoolstraat 4 Wielsbeke 22 

15 Devos Freddy Hoevelaan 36 Waregem SEV 22 

16 Deconinck Martine Henri Lebbestraat 108 Waregem  20 

17 De Coninck Tom Fazantenlaan 9 Waregem  17 

18 De Coninck Willy Abeelstraat 15 Waregem SEV 17 

19 Platteau Alfred Leopoldstr. 48/0101 Avelgem 15 

20     Dewaele Christian Potegemstr.12 bus 2.1 Waregem  14 

21 Devrieze Geert Stationsstraat 16 Wielsbeke 13 

22 Alg. Christen Coöperatieve Markt 26 Waregem 12 

23 Erven Naert Albert Brugsesteenweg 223 PittemEgem 12 

24 De Cabooter Raf Beiaardstraat 35 Waregem 11 

25 Vanlerberghe Annie Vijvedreef77 Wielsbeke SBV 9 

26 Rogge Pol p.a. F.Verhaeghestr. 1 Waregem 8 

27 Desmet Peter Oscar Verschuerestr. 26 Waregem 6 

28 Kerkhove Joost Schoendalestraat 103 Waregem SEV 6 

29 Cools Nadine Molenakker 90 Egem 4 

30 Desmet Gabriël Meulebekesteenweg 45 Dentergem 4 

31 Iacopucci Pietro Kortrijkseweg 68 Waregem Bev.-Leie 4 

32 Erven Plasman Simon Putmanstraat 2 bus 4 Waregem 4 

33 Soenens Krist Kloosterstraat 9 Ardooie 4 

34 Soens Rik Bermkouter 4 Waregem Bev.-Leie 4 

35 Top Maurice Papestuk 1 Harelbeke 4 

36 Vanmeerhaeghe Ivan Tieltstraat 35 Dentergem Markegem 4 

37 Declercq Wim Oosthoekstraat 32 Dentergem 3 

38 De Koker Kathy J. Van Ooststraat 24 Tielt Aarsele 2 

39 HuyghelierStefaan Deinsesteenweg 176 Tielt Aarsele 2 

40 Rosseel Palmer Vierkeerstraat 29 Harelbeke Bavikhove 2 

   TOTAAL 2.100 

 
De nominale waarde van één aandeel bedraagt 12,50 euro.  Per aandeel dient 3,13 euro (25%) 
volstort te worden.  
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2. Raad van Bestuur 

2.1 Lijst leden Raad van Bestuur op 31.12.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dhr. Dewaele Christian 
056/60.43.21 

BIJZONDERE 
Waregem, Potegemstraat 12 bus 2.1 

Voorzitter ( RvB 15/7/2004) 
 

2 * Dhr. Iacopucci Pietro 
056/62.12.04 

Namens stad Waregem 
Waregem, Kortrijkseweg 68 

1° Ondervoorzitter (RvB 2/6/2010) 

3 Dhr. De Coninck Filip 
056/66.58.92 

Namens gemeente Wielsbeke 
Wielsbeke, Seringenstraat 7 

2° Ondervoorzitter (RvB 30/6/2010) 

4 Mevr. Destoop-Dhondt Yolande 
056/60.24.77 

Namens prov. W.-Vlaanderen 
Waregem, Staakmolenstraat 24 

Bestuurder 

5 Dhr. Soens Rik 
056/62.12.05 

Namens stad Waregem 
Waregem, Bermkouter 4 

Bestuurder 

6 Dhr. Lahousse Bruno 
056/49.02.40 

Namens stad Waregem 
Waregem, Henri Lebbestraat 45 

Bestuurder 

7 Dhr. Vanheusden Patrick 
056/60.07.83 

Namens stad Waregem 
Waregem, Guido Gezellestraat 45 

Bestuurder 

8 Dhr. Kerkhove Joost 
056/60.03.98 

Namens OCMW Waregem 
Waregem, Schoendalestraat 103 

Bestuurder 

9 Mevr. Ostijn Maria 
056/60.65.59 

Namens gemeente Wielsbeke 
Wielsbeke, Leiestraat 7 

Bestuurder 

10 Dhr. Duynslaeger Denis 
0478/78.96.66 

Namens gemeente Dentergem 
Dentergem, Palingstraat 23 

Bestuurder 

11 Dhr. Dekeukeleire Bart 
051/69.07.12 

Namens gemeente Dentergem 
Dentergem, Wakkenstraat 19 

Bestuurder 

12 * Mevr. De Poorter– Dehaemers 
Christine 051/63.60.79 

Namens stad Tielt 
Kanegem, Ter Kouter 27 

Bestuurder 
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13 Mevr. Van Maele – Ottevaere Nancy 
051/63.57.57 

Namens stad Tielt 
Aarsele, J. Van Ooststraat 18 

Bestuurder 

14 * Mevr. Cools Nadine 
051/46.73.53 

Namens gemeente Pittem 
Egem, Molenakker 90 

Bestuurder 

15 Mevr. Vande Vyvere Chantal 
051/74.89.70 

Namens gemeente Ardooie 
Ardooie, Zwevezeelstraat 109 

Bestuurder 

16 * Dhr. Declercq Wim 
09/388.51.15 

BIJZONDERE 
Dentergem, Oosthoekstraat 32 

Bestuurder 

17 Mevr. Deconinck Martine 
0472/49.75.96 

BIJZONDERE 
Waregem, Henri Lebbestraat 108 

Bestuurder 

18 Dhr. De Coninck Tom 
0475/71.56.62 

BIJZONDERE 
Waregem, Fazantenlaan 9 

Bestuurder 

19 * Dhr. François Freddy 
0476/85.80.76 

BIJZONDERE 
Waregem, Ruitersdreef 101 

Bestuurder 
 

 
   (*) 4 mandaten komen cfr art. 23 der statuten te vervallen in 2012.  Voor de voorzieningen in deze benoemingen verwijzen 

wij naar hoofdstuk V “Statutaire benoemingen” waarbij nog 1 mandaat dient vervangen te worden cfr beslissing AV van 2010. 
 
    

2.2 Contactpersonen per wijk 

In haar zitting van 10 september 2008 werden voor de eerste maal uit de leden van de Raad van 
Bestuur contactpersonen aangesteld als wijkverantwoordelijken.  

Op heden is deze lijst als volgt samengesteld: 

WAREGEM 

 - Leeuwke + Hoop van Vrede    Christian Dewaele 
 - Gaverhof/Duthoystraat/Vennestraat/  Christian Dewaele 
              Toekomststraat/Desselgemseweg 
 - Torenhof      Pietro Iacopucci 
 - Mussekouter      Patrick Vanheusden 
 - Den Olm      Freddy François 
 - Dompelpark + Nokerseweg    Tom De Coninck 
 - Nieuwenhove      Martine Deconinck 

SINT-ELOOIS VIJVE 

- Lindetuin      Joost Kerkhove 
 - P. Benoitlaan + Rozenhof    Joost Kerkhove 
 - Oostpoort      Yolande Dhondt 

WIELSBEKE 

WIELSBEKE       Filip De Coninck 
SINT-BAAFS-VIJVE      Maria Ostijn 

DENTERGEM 

DENTERGEM (Nellekenshof)     Bart De Keukeleire 
OESELGEM (Vlassenhove)     Denis Duynslaeger 

TIELT 

AARSELE       Nancy Ottevaere 
KANEGEM       Christine Dehaemers 

PITTEM 

EGEM        Nadine Cools 

ARDOOIE 

KOOLSKAMP       Chantal Vande Vyvere 
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2.3 Data Raad van Bestuur en aanwezigen 

 
De Raad van Bestuur vergadert ten zetel van de bouwmaatschappij.  Aan de volledige Raad wordt 
een overzicht gegeven van de bijzonderste punten der voorbije maand.  Voor het werkjaar 2011 
waren er 14 vergaderingen met data als volgt :  
 

  26 januari    24 augustus 
  23 februari    07 september 
  30 maart    28 september 
  27 april    26 oktober 
  25 mei    23 november 
  22 juni    30 november 
  19 juli     14 december 
 

Aantal aanwezigheden bij de vergaderingen van de Raad van Bestuur:  
 

Dhr Dewaele Christian    14  Dhr Dekeukeleire Bart  14 

Dhr Iacopucci Pietro   13  Mw Dehaemers Christine  12 

Dhr De Coninck Filip   14  Mw Ottevaere Nancy  13 

Mw Dhondt Yolande 14  Mw Cools Nadine   9 

Dhr Soens Rik   13  Mw Vande Vyvere Chantal 11 

Dhr Vanheusden Patrick    12  Dhr Declercq Wim 14 

Dhr Lahousse Bruno     13  Mw Deconinck Martine 11 

Dhr Kerkhove Joost 12  Dhr De Coninck Tom 13 

Mw Ostijn Maria 14  Dhr François Freddy 13 

Dhr Duynslaeger Denis 14    

 

2.4 Toekomstvisie Helpt Elkander 

 
Op 30 november 2011 werd speciaal een Raad van Bestuur samengeroepen ter bespreking van de 
toekomstvisie van cvba HELPT ELKANDER, destijds opgemaakt door de Voorzitter en Directeur. 
Na grondige bespreking dezer interne nota werden volgende niet onbelangrijke standpunten 
weerhouden als volgt :  

- Fusies  geen vrijwillige fusie te ambiëren en dit aan overheidsinstantie Brussel over te laten. 

- Aandelen voorstel om GEEN nieuwe aandelen uit te schrijven d.m.v. kapitaalsverhoging maar wel 
de oefening te maken houdende navraag of er nog blijvende interesse mogelijk is vanwege enkele 
minder- actieve vennoten waarbij mogelijke terugkoop van aandelen mogelijk is. 

- Intern reglement (bestuurders)  geen vragende partij om invulling mandaat 2de Ondervoorzitter 
af te schaffen welke concrete functie in Directiecomité dit ook mag inhouden.  

- Ruiling Wachten tot initiatief vanwege hogere overheid 

- Topprioriteit  Wegwerken van de bestaande leegstand d.m.v. reeds bestaande inhaalbeweging  

- Prioriteit nieuwbouw Projecten waarvan reeds infrastructuurwerken aanwezig zijn 

- Personeel mogelijk onderzoek naar technische ondersteuning  
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Hierop aanvullend werden bepaalde opmerkingen, suggesties en/ of aandachtspunten weergegeven als 
volgt :  

o Aandacht voor core business van HE nl het instant houden van patrimonium door 
implementatie van niet relatief kleine renovatiedossiers prioritair te stellen. 
 

o  Wat punt nieuwbouw betreft wordt de voorkeur gegeven om het project (wijk) Oostpoort  te 
St Eloois Vijve op vrij korte termijn te realiseren d.m.v.  sociale verkaveling of bouw van 
huur- of koopwoningen temeer één van deze doelen op vrij korte termijn zonder zware 
procedures of uitgebreide studies kunnen  gerealiseerd worden daar een groot deel van de  
wegeninfrastructuur reeds aanwezig is en nutsleidingen  gemakkelijk aansluitbaar zijn. 

 
o  Verder wordt gepleid om voorzichtig te zijn in deze  financiele crisistijd aangaande 

deelnames in gecompliceerde samenwerking- procedures dewelke heel veel administratieve 
inzet  en controle vergen en achteraf om bepaalde redenen niet kunnen gerealiseerd worden 
met voorstel dergelijke projecten op iets langere termijn te verschuiven. 
Tevens aandacht dat het ook niet de bedoeling kan  zijn om mogelijke potentiële 
nieuwbouwprojecten in de (buiten)gemeenten te verdringen voor primaire woonrealisaties in 
regio Waregem. 

 
In het kader  van ERP (Energie Renovatie Programma 2012- 2020) zal tevens een studie 
worden opgemaakt van de woningen zonder geïsoleerd daken, schrijnwerk met enkele 
beglazing en waarvan tecnische installaties  als CV- ww- productie nog niet uitgerust zijn 
met HR- of condensatieketels. 

 
 

In de loop van 2012 zal bekeken worden in hoeverre deze aandachtspunten  naar implementatie toe kunnen 
geïntergreerd worden in de bestaande (financiële) projectenplanning  
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2.5 Mandaten  

 
Ter zitting van de Raad van Bestuur van de vennootschap van 26 januari 2011 werd beslist om, Dhr. 
Freddy François, bestuurder namens privaat, aan te stellen als vertegenwoordiger in de Algemene 
Vergadering van het RSVK.  Dhr. Tom De Coninck werd aangesteld als plaatsvervanger.  Deze 
aanstelling diende te gebeuren daar Dhr. Willy De Coninck; oorspronkelijk aangesteld voor deze 
functie, sedert 04/2010 niet langer meer bestuurder is.  
 
Overzicht mandaten namens CVBA Helpt Elkander op 31/12/2011: 

- RSVK    Algemene Vergadering Dhr. Freddy François 

Plaatsvervanger Dhr. Tom De Coninck 
Raad van Bestuur  Dhr. Rik Soens 

 

- GECORO   Raad van Bestuur Dhr. Christian Dewaele  

Plaatsvervanger Dhr. Tom De Coninck 
 

- HRI    Algemene Vergadering Mevr. Maria Ostyn 

(Huisvesting Regio Izegem)    Plaatsvervanger: Dhr. Filip De Coninck 
Raad van Bestuur Dhr. Filip De Coninck 

 

- Lokale Welzijnsraad Tielt Raad van Bestuur  Mevr. Christine De Poorter-Dehaemers 

Plaatsvervanger:  Nancy Van Maele – 
Ottevaere  
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3 Directiecomité 

3.1 Lijst leden van het Directiecomité op 31.12.2011 

 
Ingevolge de bepalingen eindverslag kerncel dd. 01/03/2005 werd op de Raad van Bestuur van 
18/05/2005 overgegaan tot stemming over de samenstelling van het Directiecomité.  Cfr. art. 5 
van de bijlage II Intern Reglement van het eindverslag kerncel dient dit comité minimaal 
samengesteld te zijn uit volgende 6 personen: 

- Voorzitter  
- 1° Ondervoorzitter 
- 2° Ondervoorzitter 
- Directeur (enkel met raadgevende stem) 
- 2 bestuurders (min. 1 iemand uit de groep buiten regio Waregem) 
 (Facultatief) Aanvulling door bestuurders en/of derden afhankelijk van de specificiteit v/d te  
 bespreken items (bestuurders hebben enkel stemrecht wat deze items betreft) 

 
Er werden in de loop van werkjaar 2011 geen wijzigingen doorgevoerd aan de samenstelling van het 
Directiecomité.  Het (privaat)mandaat van bestuurder van Dhr. Tom De Coninck kwam ter beschikking op 
de Algemene Vergadering in 2011, waarbij zijn benoeming als bestuurder werd verlengd.  Dientengevolge 
kwam ook het mandaat van betrokkene als lid van het Directiecomité ter beschikking.  Ter zitting van de 
Raad van Bestuur van 25 mei 2011 werd Dhr. Tom De Coninck herkozen als lid van het Directiecomité.  
Hij stelde zich als enige kandidaat voor deze functie.  
 
 
Op 31/12/2011 is de samenstelling van het Directie als volgt: 
 

- Dhr. Dewaele Christian (Voorzitter) 
- Dhr. Iacopucci Pietro (1° ondervoorzitter) 
- Dhr. De Coninck Filip (2° ondervoorzitter) 
- Dhr. Bossuyt Christ (Directeur) 
- Mevr. Deconinck Martine 
- Dhr. De Coninck Tom 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mevr. Deconinck Martine ontbreekt op foto 
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3.2 Data Directiecomité en aanwezigen 

 
Voor het werkjaar 2011 waren er 12 vergaderingen met data als volgt :  
 
  14 januari    29 juni 
  19 januari    15 juli 
  11 februari    09 september 
  18 februari    26 september 
  11 maart    14 oktober 
  07 april    02 december  
   
 
Aantal aanwezigheden bij de vergaderingen van het Directiecomité :  
 

Dhr Dewaele Christian    12 

Dhr Iacopucci Pietro 11 

Dhr. De Coninck Filip 11 

Dhr. Christ Bossuyt (Directeur) 12 

Mevr. Deconinck Martine 12 

Dhr. De Coninck Tom  10 

  

 

  

4 Bedrijfsrevisor 

 
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2006 werd beslist tot het aanstellen van 
een commissaris, teneinde de controle uit te oefenen op de financiële toestand en de jaarrekening 
van de vennootschap, alsook de regelmatigheid van de verrichtingen.  
 
Het mandaat van de destijds aangestelde commissaris (Boes & C°, Plein 32  Kortrijk) nam een 
aanvang vanaf boekjaar 2006, voor een duur van drie jaar (m.a.w. tot en met boekjaar 2008). 
 
Bijgevolg diende in de loop van boekjaar 2009 overgegaan te worden tot hernieuwing van het 
mandaat van de bedrijfsrevisor en werd op de Algemene Vergadering van 9 mei 2009 beslist het 
mandaat van de bedrijfsrevisor Boes & Co uit Kortrijk te verlengen met een periode van 3 jaar.  
 
Vervolgens werd deze beslissing met schrijven vanwege Mw. Hilde Storms, toezichthouder bij 
Inspectie RWO dd. 27/05/2009 nietig verklaard, omwille van het feit dat deze beslissing een 
inbreuk vormt op de wet op de overheidsopdrachten.  De Raad van Bestuur van 24 juni 2009 besliste 
vervolgens om de gunningsprocedure voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor op te starten via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  Ingevolge deze procedure werd door de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 28 oktober 2009 overgegaan tot het aanstellen van een 
commissaris nl. Boes & C° BVBA, Plein 32 te Kortrijk.  De termijn loopt opnieuw 3 jaar, met ingang 
vanaf boekjaar 2009 ( m.a.w. tot en met boekjaar 2011). 
 
In de loop van werkjaar 2012 zal een nieuwe onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking dienen 
opgestart te worden teneinde te kunnen overgaan tot aanstelling van een bedrijfsrevisor voor de 
controles der boekjaren 2012 t.e.m. 2014.  
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5 RWO – Inspectie 

 
Op 23 september 2008 werd het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende 
bepalingen van de specifieke regels voor het toezicht op de sociale woonactoren (hierna 
“Toezichtbesluit”) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met dit besluit wordt uitvoering 
gegeven aan de artikelen 29bis, 47 en 56, §3 van de Vlaamse Wooncode. 

Voor de sociale huisvestingsmaatschappijen heeft dit concreet tot gevolg dat bepaalde beslissingen 
of documenten systematisch moeten worden bezorgd aan de toezichthouder, ofwel integraal, ofwel 
in de vorm van een rapportering van beslissingen. Daarnaast werden in het Toezichtbesluit 
bepalingen opgenomen over het schorsen en vernietigen van beslissingen en het opleggen van 
administratieve geldboetes.  Alle specifieke bepalingen zijn terug te vinden op www.rwo.be, onder de 
afdeling Toezicht.  

 

Tijdens 2011 werden er geen noemenswaardige opmerkingen door RWO – inspectie gemeld met 
uitzondering van vernietiging beslissing inzake deelname van studiereis en ingebrekestelling voor het 
niet tijdig overmaken van bestuursdocumenten (verslag RvB) ! 
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6 Personeel 

6.1 Lijst van de personeelsleden op 31.12.2011 

BOSSUYT Christ 

Volderstraat 62   
8720 OESELGEM 

 
DIRECTEUR 

 
 
 
Ter zitting van de Raad van Bestuur van 19 juli 2011 werd de directeur gehuldigd voor de inzet gedurende 25 
jaar sedert zijn aanstelling op 01/08/1986.  
 
 
 
 

  FINANCIELE DIENST 
 

GOERLANDT Ann 
Beukenhofstraat 110 
8570 VICHTE 

  
DIENSTHOOFD FINANCIELE DIENST / ADMINISTRATIE DIRECTIE 
(deeltijds 4,5/5 vanaf 01/09/2011) 

 
 
 
 

DELABIE Marianne 
Biezenhof 17 

8790 WAREGEM 
            

BOEKHOUDING 
         (deeltijds 4/5 sedert 02/1986)  

 
 

DEPAEPE Elsje 
Wollestraat 23 

           8790 WAREGEM 
 

       TELEFONIE/BALIE / 
        ADMINISTRATIEF BEDIENDE 

       (tijdelijk deeltijds 4/5 vanaf 01/01/2011) 
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DIENST VERHURING 

 
NAESSENS Sylviane 
Drogenboomstraat 106 
8790 WAREGEM 

 
DIENSTHOOFD VERHURING 
(deeltijds 4.5/5 sedert 01/01/2010 ) 

 
DUCATTEEUW Anja 

Vichtseweg 158 
8790  Waregem    

 
ADMINISTRATIEF BEDIENDE 

 
 

DE BAENST Joke 
          St. Huberststraat 198 
           9800 DEINZE 

 
             MAATSCHAPPELIJK WERKER 

(tijdelijk deeltijds 4/5 vanaf 01/07/2011 
1 mnd/ jaar) 

 

TECHNISCHE DIENST 
 

VERVAECKE MIKE 
Nieuwhuizenstraat 52 
8790 WAREGEM  
 
DIENSTHOOFD TECHNISCHE DIENST 

 
DEMEYER Anouschka 
Hoogmolenwegel  4 
8790 WAREGEM 

 
ADMINISTRATIEF BEDIENDE 

 
 

MINNE Eddy 
Albert Servaeslaan 52/002 

8790 WAREGEM 
 

 HUISBEWAARDER 
 
 
 

GOUSSAERT Carl 
Hooilaan 14 

8520 KUURNE 
  

 ONDERHOUDSMAN 
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De kostprijs van de gevolgde opleidingen van het personeel bedroeg voor werkjaar 2011 in totaal 
7.386,92 euro (incl. opleidingskost, bruto-loonkosten, verplaatsingskosten).  In totaal werden 91,25 
uren aan opleiding gevolgd. (Zie SOCIALE BALANS). 
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6.2 Administratieve werking van de maatschappij 

 
Zetel :      Hazepad 1 te Waregem  
        tel.   056/600.800 
        fax.  056/611.325 
 
Het kantoor is (bij voorkeur) toegankelijk voor het publiek op: 
   
  Maandag 15.00 h. – 17.45 h. 
  Dinsdag 09.00 h. – 12.30 h. 
  Vrijdag 09.00 h. – 12.30 h. 
   
Het kantoor is telefonisch bereikbaar voor het publiek tijdens kantooruren : 
 
  Maandag 8.15 h. – 12.00 h.  EN  13.00 h. – 17.45 h. 
  Dinsdag 8.15 h. – 12.30 h.  EN  13.15 h. – 17.00 h. 
  Woensdag 8.15 h. – 12.00 h.  EN  13.00 h. – 17.00 h. 
  Donderdag 8.15 h. – 12.00 h.  EN  13.00 h. – 17.00 h. 
  Vrijdag 8.15 h. – 12.30 h.  EN  13.15 h. – 15.00 h. 
 
 

7 Uitreiking eretekens aan bestuurders en personeel 

Op 29 november 2011 werd voor 3 bestuurders een aanvraag voor “Bijzonder voorzorgsereteken 2de 
klasse” aan de bevoegde diensten overgemaakt, nl. voor Dhr. Dewaele Christian, Dhr. Declercq Wim 
en Dhr. Kerkhove Joost.  Ook Mw. Cools Nadine kwam in aanmerking voor een ereteken. Betrokkene 
deelde per e-mail op 22 september 2011 echter mede dat voor haar geen ereteken moest worden 
aangevraagd. 

In de loop van werkjaar 2011 werd voor een personeelslid één ereteken ontvangen.  Aan Mw Delabie 
Marianne viel de eer te beurt een ereteken te mogen ontvangen n.a.v. het feit dat betrokkene reeds 
langer dan 30 jaar in dienst is. Dit ereteken van de arbeid (eerste klasse) werd op 08.06.2010 door 
de Administratie aangevraagd en werd op 15 november 2010 verleend door de bevoegde Minister J. 
Milquet en door de bouwmaatschappij ontvangen dd. 06.05.2011.   

Hetzelfde ereteken werd tevens aangevraagd voor dhr Bossuyt Christ. Op 06.05.2011 werd de 
bouwmaatschappij op de hoogte gebracht dat er alvorens het ereteken te kunnen toezeggen er nog 
voorafgaand onderzoek diende te gebeuren dewelke inmiddels is gebeurd en desbetreffend 
ereteken in 2012 zal ontvangen worden.  

In de loop van werkjaar 2012 zal ten gepaste tijde overgegaan worden tot officiële overhandiging 
van hogervermelde eretekens.
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Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur 

1. Voorwoord 

 
2011 zal niet geklasseerd staan als een Grand Cru-jaar. Het was een jaar met veel onverwachte 
gebeurtenissen en wendingen. 
De realisatie van de nieuwe sociale verkaveling in het Hazepad werd andermaal vertraagd. Gezien voor 
Waregem volgens het Sociaal Bindend Objectief nog slechts 5 gesubsidieerde sociale kavels mogen 
gerealiseerd worden, werd de uitvoering van dit project andermaal achteruit gesteld. Wij blijven echter 
volop zoeken om deze terreinen een goede invulling te geven binnen de kortst mogelijke termijn. 
Daarnaast heeft Leidedal, op vraag van Stad Waregem en onze bouwmaatschappij een Masterplan 
ontwikkeld voor de site Dompelpark, grenzend aan het terrein van onze burelen. De vooropgestelde 
ruiling met Stad Waregem van gronden om zo gezamenlijk het totale project te realiseren is niet direct 
haalbaar, daar heden ten dage de bouwmaatschappij alleen als uitvoerder mag optreden.  Niettemin 
blijven we zeker naar een oplossing zoeken waarbij Stad Waregem een voorname rol kan spelen bij het 
tot stand komen van dit Masterplan. Tot op heden kon dit plan op veel bijval rekenen van alle 
belangstellenden en geïnteresseerden.  Wij hopen dat voor beide hoger genoemde items in 2012 een 
positieve evolutie kan genoteerd worden. 
Er moet mij ook van het hart dat de samenwerking met de Tieltse Bouwmaatschappij en Stad Tielt in het 
bijzonder ernstig werd verstoord door hun houding. Onze bouwmaatschappij mag enkel in Kanegem en 
Aarsele nog instandhoudingswerken uitvoeren aan het bestaande patrimonium.  Daardoor worden onze 
opties voor eventuele nieuwbouw gefnuikt en dat valt me zwaar. 
Maar daarnaast zijn we in het voorbije jaar toch weer heel actief gebleven en dit vooral op gebied van 
renovaties.  Heel wat renovatieprojecten van nieuw buitenschrijnwerk, vernieuwen keukens, vernieuwde 
en geïsoleerde daken enz…waren lopende en zullen in 2012 afgewerkt worden.  De renovatie van onze al 
lang leegstaande woningen is op kruissnelheid gekomen qua opmaak dossiers en van reeds 40 woningen 
worden de werken in 2012 aangevat.  Daarnaast zal ook het dossier in Waregem, Torenhof “Vernieuwen 
schrijnwerk en balustrades van de Zuid-Westgevel, badkamers, isolatie van zijgevels, brandpreventie 
van residentie Ter Dompel”, klaar zijn voor uitvoering in 2012. Vermeldenswaard voor dit project is dat 
wij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van 113.005,00 euro kregen 
toegekend.  
Ik kan ook nog met trots aankondigen dat twee nieuwbouwprojecten tijdens het voorbije jaar zodanig 
gevorderd zijn in dossieruitwerking dat zij  ook in 2012 opgestart zullen worden. Het betreft Waregem, 
Nieuwenhove, Kastorwegel waar 24 woongelegenheden zullen gebouwd worden. Het tweede project wordt 
gerealiseerd in Egem waarbij 15 nieuwe woningen bijgebouwd worden als uitbreiding van een vroeger 
uitgevoerd project. 
Tot slot nog een klein woordje over het decreet Grond- en Pandenbeleid. Verscheidene uitvoerders van 
verkavelingen hebben hieromtrent contact genomen met onze bouwmaatschappij om naar onze interesse 
te polsen. Telkenmale gaf de Raad van Bestuur haar fiat om hierin mee te gaan mits een redelijke 
verkoopprijs der gronden. Helaas blijkt tot op heden dit laatste het struikelblok. Niettemin blijven we 
erin geloven en kijken we uit naar geschikte opportuniteiten. 
Ik stel met trots vast dat onze bouwmaatschappij bij de VMSW en RWO-inspectie als een zeer 
vernieuwende maatschappij wordt aanzien, die conflicten en nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat.  Dit 
is enkel mogelijk door onze gedreven leden van de Raad van Bestuur.  De ondersteunende rol van de 
directeur en het personeel in deze aanpak  schat ik ten zeerste naar waarde.  Ik hoop en reken erop de 
volgende 2 jaren van mijn ambtstermijn de toekomst van onze bouwmaatschappij te verzekeren en een 
stevige basis te leggen om bij eventuele fusie(s) als volwaardige gesprekspartner te worden aanzien ! 
2011 zat vol venijn, 2012 zal en moet beter zijn. 
 
 
Ir. Arch. Christian DEWAELE 
VOORZITTER  
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2 Financieel beheer 

2.1 Overzicht resultaat van het boekjaar 

 
Het verlies van het boekjaar 2011 bedraagt 399.504,79 euro.  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat over de 5 voorbije boekjaren (boekjaar 2007-
2011). 

 
  

 2007 2008 
 

2009 
 

 
2010 

 

 
2011 
 

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 559.948,74 236.552,86 
 

301.168,37 
 

572.735,36 
 

-399.504,79 

Ruiling gronden : Waregem Kastorwegel 
met Waregem Hongerstraat : 
meerwaarde 

  
  
314.810,24 

 

Verkoop resterende grond Oeselgem 
- Boekwaarde 
- Meerwaarde 

  
   

2.918,92 
42.082,08 

Aantal verkochte woningen 3 3 
 
4 
 

 
1 
 

 
2 

- Boekwaarde 134.535,73 160.454,53 235.842,33 6.461,47 92.367,18 

  - Meerwaarde 200.355,86 134.680,41 339.404,78 100.038,53 212.182,82 

  - Vergoeding voortijdige                                 
Verkopen(huizen en gronden) 

/ / 
 

22.440,74 
 

 
/ 

 

Aantal verkochte sociale kavels 
 
6 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

- Verkoopprijs 
 

132.300,00 
 

19.500,00 
 

27.450,00 
 
0 

 
0 

-  KP grond 
 

22.243,09 
 

3.275,63 
 

4.617,08 
 
0 

 
0 
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Andere belangrijke uitgavenposten : 

Annuïteitslasten (aflossing en schulden t.o.v. VMSW) 

 
2007  € 1.287.249,61 
2008  € 1.292.039,19 
2009  € 1.293.053,72 
2010  € 1.313.761,46  

            2011  € 1.372.837,31 (€ 644.416,87 voorschotten en leningen VMSW en € 728.420,44   
interesten in annuïteiten) 

Brandverzekeringskosten 

 
2007  € 100.344,53 opgenomen in polissen sedert 2007 : afstand van verhaal, 

     verhuring van 30 H. Dompelpark 2° f. + ren. 15 H. in 2006- 
     actualisering kostprijs 
 2008  € 101.026,53 

2009 € 104.979,82 
2010 €  96.570,29 daling van de te betalen premies omwille van een daling van de  

premievoeten  (Fortis AG – daling premievoet met 7 per duizend –  
Ethias – daling premievoet met 4 per duizend) 

    2011  €  85.829,56 
  

N.B. Ingevolge Financiële Inspectie dd. 22/03/2010 vanwege RWO werd eind 2010 overgegaan tot 
het houden van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met betrekking tot de 
brandpolissen, wat een verdere daling van de brandverzekeringskosten voor 2011 met zich 
meebracht.   
 
Inmiddels werd eind 2011 overgegaan tot het opstarten van de gunning via Europese publicatie 
teneinde een nieuwe overeenkomst te kunnen onderschrijven met één en dezelfde verzekeringsmij 
of makelaar voor een duur van 4 jaar ingaand vanaf 01/01/2012 waaruit wij dienen vast te stellen 
dat de premies fors gedaald zijn !   
  

Onroerende voorheffing (bruto bedragen zonder verminderingen) 

 
 2007  € 293.860,92  netto te betalen: € 207.463,40 
 2008  € 310.933,11  netto te betalen : € 219.356,62 
      + nieuwe wijk Waregem Dompelpark 2° fase 30 H.  
 2009  € 333.381,78  netto te betalen : € 234.266,66 

2010 € 324.366,71  netto te betalen : € 228.835,29 
2011 € 330.252,65  netto te betalen : € 229.373,74 

 
Met inwerkingtreding van de wet van 28.12.1990 m.b.t. of herziening van de kadastrale perekwatie 
mochten wij achtereenvolgens volgende indexeringen vaststellen: 

 
 2007  1,4532 
 2008  1,4796 

2009  1,5461 
2010  1,5461 
2011  1,5790 
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2.2 Overzicht financiële rekeningen 2007–2011 

 
  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

550000 Gewone rek. crt 
V.M.S.W. 

1.969.800,19 1.558.243,67 2.380.215,58 2.136.824,34 2.663.204,39 

531000 Termijnrek. VMSW op 1 
jaar 

2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

550400 Rekening courant 
Huurwaarborgen 

0 607.494,25 640.024,01 644.469,38 658.452,40 

Eigen rekeningen  
(banken, kas, post …) 

91.875,24 161.144,17 136.747,02 198.487,30 115.964,72 

TOTAAL 4.061.675,43 5.326.882,09 6.156.986,61 6.979.781,02 7.437.621,51 

 
- Vanaf 31.12.2010 werd 4.000.000,00 euro op deze termijnrekening geplaatst (Belissing RvB dd 

15/12/2010). De rentevoet voor deze termijnrekening bedroeg slechts 0,90% voor werkjaar 2011 
en bedraagt  1,03 % voor boekjaar 2012. 

- Een nieuwe rekening vanaf boekjaar 2008 is het nr 550400 nl rekening courant bij de VMSW  
betreffende de doorgestorte huurwaarborgen. Eind 2007 werden de gelden van de waarborgen 
van vóór 1985 overgeschreven op de rekening bij de VMSW. Vanaf december 2008 werden ook 
de latere ontvangen waarborgen overgeschreven naar de VMSW i.p.v. bij lokale bank cfr 
beslissing Raad van Bestuur dd. 12/11/2008. 

- Ingevolge beslissing RvB 14/12/2011 werd terug 4.000.000 euro belegd op lange termijn (1 jaar) 
en 2.000.000 euro op R/C teneinde onverwachte uitgaven m.b.t. onroerende transacties of 
financiering van renovatieprojecten te kunnen garanderen.  De rentevoet wordt geraamd tss 1,10 
& 1,20% (op basis van Euribor-rente) 
 

2.3 Begroting 

Op de Raad van Bestuur van 14 december 2011 werd de begroting voor werkjaar 2012 met algemeenheid 
van stemmen goedgekeurd.  De voorgelegde begroting sluit af met een positief resultaat van 714.487,60 
euro en werd opgesteld op basis van de planning groot onderhoud 2012-2021 en een planning klein 
onderhoud. 

 

2.4 Financiële planning 

 

Ingevolge Telex 046/2010 vanwege de VMSW werd de bouwmaatschappij op 8 oktober 2010 in kennis 
gesteld van de verschuiving van de indiening van de financiële planningen naar het voorjaar 2011.  De 
reden van deze verschuiving is dat de planningscyclus beter dient afgestemd te worden  op de procedure 
van de planningsopmaak zoals bepaald in het programmatiebesluit.  

Het overleg m.b.t. de financiële planning vond plaats op de zetel van de VMSW op 12 juli 2011.  Ingevolge 
dit overleg werd door de VMSW een verslag opgemaakt dat ter zitting van de Raad van Bestuur van 24 
augustus 2011, samen met de financiële planning werd goedgekeurd.   

 
De conclusies van hogervermeld project kunnen als volgt worden samengevat: 

  



Deel III :Verslag van de Raad van Bestuur 19

 
Conclusie 1: Projecten 

De projectenlijst voor de uit te voeren werken voor de komende 3 jaar, besproken tijdens Raad van 
Bestuur van 30 maart 2011 werd grondig onder de loep genomen waarbij per project werd bekeken op 
welk uitvoeringsprogramma dit kan worden opgenomen.  

 
Conclusie 2: BSO 

Ardooie: SHM kijkt uit naar opportuniteiten voor nieuwbouw (aankoop woonuitbreidingsgebied). SHM  
heeft geen grondreserves. 
Dentergem: BSO haalbaar. 
Pittem: BSO haalbaar. 
Tielt: In lokaal woonoverleg is besloten dat desbetreffende SHM geen huurwoningen mag realiseren in  
deze gemeente. SHM heeft intentie om een woonuitbreidingsgebied aan te kopen, maar zal wellicht 
gehinderd worden. BSO wellicht niet haalbaar. 
Waregem: BSO haalbaar, want nog voldoende grondvoorraad. 
Wielsbeke: BSO zeker haalbaar, want concrete projecten in de pijplijn. 

 
Conclusie 3: Financiële draagkracht 

• Rekening-Courant: Positief over de hele lijn. 

• Vrije Cashflow: schommelend, negatieve tendens.  

 Oorzaak werkingskosten: momenteel te hoge werkingskosten, maar SHM gaat meer 
onderhoudsprojecten via NFS2-systeem financieren.  De prognose van de FP kan de komende jaren 
anders, in positieve zin, evolueren.  Cfr. de huidige financiële planning zou de bouwmaatschappij recht 
krijgen op de toekenning van een GSC in de toekomst (prognose 2015). 

 Momenteel wordt in de financiële planning sowieso rekening gehouden met het feit dat de 
onderhoudskost per woongelegenheid jaarlijks stijgt met 4 procent. De renovatieplanning van onze 
bouwmaatschappij zal echter op termijn moeten leiden tot een daling van de kostprijs voor het klein 
onderhoud, wat een positieve invloed zal hebben op de cashflow.  

 Bovendien zal binnen technische en financiële dienst ter opmaak van de financiële planning van volgend 
jaar, bekeken worden of bepaalde onderhoudskosten (groot onderhoud) niet kunnen opgenomen in de 
diverse dossiers met VMSW zodoende deze als investering kunnen worden geboekt en deze eveneens 
in aanmerking kunnen worden genomen voor financiering via renteloze lening wat eveneens een 
positieve invloed op de cashflow zal hebben.  

 
• Huurachterstallen: onder het gemiddelde. 

 Ter staving volgende vergelijkingstabel t.o.v. sectorgemiddelde: 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Sectorgemiddelde 2,3 2,25 2,39 2,54 2,58 

Helpt Elkander 1,9 1,37 1,87 1,91 1,64 

 
 De gemiddelde huurachterstal van de bouwmaatschappij ligt permanent onder het sectorgemiddelde. 
 Tot eind 2008 werd de trend van de sector gevolgd, wat betekent dat wanneer de gemiddelde 

huurachterstal in de sector daalde, de gemiddelde huurachterstal van de bouwmaatschappij eveneens 
daalde en vice versa.  
In 2009 steeg de gemiddelde huurachterstal in de sector, toch kon de bouwmaatschappij HE een 
daling van de gemiddelde huurachterstal realiseren.  
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2.5 Tussentijdse jaarrekening 

Als enigste bouwmaatschappij in onze regio wordt sedert de aanstelling van de bedrijfsrevisor in 2006 
door de Administratie HE een tussentijdse jaarrekening opgesteld, dewelke telkens afsluit op 30 juni.  
Voor het eerste semester van 2011 werd deze tussentijdse jaarrekening voorgelegd op de Raad van 
Bestuur van 26 oktober 2011 .  

De tussentijdse balans en resultatenrekening sloot af met een balanstotaal van 55.638.708,03 euro en 
een te bestemmen winst van 310.766,20 euro.  De bedrijfsrevisor kwam dd. 26 aug. en 1 september 2011 
langs ter controle van de tussentijdse jaarrekening, waarbij het verslag van de Commissaris “inzake 
doelswijziging in toepassing van artikel 413 van het wetboek van vennootschappen” werd opgemaakt.  
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3. Beheer van het patrimonium 

3.1. Patrimonium op 31.12.2011 

3.1.1. Woningen 

3.1.1.1. Woningen gebouwd voor 1997 

3.1.1.1.1. BA2-woningen 

 

Bouwj. Ligging Aant.gebouwde H. Verkochte 

H. 

rest 

1962 Zwevezele 54 54 0 

1962 St Eloois Vijve  Rozenhof 26 26 0 

1964 Wielsbeke Schoolstraat 

1 huis naar huursector 

26 26 0 

1966 Waregem Torenhof 

1 huis naar huursector 

98 98 0 

1967 St Eloois Vijve Rozenhof 10 10 0 

1967 Wielsbeke De Taeyelaan 35 35 0 

 1969 Waregem Torenhof 28 28 0 

1970 Kanegem Astenhove 14 14 0 

1971 St Baafs Vijve  Kraaienhof 38 38 0 

 TOTAAL 329 329 0 

3.1.1.1.2. Woningen gebouwd voor 1997 

Bouwj. Ligging gebouwd verkocht Rest Boekwaarde op 

31.12.2011 

1923 Waregem Tenheede 40 40 0  

1926 Waregem Tenheede 25 25 0  

1929 Waregem Tenheede 14 12 2 6.389,63 

1932 Waregem Broekstraat 12 12 0  

1933 Waregem Nokerseweg  6 5 1 8.315,29 

1934 Waregem Toekomststraat 9 9 0  

1936 Waregem Toekomststraat 12 10 2 9.267,87 

 
Overdracht 

118 113 5 23.972,79 
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Overdracht 

118 113 5 23.972,79 

1936 Waregem Nokerseweg 4 3 1 82.228,35 

1936 Waregem Nieuwenhove 2 2 0  

1949 Waregem Vennestraat  7 6 1 13.128,34 

1950 Waregem Hope van Vrede 15 10  5  130.863,98 

1950 Wielsbeke Centrum 1 44 27  17  266.955,63 

1950 St Eloois Vijve Lindetuin 38 29 9 263.516,68 

1950 Waregem Leeuwke 44 18 26 625.489,19 

1952 Waregem Desselgemseweg 15 11  4 28.052,20 

1953 Waregem Nieuwenhove 1 25 18 7 176.616,74 

1954 Waregem Nieuwenhove 2 12 9 3 21.609,85 

1955 Waregem Nieuwenhove 3 24 16 8 345.329,50 

1955 St Baafs Vijve Cartonstraat 26 26 0  

1956 St Eloois Vijve Benoitstr. (A) 18 17  1  40.674,91 

1956 St Eloois Vijve Benoitstr. (D) 22 13 9 118.937,29 

1958 Waregem Gaverhof 113 75  38  957.464,90 

1960 Wielsbeke Centrum 2 28 20 8 210.115,04 

1962 St Baafs V.  Jasmijnenstraat 20 9 11 420.767,57 

1962 Waregem Nieuwenhove 4 18 13 5 110.379,45 

1962 St Eloois Vijve Rozenhof 28 29 14 15 432.026,03 

1964 Wielsbeke Schoolstraat 1 0 1 28.375,17 

1965 Waregem Gaverhof 16 0 16 589.651,25 

1966 Waregem Torenhof 98 BA 1 0 1 27.520,56 

1967 St Eloois Vijve Rozenhof 21 21 0 21 834.944,19 

1968 Waregem Torenhof 59+5 H. 64 37 27 674.720,70 

1968 Wielsbeke 35+3BA (+1 wederink.)  3+1 0 4 204.783,56 

1968 Waregem Torenhof 56 dupl. 56 0 56 766.764,52 

1969 Waregem Torenhof 35 H. 35 6  29  726.065,14 

1970 Kanegem Astenhove 16 6  10  234.457,58 

1971 St Baafs V.  Kraaienhof 1°F. 20 10 10 558.332,98 

1971 Wielsbeke 28 dupleksen 28 0 28 492.572,89 

1971 Waregem Torenhof 108 H. 108 38 (-1)  70   2.376.110,55 

 
Overdracht 

992 546 446 11.782.427,53 
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Overdracht 992 546 446 11.782.427,53 

1973 Waregem Torenhof app.I 89 0 89 4.6488.413,69 

1972 Egem Molenakker 1° fase 34 16 18 637.349,90 

1973 Dentergem Nellekenshof 1°F. 28 14  14  830.977,58 

1974 Aarsele Tuinwijk West 1°F. 40 17 23 641.197,23 

1974 Wielsbeke Rodenbachl. 22 H. 22 14  8  230.845,09 

1974 Waregem Torenhof app.II 90 0 90 5.681.781,36 

1975 Waregem Torenhof 17 patios 17 10  7  318.481,89 

1975 Oeselgem Vlassenhove 31 17 (-1) 14 864.091,29 

1975 St Baafs Vijve Kraaienhof  2°F. 20 14 6 209.771,12 

1976 Koolsk. Diksmuidseb. 1°F. 32 11 21 868.608,37 

1976 Oeselgem Vlassenhove 8 5  3 135.749,10 

1980 Waregem Groene Wand. 48 H. 48 2  46  1.439.102,41 

1980 Wielsbeke St Streuvelsstr.38 38 15  23  880.077,43 

1980 St Eloois V.  Em. Clausstr. 55 5 50 2.462.444,55 

1980 Aarsele 2°F.  50 H. 50 7   43  1.979.923,98 

1981 Dentergem Nellekenshof 2°F. 20 2 18 880.018,26 

1981 Waregem Groene Wand. 18 H. 18 3  15  714.976,01 

1981 Egem Molenakker 29 H. 29 12  17  1.292.809,61 

1982 Wielsbeke 12+8 H. 20 6  14 409.751,91 

1982 Waregem Groene Wand. 20 H. 20 6  14  739.425,67 

1982 Waregem Groene Wand. 46 H. 46 11    35 1.605.609,11 

1982 St Baafs Vijve 38 H.  BA 1 0 1 68.619,29 

1983 St Eloois Vijve  Oostpoort 16 1  15 772.710,58 

1984 Waregem Nieuwenhove 20 H. 20 6  14  693.870,14 

1984 Koolskamp 18 H. 18 1  17 1.159.838,53 

1984 Koolskamp 17 H. 17 2  15  707.628,96 

1984 Koolskamp 16 H. (+1 : wederink.) 16 1  15 894.077,79 

1985 Waregem Nieuwenhove 32H. 32 15    17    816.639,46 

1985 Waregem Permekestraat 1 1 0  

1986 St Baafs Vijve Kraaienhof 11 4   7 359.606,02 

1989 Waregem Nieuwenhove 6 H. 6 1 5 399.319,72 

 
Overdracht 

1.885 765 1.120 45.126.143,58 
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Overdracht 

1.885 765 1.120 45.126.143,58 

1989 Waregem Nieuwenhove 7 H. 7 0 7 581.439,43 

1993 Waregem Nieuwenhove 5 OVD 5 0 5 340.650,82 

1995 Oeselgem  9 H. 9 0 9 753.741,79 

1996 Waregem Nieuwenhove 12 H. 12 0 12 1.035.946,64 

1996 Waregem Dompelpark 34 H. 34 0 34 2.708.369,38 

 
TOTAAL 

1.952 765 1.187 50.546.291,64 

 
De bedragen aangeduid in het vet, zijn bedragen dewelke gestegen zijn t.o.v. boekjaar 2010.  
 
Geregeld werden nieuwe keukens geplaatst in bepaalde woningen van volgende woninggroepen : 
Koolskamp 16 H., St E.V. 55 H., Egem Molenakker 1°F., Waregem Torenhof 112-4 H., Waregem Torenhof 
56 dupl. En Wielsbeke 28 dupl. 
Vernieuwen novylon in deze wijken : Waregem Torenhof 56 dupl., Wielsbeke 28 dupl., Waregem 
Torenhof residenties Ter Dompel & Ter Beke. 

3.1.1.2 Woningen gebouwd vanaf 1997 

 
Bouwjaar Ligging Gebouwd verkocht rest Boekwaarde 

31.12.2011 

1997 Waregem Nieuwenhove 13 H. 13  13 980.571,30 

2002 Egem  11H. 3°fase 11  11 1.119.600,77 

2002* Waregem Den Olm 23+25 H. 48  48 4.230.978,81 

2003 Egem  11 H.  4°fase 11  11 1.168.528,77 

2006 Waregem Dompelpark 30 H. 2° 
fase 

30  30 3.014.187,67 

 TOTAAL 113  113 10.513.867,32 
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3.1.1.3 Administratieve en commerciële gebouwen 

 
Waregem kantoren            € 1.652.591,90 
 Kantoren  A.Servaeslaan 52/003 Waregem   € 232.027,76 
    (inclusief 1 app. huisbewaarder) 
 ( Bijkantoor)   Olmstraat 85  Waregem   € 48.072,21 
     Hoofdzetel Hazepad 1 Waregem    € 1.372.491,93 
 
Waregem commerciële gebouwen (1 winkelruimte omgevormd tot app. minder- 
 validen en overgeboekt naar gebouwen voor 1997)     € 190.946,04 
                             € 1.843.537,94 
 

3.1.1.4 Gebouwen in aanbouw  

Waregem Kastorwegel               € 68.742,67 

3.1.1.5 Sociale verkavelingen (in aanleg) 

 
Sociale verkaveling Dompelpark, Waregem (Hazepad) 

 
 € 8.870,21 

 

3.1.1.6 Renovaties – lopende dossiers 

 

Ren. 15-1 H. fase 3, War., St E.V., Wielsbeke € 62.366,36 
Renovatie div. H. 15-1 H– fase 4 € 23.676,84 
Ren. 10 H.  fase 5 (uitbreiding van groep 15-1 H – fase 3.) € 50.757,94 
  
Ren.  Wielsbeke 8H Vlasblomme (buitenschrijnwerk + keuken) € 21.086.39 
Ren. Wielsbeke Vlasbl. 28 app. + 4 H. (buitenschrijnwerk + keuken) € 38.534,57 
Ren. Aarsele 23 H. (buitenschrijnwerk + keuken) € 3.161,53 
Ren. St BaafsVijve 6 H. (buitenschrijnwerk + keuken) € 20.396,05 
Ren. Kanegem Astenhove 10 H. (buitenschrijnwerk + keuken) € 13.302,84 

 
Renovatie Koolskamp 7 patiowoningen  € 234.614,98 
  
Ren. Waregem Ter Dompel buitenschrijnwerk ZW gevel  € 84.010,36 
Renovatie Waregem Residentie Ter Dompel en Ter Beke : liften € 17.026,04 
Renovatie Waregem Residentie Ter Dompel condensatieketels € 45.095,91 

 
Ren. Waregem Den Olm (bureel nr mindervalidenappartement) € 3.765,89 
 € 695.408,58 
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3.1.2.Centrale verwarming 

Ligging gebouwd verkocht rest Boekw. op 31.12.11 

Waregem Torenhof 35 H. 35 6 29 71.902,19 

Kanegem Astenhove 16 6 10 20.174,69 

Wielsbeke Rodenbachlaan 28 H. 28 0 28 63.110,00 

Waregem Torenhof 108 H. 108 38 (-1)  70 151.290,15 

Egem Molenakker 1° fase 34 16 18 50.648,59 

Dentergem Nellekenshof 1° fase 28 14 14 30.022,26 

Aarsele Tuinwijk West 1° fase 40 17 23 58.255,25 

Wielsbeke Rodenbachl. 22 H. 22 14 8 11.898,89 

Waregem Torenhof 17 patio’s 17 10 7 25.296,75 

Oeselgem  Vlassenhove 31 H. 31 17 (-1) 14 42.990,56 

Koolskamp 32 H.  1°  fase 32 12 20 33.380,80 

St Baafs Vijve  Kraaienhof 2° fase 20 14 6 13.686,50 

Oeselgem Vlassenhove 6+2 H. 8 5  3 7.296,44 

Waregem Torenhof App.I 93 0 93 223.414,63 

Waregem Torenhof App.II 93 0 93 250.312,70 

St Baafs Vijve Kraaienhof 1° fase 20 10 10 19.534,83 

Waregem Torenhof 56 dupleksen 56 0 56 59.448,44 

Wielsbeke 35+3 H. BA (‘08: 1 H. wederingek.) 3+1 3 1 3.000,00 

Waregem Torenhof 59 + 5 H. 64 37 27 64.646,43 

St Eloois Vijve  Em.Clausstr. 55 H. 55  5  50 140.765,57 

Aarsele 50 H. 50 7  43 125.882,56 

Dentergem Nellekenshof 2° fase 20 2 18 55.391,20 

Waregem Groene Wandeling 48 H. 48 2 46 102.974,00 

Wielsbeke St Streuvelsstr. 38 H. 38 15  23 53.968,45 

Waregem Groene Wandeling 18 H. 18 3 15 36.807,53 

Egem Molenakker 29 H. 29 12 17 47.483,97 

Waregem Groene Wandeling 20 H. 20 6 14 40.333,89 

Waregem Groene Wandeling 46 H. 46 11  35 77.475,61 

Wielsbeke 12+8 H. 20 6 14 20.844,23 

St Eloois Vijve Oostpoort 16 H. 16 2 14 28.442,13 

Koolskamp 18 H. 18  1 17 63.155,36 

Koolskamp 17 H. 17 2 15 28.496,83 

Koolskamp 16 H. (’08:1 H. wederingekocht)  16 1  15 36.764,88 

Waregem Nieuwenhove 20 H. 20 6 14 21.729,60 

Overdracht 1.180 300 880 2.080.825,91 
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Overdracht 1.180 300 880 2.080.825.91 

Waregem Nieuwenhove 32 H. 32 15   17 29.014,54 

St Baafs Vijve 11 H. 11 4  7 20.361,72 

Waregem Ontmoetingscentrum 3 3 0  

Waregem Nieuwenhove 6 H. 6 1  5 16.161,38 

Waregem Nieuwenhove 7 H. 7 0 7 21.916,59 

St Baafs V. Kraaienhof 38  BA vern. 1 0 1 7.831,97 

Waregem Nieuwenhove 5 H. OVD 5 0 5 14.016,25 

Wielsbeke 35+3 H. vernieuwing 3 0 3 6.420,17 

Oeselgem 9 H. 9 0 9 24.284,39 

Waregem Nieuwenhove 12 H. 12 0 12 45.965,80 

Waregem Dompelpark 34 H. IKB 34 0 34 104.542,30 

Waregem Torenhof 98 H. (1 BA) 1 0 1 1.096,36 

Waregem Leeuwke renovaties 9 0 9 68.026,21 

Waregem Nieuwenhove 13 H. IKB 13 0 13 35.256,01 

Waregem Hope van Vrede renovaties 3 1 2 11.479,59 

Waregem Gaverhof renovaties 14 1 13 70.994,35 

St Baafs Vijve Jasmijnenstr. renovaties 6 0 6 29.782,20 

Wielsbeke Schoolstraat renovaties 1 0 1 5.112,08 

St Eloois Vijve  Lindetuin  renovaties 4 0 4 22.715,47 

Waregem Nieuwenhove 4  renovaties 2 0 2 9.931,61 

Waregem Nieuwenhove 3  renovaties 5 0 5 21.272,93 

Waregem Nieuwenhove 1  renovaties 3 0 3 17.666,90 

St Eloois V.  16+ 5 H.  renovaties 11 0 11 51.407,12 

Wielsbeke Centrum I 3 0 3 17.401,87 

St Eloois Vijve Rozenhof 29 H. 5 0 5 26.767,81 

Waregem Gaverhof 16 H. 6 0 6 29.182,95 

St Eloois Vijve Benoitstraat (A) 1 0 1 4.449,96 

Egem Molenakker 3° fase 11 0 11 47.125,28 

Waregem Den Olm 23+25 H. + bureel 49 0 49 177.312,06 

Egem 4° fase 11 H. 11 0 11 50.551,62 

St E.V. P.Benoitstraat renovatie 1 0 1 4.942,86 

Waregem Potegem Nokerseweg renovatie 1 0 1 5.326.15 

Waregem Dompelpark 30 H. 2° f. (nieuwbouw) 

Wielsbeke centrum 2 

30 

2 
 

30 

2 

117.445,48 

13.079,87 

TOTAAL 
1.495 325 1.170 3.209.667,76 

Er werden in 2011 2 woningen verkocht  
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3.1.3. Garages, autoboxen, carports en fietsenbergingen 

 

Ligging Garages, 
autoboxen en 
carports 

Fietsen 
bergingen 

           
Boekwaarde op 
31.12.2011 

Waregem Torenhof 21  21.597,50 
Waregem Torenhof 15  14.183,90 
Waregem Gaverhof 14  30.466,36 
Waregem Torenhof 67  99.781,16 
Wielsbeke 14  17.352,55 
Wielsbeke 13  27.472,87 
Waregem Groene Wandeling 30  107.833,68 
Waregem Torenhof BP 12  261.139,66 
Waregem Torenhof OP (op 31.12.94 werden 2 open 
parkeerplaatsen geannuleerd, opp. te klein) 

22  194.613,38 

Waregem Groene Wandeling 4 4  12.016,02 
Waregem Groene Wandeling 4 4  15.935,27 
Waregem Groene Wandeling 10 10  38.586,86 
Koolskamp 18 18  101.228,55 
Wielsbeke 15 15  103.654,30 
Waregem Den Olm (+ gesloten fietsenberging)  14 13.311,85 
Waregem Den Olm bergpl. (11) + carports (11) 11  6.044,95 
Waregem Dompelpark 30 H. 2° fase + fietsenberging 10 30 113.696,99 
Waregem Torenhof BP uitbreiding (gesloten garages) 43  35.383,53 
Waregem Torenhof OP uitbreiding (gesloten garages) 29  26.464,32 
Waregem bergplaatsen (brom)fietsen Ter Dompel  40 10.271,29 

Waregem bergplaatsen (brom)fietsen Ter Beke  40 11.526,86 

TOTAAL 
 

352 
 

124 
 

 
€ 1.262.561,85 

 

3.1.4. Liften 

 
Waregem App. Ter Dompel (renovatie 1 lift)   2  € 30.081,93 
Waregem, App. Ter Beke     2          € 0,00 
Waregem Dompelpark 30 H. 2° f. (Res. De Ooievaar)  1  € 37.194,55 
Waregem Dompelpark 30 H. 2° f. (Res. De Reiger)  1  € 37.194,55 
Administratief gebouw Hazepad    1  € 27.624,30 
        7           € 132.095,33 

3.1.5. Technieken (CV, koeling, ventilatie, elektr.) 

 
Administratief gebouw Hazepad      € 354.886,95 

 

3.1.6. Kantoorinrichting 

 
Administratief gebouw Hazepad      € 264.547,69 
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3.1.7. Afvalcontainers 

 
Waregem App. Ter Dompel       € 22.601,35 
Waregem App. Ter Beke       € 22.601,37 
          € 45.202,72 

3.1.8. Zonnepanelen 

 
Waregem kantoren Hazepad       € 58.874,32 
Waregem App. Ter Dompel       € 71.090,90 
Waregem App. Ter Beke       € 70.851,92 
                   € 200.817,14 

3.1.9. Gronden 

3.1.9.1. Gronden nog niet bebouwd 

 
 
Ligging 

 
Ha 

 
a 

 
ca 

 
Boekwaarde op 
31.12.2011 

 
KP per m² 

 
Waregem Hongerstraat 

 
04 

 
92 

 
02 

 
659.658,06 

 
13,40 

 
Waregem Kastorwegel 

 
00 

 
81 

 
23 

 
406.150,00 

 
50,00 

 
Waregem Torenhof 

 
02 

 
36 

 
19 

 
156.616,95 

 
6,63 

 
St Eloois Vijve  Em.Clausstr. 

 
00 

 
21 

 
81 

 
26.938,34 

 
12,35 

 
Egem Molenakker 

 
00 

 
54 

 
18 

 
24.694,67 

 
4,55 

 
TOTAAL 

 
08 

 
85 

 
43 

 
1.274.058,02 

 
 

Op 11 januari 2011 werd de resterende grond gelegen te Oeselgem (opp. 6 a 79 ca) verkocht voor een 
totale verkoopprijs van 45.001,00 euro (KP grond: 2.918,92 euro) aan een lokale bouwpromotor. 

3.1.9.2. Bebouwde gronden  (woningen gebouwd vanaf 1997) 
 
Ligging 

 
Ha 

 
a 

 
ca 

 
Boekwaarde op  
31.12.2011 

 
Waregem Nhove 13 H. IKB 

 
00 

 
39 

 
78 

 
62.068,80 

 
Egem 11 H.  3° fase 

 
00 

 
29 

 
83 

 
13.235,46 

 
Waregem Den Olm 23+25 H. (incl. 
bureel) 

 
00 

 
85 

 
18 

 
482.447,71 

 
Egem 11 H. 4° fase 

 
00 

 
29 

 
83 

 
13.574,24 

 
Waregem Dompelpark 30 H. 2°f. * 

 
00 

 
52 

 
86 

 
  134.237,85 

 
Waregem adm. Gebouwen Hazepad 

 
01 

 
00 

 
58 

 
134.777,20 

 
TOTAAL 

 
03 

 
85 

 
37 

 
840.341,26 
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*Op 11 maart 2011 werd uiteindelijk na gunstig oriënterend bodemonderzoek de akte verleden van 
kosteloze grondafstand tussen CVBA Helpt Elkander en Stad Waregem. De overdracht werd uitgevoerd 
om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de opname van de wegenis en groenzone van 
het Dompelpark in de openbare wegenis.  Het gaat hier specifiek om perceel Sie A Deelnrs 200e-f-g & 
203h3 met een oppervlakte van 47a 31ca.  
 

Samenvatting van het patrimonium 
 
3.1.1 Woningen  63.667.848,15 
3.1.1.1. Woningen voor 1997 50.546.291,64  
3.1.1.2. Woningen vanaf 1997 10.513.867,32  
3.1.1.3. Burelen en commerciële gebouwen 1.843.537,94  
3.1.1.4. Gebouwen in aanbouw 68.742,67  
 
3.1.1.6. 

 
Renovaties 

 
695.408,58 

 

3.1.2. Centrale verwarming  3.209.667,76 
3.1.3. Garages, autoboxen en bergplaatsen  1.262.561,85 
3.1.4. Liften  132.095,33 
3.1.5. Technieken  354.886,95 
3.1.6. Kantoorinrichting  264.547,69 
3.1.7. Afvalcontainers  45.202,72 
3.1.8. Zonnepanelen  200.817,14 
3.1.9. Gronden  2.123.269,49 
3.1.9.1. Gronden nog niet bebouwd 1.274.058,02  
3.1.9.2. Bebouwde gronden 840.341,26  
3.1.1.5. Sociale verkaveling in aanleg 8.870,21  

 
TOTAAL 

 
71.260.897,08 
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3.1.10. Schadedossiers verzekeringen 

In 2011 werden 42 verzekeringsdossiers opgestart.  Het ging om 27 dossiers voor waterschade en 15 
dossiers voor diverse schade. 
In 2011 werden 22 verzekeringsdossiers afgesloten.  De totaal toegekende vergoeding hiervoor was 
18.041,01 euro. 

 

GEMEENTE AANTAL WATERSCHADES AANTAL DIVERSE SCHADES 

WAREGEM 19 9 

SINT-ELOOIS-VIJVE 2 2 

SINT-BAAFS-VIJVE 0 0 

WIELSBEKE 0 1 

OESELGEM 0 0 

DENTERGEM 3 0 

AARSELE 0 1 

KANEGEM 0 0 

KOOLSKAMP 1 2 

EGEM 2 0 

TOTAAL 27 15 

    
Soorten Waterschade:   Aantal  Soorten Diverse Schade    Aantal 
 
Lek Badsifon/badafvoer   5  Inbraak      0 
Lek CV-leiding    4  Vandalisme     5 
Lek keukenafvoer   0  Aanrijdingen (brievenbus, garagepoort, gevel, …) 3 
Verstopping    0  Glasbreuk     3 
Waterinsijpeling plat dak, voegwerk,   Brand      0 
schrijnwerk, terras   4  Stormschade     0 
Andere (vb BA huurder, derden…) 14  Andere  (BA)     4 
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4. Activiteiten m.b.t. patrimonium werkjaar 2011 

4.1 Vooronderzoek 

Waregem, Garages hoek Rooseveltlaan – Brouwerijstraat 

Met schrijven dd. 20/10/2009 werd de bouwmaatschappij vanwege Stad Waregem in kennis gesteld dat 
zij wensen over te gaan tot verkoop van een 5-tal garages en een binnenkoer op de hoek van de 
Rooseveltlaan – Brouwerijstraat.  Gelet op het feit datde bouwmaatschappij in die buurt nog een 5-tal 
woningen bezit zonder garage, lijkt het opportuun om deze garages aan te kopen.  

Gelet kennisgeving vanwege stad Waregem m.b.t. relatief grote schattingswaarde t.b.v. 15.000 euro / 
garagebox ziet de bouwmij HE  zich genoodzaakt uiteindelijk af te zien van dit initiatief. 

 

4.2 Intentieverklaringen 

St. Eloois Vijve, Transvaalstraat 

 
Ingevolge de sluiting van het containerpark in de Transvaalstraat werd op de Raad van Bestuur van de 
vennootschap in haar zitting destijds van november 2009 een toelichting gegeven door Dhr. Rik Soens, 
schepen Stad Waregem aangaande de beoogde plannen van Stad Waregem om betrokken site te 
herbestemmen. Het is de bedoeling over te gaan tot opbouw van een appartementsgebouw in combinatie 
met een 12-tal koopwoningen en een 11-tal huurwoningen voor rijbebouwing, waarbij de bouwmaatschappij 
de kans wordt gegeven hierin te participeren. 
De Raad van Bestuur verklaarde zich principieel akkoord met de intentie om aan dit project haar 
medewerking te geven mits er nodige aandacht wordt besteed aan mogelijk risico tot grondsanering.   
 
Ingevolge beslissing van het Directiecomité 2 december 2011 werd op verzoek vanwege 

stadsbestuur Waregem met schrijven -dd 12/12/2011  het CBS officieel op de hoogte gebracht 

dat de bouwmaatschappij principiëel interesse betoont houdende de realisatie van een deel van 

het project gelegen Transvaalstraat te St Eloois Vijve, (oud containerpark) ter invulling van 

sociale last in het kader van Grond- en Pandendecreet.  

Wat concrete invulling en timing betreft zal dit uiteraard afhangen van het schattingsverslag, 

waarbij, bij mogelijke spoedige verwerving der gronden er kan vooropgesteld worden om binnen 

een tijdspanne van 3 jaar na verwerving een project op deze gronden te realiseren.  

Inmiddels heeft CBS beslist over te gaan tot opvraag van schattingsverslag aan het Comité tot 

Aankoop Kortrijk waarbij mogelijke mix van koop- & huurwoningen zal geïntegreerd worden. 
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Egem, G.R.U.P. Egem Noord – centrum Egem korte Veldweg, Paardenstraat 

Op vraag van het gemeentebestuur Pittem, besliste de Raad van Bestuur van de vennootschap in haar 
zitting van 23 september 2009 prinicipieel akkoord te geven houdende inrichtingsvoorstel 2 van het 
binnengebied (centrum Egem) korte Veldweg- Paardenstraat – met ontsluiting Molenstraat voor 
mogelijke opbouw van sociale woongelegenheden.   

In de loop van 2011 is hieromtrent geen verdere evolutie merkbaar.  

Dentergem, R.U.P. uitbreidingsgebied 36 woongelegenheden 

Op vraag van het gemeentebestuur Dentergem besliste de Raad van Bestuur van de vennootschap in haar 
zitting van 28 oktober 2009 prinicipieel akkoord te geven aangaande de mogelijkheid voor Helpt 
Elkander om over te gaan tot opbouw van een 15-tal seniorenwoningen in het centrum van Dentergem.  
Het gaat om een terrein van 4.992 m² waarbij de gemeente zal trachten dit terrein in het kader van het 
R.U.P. om te vormen tot woonuitbreidingsgebied.   

Houdende dit niet relatief klein uitbreidingsgebied werd hieromtrent in 2011 geen verdere stappen 
ondernomen. 

 
 

 

Aarsele, Hoogmolenweg  

Ondanks de minder goede samenwerking tss HE & stadsbestuur Tielt met verwijzing naar het voorwoord 
van de Voorzitter en waarvan dit item geregeld ter sprake werd gebracht tijdens de vergaderingen van 
DC 11/03 & 15/07/2011 en RvB 30/03, 19/07 en 26/10/2011 werd uiteindelijk toch een 
schattingsverslag m.b.t. woninguitbreidingsgebied gelegen te Aarsele, Hoogmolenweg 6de afd. Sectie A 
nr 592r met een opp. 36a 30ca aangevraagd met schrijven –dd 08/09/2011 aan het Comité tot Aankoop 
Kortrijk. 
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4.3 Masterplan Waregem (Dompelpark) 

 
Enkele jaren terug werd door het stadsbestuur Waregem een doelgerichte sociale huisvestingspolitiek 
gevoerd waarbij de relatief grote voorraad gronden van het Dompelpark een niet onbelangrijke factor 
speelt in deze algemene visiebepaling.  Inmiddels werd in opdracht van stadsbestuur aan de 
intercommunale Leiedal Kortrijk een Masterplan ontwikkeld dewelke op heden een oplossing kan bieden 
aan tal van mogelijkheden tot het realiseren van sociale huur- & koopwoningen, sociale kavels, 
middelgrote woningen tot aanleunwoningen. 
Niettegenstaande ingevolge schrijven VMSW –dd 30/01/2009 ref. PR3/EP/9288 houdende goedkeuring 
ter opmaak studie voor de realisatie van een masterplan op kosten van stad Waregem alsmede het 
akkoord met het principe van de ruiling van de grond met grond van de stad Waregem om sociale 
woningen te bouwen die kaderen binnen het lokaal woonoverleg blijkt nu wat deze laatste betreft dat 
grondtransacties niet meer mogelijk zijn om reden dat de verwerving dezer gronden destijds via 
gerechtelijke onteigening is gebeurd. 
 
 
 
 

 
 
 VOGELPERSPECTIEF vanuit wijk Torenhof   
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Ingevolge een eerste toelichting door de Voorzitter tijdens het Directiecomité van 19 januari 2011 ll 
inzake het ontwerp Masterplan Dompelpark gelegen te Waregem werd tijdens de Raad van Bestuur van 
23/02/2011 door  Dhr. Wilfried Vandeginste en Mevr. Nele Van Daele, ontwerper(s) namens 
intercommunale Leiedal Kortrijk een gedetailleerde toelichting ge geven aangaande de uitgewerkte visie 
– Masterplan Dompelpark te Waregem temeer hierna bepaalde principiële standpunten en/ of 
goedkeuring(en) dienaangaande dienen (in)genomen te worden. 

De belangrijkste krijtlijnen m.b.t. het Masterplan zijn de volgende: 

- Er dient voldaan te worden aan een  globale bruto-dichtheid van 25 woningen per hectare.  
Voor de site betekent dit een totaal van 200 woningen ( 8ha X 25w/ha) excl 39 sociale kavels 
Hazepad.  Concreet zal dit volgens het voorgestelde ontwerp ingevuld worden door volgende 
types woongelegenheden: 

- 74 meergezinswoningen   (rood) 
- 45 gestapeld wonen   (roze) 
- 32 carportwoningen   (oranje bovenaan) 
- 24 rijwoningen    (oranje midden op schets) 
- 19 villa’s     (gele blokjes verspreid over 

terrein) 
- 8 specifieke woonvormen   (geel bovenaan) 

 
TOTAAL: 202 woongelegenheden 
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- Er werd bij het concept van inplanting der woningen mee rekening gehouden dat de carport- en 
rijwoningen een naar het zuiden gerichte tuin hebben.  De villa’s hebben een iets minder gunstige 
oriëntering omwille van het feit dat deze woningen van een zijperceel voorzien zijn. 

- Er wordt per woongelegenheid een garage/carport voorzien op eigen terrein.  Daarnaast wordt 
per woongelegen nog minstens ½ parkeergelegenheid voorzien op openbaar terrein.  Concreet 
betekent dit een 100-tal open parkeergelegenheden op openbaar domein, verspreid over de site.  

- M.b.t. de noodzakelijke waterbuffering in open lucht dient 2.000m³ voorzien te worden.  Dit 
zal gebeuren aansluitend bij de beek, via hermeandering. 

 

- Er wordt een ontsluiting voorzien naar de woonwijk Torenhof voor zwakke weggebruikers via 
een ongelijkvloerse kruising met de ringweg.  Op heden wordt dit voorstel gedaan via 
ondertunneling.   

Na de toelichting wordt aan de bestuurders de mogelijkheid geboden om aan de ontwerper(s) 
bepaalde vragen te stellen, bemerkingen en of aanvullingen te geven m.b.t. deze ontwerpstudie 
waarbij inmiddels via de toelichting reeds een antwoord wordt gegeven aan de bemerkingen 
aangehaald door de Directeur tijdens 1ste bespreking in het Directiecomité van 19/01/2011 met 
belangrijkste items als volgt : 

� Vraagstelling of één ontsluiting via de Ring voor zowel toegangs- als 
uitgangsweg voor een woonsite van meer dan  250 woongelegenheden voldoende 
wordt geacht, wat verkeerhinder betreft ? 

� Bedenkingen inzake de voorgestelde opbouw platdaken structuur herinnert aan 
een verlengstuk van de bestaande woonkern Torenhof wat de bedoeling niet 
kan zijn temeer via de Hongerstraat bij nieuwbouwprojecten reeds het 
principe van hellende daken werd gehandhaafd.   Tevens lijkt desbetreffend 
type dak ook niet zo opportuun wat de bouw van sociale koopwoningen betreft. 

� Er geen rekening werd gehouden met de doelstelling van creatie speelplein thv 
Dompelpark temeer dit de reden is of was van het destijds gratis overdracht 
dezer grond door HE aan stad Waregem. 

� Zelfde opmerking wat de ruiling betreft met de Zuid West Vlaamse bouwmij 
temeer hierop een 19- tal koopwoningen  voorzien waren hetgeen in 
onderstaand plan gereduceerd wordt tot 10- tal woningen. 

� Voorgestelde ontsluiting voor voetgangers en brommers via tunnel onder de 
Ring lijkt uit den boze temeer het freatisch wateropp vrij hoog is en 
waterinfiltraties niet te vermijden zijn enerzijds alsmede het 
onveiligheidsgevoel, kans op vandalisme en sluiktstorten, … van dergelijke 
voetgangerstunnels anderzijds. (Zie bijvoorbeeld Waregem Rijksweg Biest)  
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Tot slot wordt nog een laatste opmerking gegeven houdende de relatief grote groenzones in 
desbetreffend ontwerp, wetende dat stad Waregem geen vragende partij is, temeer 
desbetreffende onderhoud en/ of groenbeheer een grote kost is in het jaarlijks gemeentelijk 
budget waarop door Dhr. Soens Rik, Schepen de repliek wordt gegeven dat desbetreffend 
openbaar groen ook via privé kan onderhouden worden. 

BESLUIT destijds genomen doch dewelke intss iets achterhaald is omwille van het feit dat HE 
deze realisatie volledig op zich zal nemen als grondeigenaar (via gerechtelijke onteingening )   

1) De Raad van Bestuur neemt akte van desbetreffende ontwerpstudie met 
principieel akkoord wat het basisconcept betreft doch waarbij nog mogelijke 
terugkoppeling dient te gebeuren houdende concrete invulling en doelstelling van 
de destijds gevoerde grondtransacties wat gratis grondafstand aan stad 
Waregem enerzijds en ruiling met ZW – Vl bouwmij Kortrijk anderzijds betreft. 

2) De Raad van Bestuur neemt tevens akte dat het in de bedoeling ligt van stad 
Waregem om bepaalde grondruilacties met HE door te voeren, waarbij bepaalde 
zones van het Dompelpark - dewelke op heden nog mits onderhandelingen dienen 
bepaald te worden –zullen geruild worden voor  andere diverse evenwaardige 
bouwgrondzones (reconversiegebieden) gelegen te Waregem met voorkeur van 
bouwrijpe percelen (incl. aanwezige infrastructuur), waarbij het vestigen van 
bepaalde zakelijke rechten eventueel een alternatief kan zijn voor 
desbetreffende ruilingen.  

3) De Raad van Bestuur neemt tevens akte van het feit dat in desbetreffend 
ontwerp slechts één ontsluiting ter hoogte van de ringweg voorzien is en dit voor 
een toekomstige woonsite van 250- tal woongelegenheden (incl. sociale verkaveling 
37 loten) met vraag een mogelijke alternatief van bijkomende ontsluiting open te 
laten via Hazepad te Waregem.   Hierbij wordt naar het voorbeeld van bestaande 
wijk Torenhof verwezen waarbij een 3- tal ontsluitingen voorzien zijn voor een 

560 woongelegenheden. 

 

4) De Raad van Bestuur neemt eveneens akte van het feit dat, als er in het 
Masterplan een alternatieve ontsluiting via de nog te ontwikkelen sociale 
verkaveling Hazepad voorzien wordt, dit voor gevolg heeft dat een mogelijke (3de) 
wijziging van bestaand verkavelingsplan zich opdringt en dit via de VMSW naar 
destijds aangesteld studiebureau tijdig zal dienen gecommuniceerd te worden 
temeer de overheidsmiddelen voor infrastructuurwerken in de nabije toekomst 
vrij beperkt worden om reden dat vele andere actoren (steden & gemeenten, 
OCMW, …) nu ook van deze subsidies kunnen gebruik maken cfr art. 80 van de 
Huisvestingscode. 
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4.4 CBO-procedures 

 
Met schrijven VMSW dd. 19/01/2009 ref.  PR1/AB/9150 werd de bouwmaatschappij in kennis gesteld 
betreffende aanvang CBO (Collectieve Benadering Overheidsopdrachten) 2008 houdende 
onderhandelingsprocedure inzake het afsluiten van één of meerdere aannnemingsovereenkomsten tot de 
oprichting van sociale woningen, inclusief ontwerp en verwerving van de grond die is gerelateerd aan deze 
woningen, plaats van uitvoering Vlaanderen.  
 
Ingevolge telex 2010/052 dd. 16/12/2010 besliste het Directiecomité van onze vennootschap in haar 
zitting van 14 januari 2011 opnieuw in de procedure 2010-2012 in te stappen.   
Met schrijven dd. 09/06/2011 ref. PRR5/LL/16544q houdende VMSW- procedure 2010 fase 1 van de 
onderhandelingsprocedure, hebben er zich op 8 april 2011 elf inschrijvers voor 17 sitevoorstellen gemeld, 
waarbij geen enkel van de voorgestelde projecten gelegen is in het aangeduide werkgebied van de 
bouwmaatschappij waardoor spijtig genoeg hieraan geen verder gevolg kan worden gegeven aan de 
lastgeving vanwege de bouwmaatschappij voor wat betreft de CBO-procedure 2010. 
 

Ter zitting van het Directiecomité van 19 januari 2011 werd met schrijven VMSW dd. 23/12/2010 ref. 
PR1/LL/15265 de bouwmaatschappij spijtig genoeg in kennis gesteld dat het voorontwerp van 4 
woongelegenheden in het inbreidingsgebied Grasdreef – Gentse Heerweg te Waregem niet werd 
weerhouden om reden dat desbetreffende project in kwestie onvoldoende scoorde voor het 
gunningscriterium “architecturale en stedenbouwkundige waarde”. 
Inmiddels is dit project zo geëvolueerd dat een perceel grond aan de bouwmaatschappij HE zal worden 
aangeboden door bouwfirma Durabrik uit Drongen ter invulling van de sociale last cfr grond- & 
pandendecreet waarbij aan de bouwmij de mogelijkheid wordt geboden een 4- tal app. te bouwen.    
 
Tot slot kunnen wij mededelen dat onlangs de CBO- procedure 2011 werd opgestart waarbij de lastgeving 
aan de VMSW voor de procedures 2008- 2012 cfr beslissing RvB 12/11/2008 van toepassing blijft, 
hetgeen impliceert dat de bouwmaatschappij zich reeds voor de 4de maal zich engageert tot deelname aan 
deze CBO – procedure met de hoop dat het toch ‘ns zal lukken om in deze uiteraard interassante formule 
tot het sluiten van een aannemingsovereenkomst ! 
 
 
 

4.5 Grond- en Pandenbeleid 

 

Op 18 maart 2009 keurde het Vlaams Parlement het grond- en pandenbeleid goed.  Dit grond- en 
pandenbeleid zegt dat er 65.000 sociale woningen moeten bijkomen tegen 2020 en bevat ook  extra 
stimulansen om leegstaande of verkrotte woningen te renoveren. Het decreet kreeg de voorbije tijd wel 
een pak weerstand uit de woningbouw- en vastgoedsector.  
 
De private sector krijgt een belangrijke rol bij het realiseren van de doelstelling van het decreet. Bij 
grote verkavelingsprojecten moet er verplicht een sociaal aanbod zijn.  
 
Met betrekking tot de sociale koopwoningen en de sociale kavels dienen in West-Vlaanderen 183 sociale 
kavels gerealiseerd te worden en 3.846 sociale koopwoningen.  Voor de gemeenten uit het werkgebied 
van de bouwmaatschappij betekent dit concreet:  
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Gemeente Sociale koopwoningen Sociale kavels 
Ardooie 27 1 
Dentergem 23 1 
Pittem 18 1 
Tielt  61 3 
Waregem 112 5 
Wielsbeke 25 1 

 
Wat de bouw van sociale huurwoningen betreft wordt het bindend sociaal objectief door de gemeenten 
of steden zelf bepaald waarbij % tss 10- 20% & tss 20- 40% dienen gerespecteerd te worden wat 
projectinvulling van respectievelijk privaat & openbare of semi-publieke eigenaars betreft. 
 

4.5.1. Project H. Lebbestraat en Ten Hedestraat te Waregem 

Op vraag vanwege studiebureel Lesaffre nv, Martelaarslaan 204 A te 9000 Gent had er in  juni 2011 een 
bespreking plaats houdende  mogelijke toepassing van sociale huurlast t.b.v. 1 à 2 percelen van 
desbetreffend verkaveling waarvoor  Raad van Bestuur gunstig advies heeft gegeven.  Het gaat hier om 
een site gelegen op de hoek tss H. Lebbestraat en Ten Hedestraat te Waregem waarvan  5.128 m² 
wordt aangesneden voor een verkavelingsdossier waarin mogelijks in het kader van de nieuwe codex 
Ruimtelijke Ordening de sociale last van toepassing is.  

 

Inmiddels werden wij informeel in kennis gesteld dat in deze verkaveling geen sociale last zou voorzien 
zijn om reden dat de eigenaar kan aantonen dat de gronden in de periode van 01/01/2003 en 16/12/2008 
werden aangekocht.  
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4.5.2. Project Moerbosstraat te Waregem 
 

Tijdens zitting DC van 2/12/2011 werd het project van een 10- tal kavels gelegen thv RUP 
Moerbosstraat – spechtenstraat te St Eloois Vijve van voormalig tuinbouwbedrijf Follens dat op 
initiatief van firma bvba Berolys zal uitgewerkt worden aangehaald.   
Gelet dat ingevolge voorafgaande bespreking met de projectontwikkelaar blijkt dat een invulling van 
sociale last wat aankoop der loten 10 & 11 met een opp van respectievelijk 364 & 449 m² mogelijk is 
werd er inmiddels aan het Comité tot Aankoop Kortrijk opdracht gegeven over te gaan tot opmaak van 
schattingsverslag teneinde tot aankoop van voormelde percelen te kunnen overgaan cfr Grond - & 
Pandendecreet.  
 

 

Ingevolge invoegtreding van het nieuwe RUP dewelke vermoedelijk in voorjaar 2012 zal gepubliceerd 
worden en in afwachting van het schattingsverslag zal dit zijn vervolg kennen in 2012. 
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4.5.3. Waregem, site St. Hubert: 1ste bespreking dd. 06/09/2011 

 
Ingevolge  bespreking op  6 september 2011 op het stadhuis te Waregem houdende concrete invulling 
van de sociale last in het kader van het Grond- en Pandendecreet m.b.t. Site St. Hubert , volgt hierbij 
verslaggeving :  

 
 

Synthese bespreking : 

 
- Verkavelingsplan reeds goedgekeurd doch bepaalde wijziging houdende verkleinen der loten 

eengezinswoningen zou een totaal van 84w +5w een site van 89 woongelegenheden behelzen. 
- Verdeling woningtypes :  

o 47 (éénkamer-) appartementen (boven ondergrondse parking van 53 staanplaatsen)  
o 42 woningen waarvan een 16- tal (kant Weverstraat) gereserveerd zijn voor HELPT 

ELKANDER aangaande invulling  sociale last cfr grond- & pandendecreet dewelke allemaal 
met garage of autobergplaats (carport) zal voorzien worden. 
De verscheidene woongelegenheden zijn van 3 woonlagen type (gelijkvloers, 1ste en 2de 
verdieping in dak) met 2 à 3 slpks 

- Fasering :  
o eerst opbouw van ondergrondse parking (najaar 2011) + opbouw van 47 appartementen in 

kern van de site. 
o Achtereenvolgens zullen volgens verloop van commerciële verkoop de bouw van de 

woningen gelegen binnensite worden opgetrokken in 2012 – 2013.  
o Intussen kan bouwmaatschappij nakijken naar mogelijke aankoop dezer gronden op basis 

van een nieuw schattingsverslag waarvan de gegevens m.b.t. 16- tal loten zal worden 
overgemaakt.   

- Kostprijs : 
o (Ondergrondse) Garages : kostprijs geraamd op 20.000 euro  met verkoopprijs t.b.v. 

17.000 euro 
o Grondpercelen wordt verkoopprijs van 50.000 à 55.000 euro / perceel vooropgesteld 
o Grondaankoop door HE zal gebeuren op basis van schattingsverslag waarvan kostprijs 

over de 16 loten /m² zal worden berekend waarbij desbetreffende gronden zullen 
aanzien worden als uitgerust t.a.v. Weverstraat (station) m.a.w. incl riolering- & 
nutsmaatschappijen. 

o Voorstel om de woontypes thv Weverstraat te behouden cfr architectuurwedstrijd met 
recht op gebruik van bestaande plannen destijds opgemaakt door Architectenburo Groep 
3 uit Roeselare. 

o Afhankelijk van de aanwervingskostprijs der gronden door HE zouden bepaalde typologiën 
kunnen gewijzigd worden naar bv combinatie van seniorenwoningen (gelijkvloers) met 
duplekswoningen (1ste & 2de verdieping) m.a.w.  aantal woongelegenheden is niet bindend 
cfr bestaande goedgekeurde verkavelingsvergunning. 
 

Bijgevolg wordt machtiging verleent aan de Directeur om onderhandelingen te voeren tot een 
prijs gelijk aan max. de prijs van het schattingsverslag m.a.w. max. 200 euro/ m² i.p.v. 
voorgestelde 365, 46 euro/ m² (50.000 euro/ perceel.   Tevens dient nog een woordje gevoerd 
te worden houdende resterend aan te kopen nutteloze grond enerzijds alsmede het feit dat in de 
compromis- ontwerp sprake is van overname verplichtingen van DCB jegens architect dat HE 
integraal dient over te nemen wat zeker niet de bedoeling kan zijn. 
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Ingevolge interne bespreking op 6/12/2011 tss  dhr Albert C. BLOK, Mw Ilse VAN BAUWEL, 
respectievelijk ged. Bestuurder & projectmanagerder der vastgoedfirma DCB Antwerpen 
enerzijds & C. BOSSUYT, Directeur HE anderzijds blijkt er niet direct een consensus bekomen 
te worden houdende invulling van voormeld standpunt van HE waarbij vanwege de 
projectontwikkelaar het initiatief wordt voorgesteld nog ‘ns met de vertegenwoordigers van stad 
Waregem samen te zitten waarbij desnoods in laatste instantie zou geopteerd worden om het 
afkooprecht sociale last t.b.v. 50.000 euro /perceel toe te passen.  Wordt uiteraard vervolgd …  
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4.6 Gronden 

4.6.1 Aankopen 

NIHIL 

4.6.2 Overdrachten 
 

 
Waregem, Dompelpark  fase II, wegenis en omgevingswerken 

Zoals ter zitting van het Directiecomité op 19 januari 2011 medegedeeld, werden met schrijven dd. 06/01/2011 
de bodemattesten vanwege OVAM ontvangen.  Deze bodemattesten werden  via RP-schrijven dd. 11/01/2011 aan 
het aankoopcomité Kortrijk overgemaakt met verzoek zo spoedig mogelijk over te gaan tot het verlijden van de 
akte.  

Op 11 maart 2011 werd uiteindelijk overgegaan tot kostenloze grondoverdracht met een oppervlakte van 47a 
31ca aan Stad Waregem.  De akte werd verleden voor Commissaris Gaya Ternier, eerstaanwezend commissaris 
bij het Aankoopcomité Kortrijk.   

 

Oeselgem, Apolloniastraat: restgronden 

Op datum van 11 januari 2011 werd via Comité tot Aankoop Kortrijk. overgegaan tot verkoop van de restgronden 
op de wijk Vlassenhove – Apolloniastraat te Oeselgem aan de firma M², maatschappelijke zetel te Dentergem, 
Vijvestraat 41.  De verkoopprijs bedroeg 45.001,00 euro.   

 

4.6.3 Groen & wegenisaanleg 

 
WAREGEM, Nieuwenhove - Kastorwegel 
 

o Openbare aanbesteding: 18/09/2007 
o Bedrag: € 456.739,34 
o Aannemer: bvba I. Vuylsteke, Meulebeke 
o Studieburo: Plantec, Oostende  
o Aanvang der werken: 05/01/2009  
o Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen 
o Einde der werken: V.O.: 26/02/2010 
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4.7 Woningen 

4.7.1 Nieuwbouw 

4.7.1.1 Opgeleverde werken 

 
NIHIL 

4.7.1.2 Werken in opbouw 

 
NIHIL 

4.7.1.3 Werken in planning 

 
WAREGEM, Nieuwenhove – Kastorwegel/ 24 woongelegenheden 

In de loop van 2008 werd architectenburo AR-tuur, Bilkhagelaan 31 te 8790 Waregem, als laureaat aangesteld 
als ontwerper voor desbetreffend project.  Het ontwerp bestaat uit 4 clusters van 6 woongelegenheden (2 
gelijkvloerse seniorenwoningen & 1 gelijkvloers EW met 4 slpks en op 1ste verdieping 2 dupleksappartementen 
met 2 slpks en 1 appartement met 2 slpks) 

 
 
Enkele belangrijke data: 

- 20 mei 2010: gunstig advies voorontwerp VMSW – raming: 2.496.398,00 euro excl. BTW 
- 03 maart 2011: goedkeuring bouwvergunning 
- 08 april 2011: opstart startvergadering m.b.t. groen- & omgevingswerken  
- 9 september 2011: definitieve oplevering wegeniswerken 
- 16 december 2011 : indienen uitvoeringsdossier bij VMSW 

 
PROJECTTEAM: 

- Architect: AR-tuur, Waregem 
- Veiligheidscoördinator Ontwerp en Verwezenlijking: Feys, Poperinge – beslissing DC 16/10/2010 
- EPB-verslaggever: VECOBO, Waregem – beslissing DC 13/10/2009 
- Studiebureau Stabiliteit: Vangheluwe, Izegem – beslissing DC 19/10/2009 
- Studiebureau Technieken: Henk Pijpaert Engeneering, Oudenaarde – beslissing DC 19/10/2009 
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Daar het voorontwerp ook een gedeelte bouwrijp maken van percelen en/of aanleg infrastructuur of 
gemeenschapsvoorziening of sloop omvat waarvoor subsidies werden aangevraagd, moet voor de verdere 
ontwikkeling van het dossier de procedure cfr. art. 16 van het BVR van 18/07/2008 houdende de procedure voor 
de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma’s in het kader van de planmatige 
realisatie van woonprojecten en houdende de financiering van de verrichtingen in het kader van sociale 
woonprojecten, worden nageleefd.  
Concreet betekent dit dat, na de minnelijke eigendomsoverdracht of de machtiging tot onteigening en nadat  de 
lokale bevolking op gepaste wijze werd geïnformeerd ( via een informatievergadering met inspraak), de VMSW, 
afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur door de bouwmaatschappij zal verzocht worden een projectvergadering 
(vroegere plenaire vergadering) te agenderen in aanwezigheid van de betrokken partijen.   
Wat betreft  de vraag aan stad Waregem om de geplande groenzones tussen de 4 woonclusters over te nemen 
en in het openbaar domein op te nemen en de vraag om een intentieverklaring te ondertekenen waarbij Stad 
Waregem akkoord gaat om, bij een volgende herziening van het BPA Castorwegel, de voorschriften van 
woningbouw en de groenzones te wijzigen naar openbare groenzone zodat deze zones publiek doorwaadbaar 
kunnen worden cfr. het concept van de ontwerper, werd inmiddels met schrijven van Stad Waregem dd. 
04/06/2010 ref. STED 11717 bevestigd dat het schepencollege in haar zitting van 3 juni beide vragen gunstig 
beoordeeld heeft, onder de voorwaarde dat het landschappelijk plan voor aanleg en aanplant van de groenzones 
alsook het technisch rioleringsplan (afwatering) van de openbare groenzones voor aanleg ,ter goedkeuring dienen 
te worden voorgelegd aan de stedelijke groendiensten en technische diensten, dit met het oog op een 
onderhoudsvriendelijke aanleg.   

 
In oktober 2010 vond reeds in het vooruitzicht van de plenaire vergadering een info-avond plaats voor de 
omwonenden.  Er werden in totaal een 60-tal personen uitgenodigd, waarbij een 19-tal personen aanwezig waren.  
Tijdens deze vergadering werd meedegedeeld dat indien alles volgens planning verloopt de aanbesteding 
voorzien is voor het najaar 2011 met aanvang der werken voorjaar 2012.   
      ------------------- 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen keurde op 3 maart 2011 de bouwvergunning voor het project goed. 
 
Op 8 april 2011 vond de startvergadering houdende bespreking omgevingswerken plaats.  
 
Ingevolge beslissing van het Directiecomité dd. 09/09/2011, ter voorbereiding van de opmaak van het 
aanbestedingsdossier, via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking opdracht gegeven aan de Firma 
Verbeke bvba uit ’t Lindeke 13 te 8880 St Eloois-Winkel,  voor de som van 1.352 euro excl BTW een 
milieuhygiënisch bodemonderzoek (oriënterend bodemonderzoek) uit te voeren.  
 
 

Tot slot kunnen wij mededelen dat het aanbestedingsdossier t.b.v. 2.913.845, 52 euro door de VMSW werd 
goedgekeurd en de reeds lang uitgestelde plenaire vergadering uiteindelijk in het voorjaar van 2012 heeft plaats 
gevonden.   De openbare aanbesteding zal in mei 2012 plaats vinden opdat de bouw dezer nieuwbouwwoningen een 
aanvang kunnen nemen in de loop van najaar 2012 met een uitvoeringstermijn van 375 kalenderdagen. 
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EGEM, Nieuwbouwproject Molenakker 15 woningen (9+6)
 
Ingevolge intern Overleg met de gemeente Pittem op 4 september 2009 besliste de Raad van Bestuur in haar 
zitting dd. 28/10/2009 principieel akkoord te gaan met de visie om op de resterende gronden gelegen te Egem, 
wijk Molenakker over te gaan tot opbouw va
Ter ontwikkeling van een verdere visie m.b.t. dit project vond op 14 december 2010 een overlegvergadering 
plaats met het aangestelde architectenbureau W&W Naert uit Pittem.  Dit mondde uit in een eer
voorstelling van het project op de Raad van Bestuur van 26 januari 2011, 
eerste fase 9 woongelegenheden zouden gebouwd worden en in een tweede fase via mogelijke uitbreiding 
nogmaals 6 woningen.  
 
Fase 1   (3W) Blok 1 bestaande uit één ‘seniorenwoning’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers en 2 
  dupleks- appartementen op het eerste verdiep met 3 slaapkamers. (
  
 (6W) Blok 2 bestaande uit 2 ‘seniorenwoningen’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers en 
 Dupleksappartementen 

 
Fase 2 (6W)  woningen cfr bestaande verwezenlijking (3
 
 
 
PROJECTTEAM: 

- Architect: Naert W&W, Pittem
- Veiligheidscoördinator Ontwerp en Verwezenlijking: VETO & 

24/08/2011 
- EPB-verslaggever: Kerkaert Alex, Wingene 
- Studiebureau Stabiliteit: Boucherie, Roeselare 
- Studiebureau Technieken: Arkas

 
 
 
 

Nieuwbouwproject Molenakker 15 woningen (9+6) 

Ingevolge intern Overleg met de gemeente Pittem op 4 september 2009 besliste de Raad van Bestuur in haar 
zitting dd. 28/10/2009 principieel akkoord te gaan met de visie om op de resterende gronden gelegen te Egem, 
wijk Molenakker over te gaan tot opbouw van een nieuwbouwproject.  

visie m.b.t. dit project vond op 14 december 2010 een overlegvergadering 
plaats met het aangestelde architectenbureau W&W Naert uit Pittem.  Dit mondde uit in een eer

op de Raad van Bestuur van 26 januari 2011, bestaande uit twee fasen waarbij in een 
eerste fase 9 woongelegenheden zouden gebouwd worden en in een tweede fase via mogelijke uitbreiding 

bestaande uit één ‘seniorenwoning’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers en 2 
appartementen op het eerste verdiep met 3 slaapkamers. (

bestaande uit 2 ‘seniorenwoningen’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers en 
Dupleksappartementen op het eerste verdiep met 3 slaapkamers (op 2

woningen cfr bestaande verwezenlijking (3de pijpekop) 

Architect: Naert W&W, Pittem 
Veiligheidscoördinator Ontwerp en Verwezenlijking: VETO & Partners, Oosterzele 

verslaggever: Kerkaert Alex, Wingene – beslissing RvB 25/05/2011 
Studiebureau Stabiliteit: Boucherie, Roeselare - beslissing RvB 26/01/2011 
Studiebureau Technieken: Arkas-Callewaert, Heule – beslissing RvB 26/01/2011
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Ingevolge intern Overleg met de gemeente Pittem op 4 september 2009 besliste de Raad van Bestuur in haar 
zitting dd. 28/10/2009 principieel akkoord te gaan met de visie om op de resterende gronden gelegen te Egem, 

visie m.b.t. dit project vond op 14 december 2010 een overlegvergadering 
plaats met het aangestelde architectenbureau W&W Naert uit Pittem.  Dit mondde uit in een eerste 

bestaande uit twee fasen waarbij in een 
eerste fase 9 woongelegenheden zouden gebouwd worden en in een tweede fase via mogelijke uitbreiding 

bestaande uit één ‘seniorenwoning’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers en 2  
appartementen op het eerste verdiep met 3 slaapkamers. ( op 2de verdiep)  

bestaande uit 2 ‘seniorenwoningen’ met 2 slaapkamers op het gelijkvloers en 4  
(op 2de verdiep) 

 

Partners, Oosterzele – beslissing RvB 

 
vB 26/01/2011 
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Wat oorspronkelijk werd opgevat als 2 afzonderlijke dossiers van respectievelijk 9 & 6 woningen - waarvan de 
voorontwerpen op 23/12/2011 ter goedkeuring aan de VMSW werden overgemaakt- werd inmiddels op voorstel 
van VMSW dit dossier gereduceerd tot 1 ontwerp van 15 woningen doch uitgesplitst volgens oorspronkelijke 
verdeling daar het hier om 2- tal verschillende typologiën en/of fasering van woningen gaat.  

- Fase 1  opbouw 9 woningen (blok 1 & 2) 
o 3 gelijkvloerse seniorenwoningen 2 slpks 
o 6 dupleksappartementen 3 slpks   
Raming : 1.042.407,67 euro 
   

Blok 1

Blok 2

Helpt Elkander

Grondplannen

Gelijkvloers

1e verdiep

2e verdiep

Perspectief

Perspectief

Terug

Inplanting

 
 

- Fase 2 opbouw 6 woningen (zgn uitbreiding op vorige fase 3 & 4) 
o 2 ééngezinswoningen 3 slpk (3/5) 
o 2 bel etage woningen 2 slpks  
o 2 ééngezinswoningen 3 slpks 
Raming : 752.481,00 euro 

 
 
Op 26/10/2011 besliste de Raad van Bestuur om in het kader van project oproep Wonen & Welzijn 1 proefwoning 
te Pittem en 1 proefwoning te Wielsbeke ter beschikking te stellen. Hierdoor wordt aan Helpt Elkander een 
compensatie van 2 maal 170.000 euro subsidie aangeboden die zullen aangewend worden voor het project 
Molenakker fase 5 te Egem en/of Kastorwegel te Waregem. (zie 6.3) 
Inmiddels zal dit zijn vervolg kennen in 2012 wat goedkeuring uitvoeringsdossier betreft.  
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4.7.2 Renovaties 

4.7.2.1 Opgeleverde werken 

 
WAREGEM, Wijk Torenhof, G. Desmetstraat 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36: vervanging 9 
voordeuren 

 
o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o Bedrag: € 23.197,50 excl. BTW 
o Financiering: Eigen middelen SHM 
o Aannemer: Guilbert, Egem 
o Einde der werken: V.O. 22/03/2011 
 
 

WAREGEM, Wijk Torenhof, Hof Ter Waaien 1 tot 56: schilderwerken + vervanging dekstenen 
 

o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o Bedrag: € 36.800,00 excl. BTW 
o Financiering: Eigen middelen SHM 
o Aannemer: Schilderwerken Beel, Oostrozebeke 
o Einde der werken: V.O. 20/12/2011 
 
 
 
 
 
WIELSBEKE, Wijk Vlasblomme, losse garageboxen 26-29: vervanging opritten 

 
o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o Bedrag: € 5.457,00 excl. BTW 
o Financiering: Eigen middelen SHM 
o Aannemer: Dewibo Bvba, Dentergem 
o Einde der werken: 31/10/2011 
 
 

DIVERSE GEMEENTEN: vervanging 150 brievenbussen 
 

o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o Bedrag: € 46.438,81 excl. BTW 
o Financiering: Eigen middelen SHM 
o Aannemer: RVW Metaalconstructie, Waregem  
o Einde der werken: V.O. 11/10/2011 
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WAREGEM, Wijk Torenhof, Residentie Ter Dompel : plaatsing 104 PV-panelen 
 
o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o Bedrag: € 63.666,51 excl. BTW 
o Financiering: Eigen middelen SHM 
o Studieburo: Van Camelbeke, Deinze 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Bvba Electro José De Brauwer, Ingooigem 
o Aanvang der werken: 26/08/2010 
o Uitvoeringstermijn: 40 kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O. 20/05/2011 
 

 
WAREGEM, Wijk Torenhof, Residentie Ter Beke :plaatsing 104 PV-panelen 
 
o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o Bedrag : € 63.666,51 excl. BTW 
o Financiering: Eigen middelen SHM 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Bvba Electro José De Brauwer, Ingooigem 
o Aanvang der werken: 26/08/2010 
o Uitvoeringstermijn : 40 kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O. 20/05/2011 

 
WAREGEM, Hazepad, Kantorencomplex HE :plaatsing 88 PV-panelen 
 
o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o Bedrag: € 51.259,90 excl. BTW 
o Financiering: Eigen middelen SHM 
o Studieburo: Van Camelbeke, Deinze 
o Veiligheidscoördinator : Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Bvba Electro José De Brauwer, Ingooigem 
o Aanvang der werken: 13/09/2010 
o Uitvoeringstermijn: 40 kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O. 20/05/2011 
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OESELGEM, Wijk Vlassenhove, Vlassenhove 1-40, Vlassenhove 43-48, 1ste fase 18W (31W & 6+2W): 
renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, keukens & elektriciteitscontrole (18 woningen) 
 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 20/06/2008 
o Bedrag: € 365.653,07 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Wielfaert Architecten, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Bekaert Building Company, Anzegem 
o Aanvang der werken: 28/01/2009 
o Uitvoeringstermijn: 147 kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O. 2/10/2009 
o D.O.: proces-verbaal van oplevering met opmerkingen –dd. 25/10/2010 
o D.O.: 03/11/2011 

 
 
DIVERSE GEMEENTEN, 88 bejaardenwoningen : renovatie schrijnwerk 
 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 20/06/2008 
o Bedrag: € 1.118.303,39 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Bvba Ontwerpburo Lecluyse, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Bekaert Building Company, Waregem 
o Aanvang der werken: 27/04/2009 
o Uitvoeringstermijn: 250 kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O. 04/06/2010 
o D.O.: voorzien in 2012 n.a.v. problematiek kroonlijsten  
o  
 

WAREGEM, Wijk Torenhof, 71 bel-étagewoningen : buitenschilderwerken + betonrenovatie (71 woningen) 
 
o Aanbesteding : openbare aanbesteding –dd. 20/06/2008 
o Bedrag : € 439.502,97 excl. BTW 
o Financiering : renteloze NFS2-financiering 
o Architect : Rudi Dedeurwaerder, Olsene 
o Veiligheidscoördinator : Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer : TV Reno-Decor nv – Van Duysen bvba, Oostakker 
o Aanvang der werken : 18/05/2009 
o Uitvoeringstermijn : 200 kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O.: 26/03/2010 
o D.O. : 05/07/2011 
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EGEM, Wijk Molenakker, Molenakker 82-124, 2de fase 17W (29W): renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, 
keukens & elektriciteitscontrole (17 woningen) 
 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 28/11/2008 
o Bedrag: € 387.611,56 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Architectenburo W&W Naert, Egem 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Bekaert Building Company, Waregem  
o Aanvang der werken: 16/06/2009 
o Uitvoeringstermijn: 137 kalenderdagen 
o Einde der werken: V.O. 05/03/2010 
o D.O. : proces-verbaal van niet-oplevering –dd. 31/03/2011 
o D.O. : 12/09/2011 

 
 

4.7.2.2 Werken in opbouw 

 
WAREGEM, Wijk Torenhof, A. Servaeslaan 52 (Residentie Ter Dompel) & A. Servaeslaan 46 (Residentie 
Ter Beke): renovatie 2x2 liften, technisch gedeelte 
 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 08/07/2011 
o Bedrag: € 456.466,00 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Studiebureau: Studiebureau Technieken Vancamelbeke, Deinze 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Liften Coopman, Kuurne 
o Aanvang der werken: 07/11/2011 
o Uitvoeringstermijn: 160 kalenderdagen 
 
 
WAREGEM, Wijk Torenhof, A. Servaeslaan 52 (Residentie Ter Dompel) & A. Servaeslaan 46 (Residentie 
Ter Beke): renovatie 2x2 liften, bouwkundig gedeelte 
 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 08/07/2011 
o Bedrag: € 152.613,65 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Bvba Ontwerpburo Lecluyse, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Bouwteam Cokelaere, Wervik  
o Aanvang der werken: 07/11/2011 
o Uitvoeringstermijn: 200 kalenderdagen 
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WAREGEM, Wijk Torenhof, A. Servaeslaan 52 (Residentie Ter Dompel): vernieuwing collectieve cv-
installatie 

 
o Aanbesteding: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
o Bedrag: € 45.948,42 excl. BTW 
o Financiering: Eigen middelen SHM 
o Studiebureau: Studiebureau Technieken Vancamelbeke, Deinze 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Van Meerhaeghe nv, Tielt 
o Aanvang der werken: 17/10/2011 
o Uitvoeringstermijn: 60 kalenderdagen 
 
 
 
 
SINT-BAAFS-VIJVE, Wijk Kraaienhof, Kraaienhof 17-35, 2de fase 6W (20W), uitbreiding op 1ste fase 
11W: renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, keukens, dakisolatie & elektriciteitscontrole (6 woningen) 
 
o Aanbesteding: uitbreiding 1ste fase 11W openbare aanbesteding –dd. 20/06/2008 
o Bedrag: € 228.452,16 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Architectenbureau Mas, Oudenaarde 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge 
o Aannemer: Bekaert Building Company, Waregem  
o Aanvang der werken: 29/08/2011 
o Uitvoeringstermijn: 130 kalenderdagen 

 
 
 
 
WIELSBEKE, Wijk Vlasblomme, M. De Taeyelaan 4-13 + A. Rodenbachlaan 27-81 28duplexwoningen: 
renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, keukens, dakisolatie & elektriciteitscontrole (28+4 woningen) 
 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 26/11/2010 
o Bedrag: € 532.565,60 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Ontwerpburo Wielfaert, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 
o Aannemer: Yprado nv, Waregem  
o Aanvang der werken: 25/05/2011 
o Uitvoeringstermijn: 180 kalenderdagen 
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WIELSBEKE, Wijk Vlasblomme, A. Rodenbachlaan 6-89 8W (22W): renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, 
keukens, daksisolatie & elektriciteitscontrole (8 woningen) 
 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 26/11/2010 
o Bedrag: € 146.765,39 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Ontwerpburo Tack, Ooigem 
o Veiligheidscoördinator: Vecobo, Waregem 
o Aannemer: Yprado nv, Waregem  
o Aanvang der werken: 25/05/2011 
o Uitvoeringstermijn: 65 kalenderdagen 
o Einde der werken: proces-verbaal van niet-oplevering  

–dd. 24/11/2011 
 
 
AARSELE, Tuinwijk, 1ste fase 23W (40W): renovatie schrijnwerk, kroonlijsten, keukens, dakisolatie & 
elektriciteitscontrole (23 woningen) 
 
o Aanbesteding: openbare aanbesteding –dd. 26/11/2010 
o Bedrag: € 615.803,14 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering                              
o Architect: Architectenburo W&W Naert, Egem 
o Veiligheidscoördinator: Bvba Feys, Poperinge                                     
o Aannemer: Bekaert Building Company, Waregm 
o Aanvang der werken: 05/09/2011 
o Uitvoeringstermijn: 200 kalenderdagen 
 
KOOLSKAMP, Wijk Heuvelhove, Rodenbachstraat 12-15-16-18-26 en Gezellestraat 20-26,  
7 patiowoningen : totale renovatie 
 
o Aanbesteding: openbare aanbesting –dd. 26/11/2010 
o Bedrag: € 577.143,24 excl. BTW 
o Financiering: renteloze NFS2-financiering 
o Architect: Bvba Ontwerpburo Lecluyse, Waregem 
o Veiligheidscoördinator: V.E.TO. & Partners, Oosterzele 
o Aannemer: Yprado nv, Waregem  
o Aanvang der werken: 25/05/2011 
o Uitvoeringstermijn: 280 kalenderdagen 
 

 
WAREGEM, Mussekouter 1ste, 2de, 3de & 4de fase: financiële tussenkomst voetpaden 
 
o Bedrag: € 25.099,00 excl. BTW 
o Uitvoering in coördinatie met Stad Waregem 
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4.7.2.3 Werken in planning 

 
Onderhoud & herstellingen 2012 
 
TYPE PLAATS AANTAL PRIJSRAMING 
  WONINGEN  incl. BTW (en ev  
   erelonen) 
 
Renovatie dakterrassen Waregem, Torenhof,Res. Ter Dompel & Ter Beke /  € 121.839,13 
 
Renovatie platte daken Koolskamp, losse garageboxen patiowoningen 18  € 16.554,60 
 
 
Vervanging brievenbussen Sint-Baafs-Vijve, Kraaienhof 7W (11W) 7  € 2.411,85 
 Dentergem 1ste fase 14W (28W) 14  € 4.823,78 
 Oeselgem 1ste fase 18 W (31W + 6+2 W) 18  € 5.959,66 
 Egem 1ste fase 18W (34W) 18  € 5.959,66 
 Egem 2de fase 17W (29W) 17 € 5.857,45 
 
Vervanging brievenbussen Waregem, Mussekouter  110 € 38.500,00  
 
Vernieuwen opritten Aarsele 1ste fase 23W (40W) 23 € 26.438,50 
   
 

TOTAAL              € 228.344, 84 
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Investeringen 2012 
   
TYPE PLAATS AANTAL  PRIJSRAMING 
  WONINGEN  incl. BTW, kosten,  
   erelonen 
    
Nieuwbouw Waregem, Kastorwegel     24 € 3.554.891,53 
 
Nieuwbouw Egem, 5de fase (9W) + 6de fase (6W) 15  € 2.189.764,18 
 
Algemene renovatie Diverse gemeenten, 15 EGW 3de fase    14 € 2.052.082,52 

• Toekomststraat 42 (Waregem – inmiddels geschrapt wegens sloop) 
• Desselgemseweg 131 (Waregem) 
• Desselgemseweg 141 (Waregem) 
• R. Van Meerhaeghestraat 22 (Waregem) 
• Kapellestraat 10 (Waregem) 
• Berkenlaan 12 (Waregem) 
• Berkenlaan 24 (Waregem) 
• Azalealaan 30 (Waregem) 
• Azalealaan 32 (Waregem) 
• Geraniumlaan 17 (Waregem) 
• Geraniumlaan 18 (Waregem) 
• Geraniumlaan 22 (Waregem) 
• Tulpenlaan 3 (Waregem) 
• Rozenhof 11 (Sint-Eloois-Vijve) 
• Kapellestraat 12 (Wielsbeke) 

 
Algemene renovatie Diverse gemeenten, 15 EGW 4de fase 14 € 1.414.992,11  

• J. Duthoystraat 97 (Waregem- inmiddels geschrapt wegens openbare verkoop) 
• Berkenlaan 11 (Waregem – in de plaats van J. Duthoystraat 97) 
• Nieuwenhovestraat 19 (Waregem) 
• Lijsterlaan 21 (Waregem) 
• Berkenlaan 13 (Waregem) 
• Geraniumlaan 24 (Waregem) 
• Rozenhof 23 (Sint-Eloois-Vijve) 
• W. B. Cartonstraat 4 (Sint-Baafs-Vijve) 
• Marktstraat 5 (Wielsbeke) 
• Kapellestraat 10 (Wielsbeke) 
• Lobeekstraat 12 (Wielsbeke) 
• Lobeekstraat 13 (Wielsbeke) 
• Marktstraat 11 (Wielsbeke) 
• Marktstraat 31 (Wielsbeke) 
• Marktstraat 29 (Wielsbeke) 

 
Algemene renovatie Diverse gemeenten, 10 EGW 5de fase 10 € 1.565.554,74  

• R. Van Meerhaeghestraat 8 (Waregem) 
• Azalealaan 33 (Waregem) 
• Azalealaan 71 (Waregem) 
• Brouwerijstraat 105 (Waregem) 
• Brouwerijstraat 115 (Waregem) 
• Geraniumlaan 2 (Waregem) 
• P. Benoitlaan 12 (Sint-Eloois-Vijve) 
• P. Benoitlaan 24 (Sint-Eloois-Vijve) 
• Marktstraat 1 (Wielsbeke) 
• Marktstraat 17 (Wielsbeke) 
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Algemene renovatie Koolskamp, 4 patiowoningen, uitbreiding 4 € 434.056,88 totale 
renovatie 7 patiowoningen 
 

• Gezellestraat 22 
• Gezellestraat 24 
• Rodenbachstraat 17 
• Rodenbachstraat 22 

 
Schrijnwerk, kroonlijsten  Kanegem, 10 woningen 10   € 450.012,30 
Keukens, dakisolatie &   
elektriciteitscontrole 
 
Verbouwing bureel tot Waregem, Olmstraat 85 1 € 74.194,13 
mindervalidenappartement  
 
*Schrijnwerk, Waregem, Torenhof, Res. Ter Dompel 90 € 5.168.195,09 
balustrades ZW-gevel & 
badkamers, isoleren 
zijgevels, brandpreventie 
 
Garagepoorten Oeselgem, 1ste fase 18 W (31W + 6+2 W) 18 € 15.278,40 
 Koolskamp, 1ste fase 21 W (32W) 21 € 17.824,80 
 Aarsele, 2de fase 43W (50W) 43 € 37.220,80 
 
Tuinhuizen Aarsele, 1ste fase 23W (40W) 23 € 57.500,00  
 
      

Totaal       € 17.031.567,48 

 
 

 

 
*EFRO-SUBSIDIE voor RENOVATIE ZUID-WESTGEVEL TER DOMPEL te WAREGEM 
 

Op 30 september 2010 werd overgegaan tot het indienen van een subsidie-aanvraag voor renovatie van de 
Zuidwestgevel.  Inmiddels werd de bouwmaatschappij dd. 05/04/2011 vanwege het Agentschap Ondernemen op 
de hoogte gesteld dat de subsidie-aanvraag werd goedgekeurd ten belope van 113.005,00 euro.  
 
Desbetreffend dossier is inmiddels zo geëvolueerd dat er reeds 2x openbare aanbesteding via Europese 
procedure heeft plaats gevonden waarbij de VMSW onlangs haar fiad heeft gegeven tot opstarten van dit niet 
onbelangrijke renovatiedossier t.b.v. 4.218.295, 48 euro (excl 6% BTW). 
 
Na toepassing van de standstill -periode na kennisgeving der gunning zal de sluiting t.a.v. aannemer BBC uit 
Waregem kunnen betekend worden in het voorjaar van 2012.  
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4.8 Sociale kavels 

4.8.1 Algemeen 

 

Ingevolge de bepalingen van art. 5 §2 van bijlage II bij het  BVR 29/09/2006 betreffende de voorwaarden voor 
de overdracht van onroerende goederen door de VMSW en de SHM’s ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, 
laatst gewijzigd bij BVR 13/01/2012 als volgt: 

“De inschrijvingsregisters worden minstens in elk oneven jaar geactualiseerd.  Daarbij wordt nagegaan of minstens 
de kandidaat-kopers die het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven , nog voldoen aan de 
inkomstenvoorwaarde, vermeld in art. 3 §1 van het besluit, behalve als die controle al in het kalenderjaar ervoor 
werd uitgevoerd. Als de kandidaat-koper niet voldoet aan de inkomstenvoorwaarde, wordt zijn kandidatuur uit het 
register geschrapt. “ 

werd eind 2011 overgegaan tot actualisering van het register der sociale kavels.  
Op 10 november 2011 werden de 20 kandidaat-kopers voor een sociale kavel aangeschreven.  Het ging om alle 
inschrijvingen tot en met juni 2011.  Aan iedere kandidaat-koper werd een schrijven gericht waarin gevraagd om 
de actuele gegevens mbt hun inkomsten te laten geworden uiterlijk tegen 2 december 2011. 
 
Stand van zaken na actualisatie: 
 
Van de 20 aangeschreven personen lieten 11 kandidaat- kopers hun inkomsten aan de bouwmaatschappij 
geworden.  Geen enkele inschrijving diende geschrapt te worden omwille van te hoge inkomsten. 
De overige 9 kandidaat-kopers werden geschrapt om diverse redenen als volgt: 

-3 kandidaat-kopers reageerden niet op ons schrijven en zijn inmiddels ingevolge art. 5§1 BVR 
29/09/2006 geschrapt uit het inschrijvingsregister.  Het inschrijvingsgeld wordt aan deze personen 
niet terugbetaald.  Deze mensen werden op de hoogte gesteld van deze schrapping.  
-6 kandidaat-kopers stelden de bouwmaatschappij in kennis van hun wens niet langer ingeschreven te 
willen zijn in het register.  Deze mensen werden eveneens op de hoogte gesteld van hun schrapping en 
kregen  het betaalde inschrijvingsgeld terug.  

 

Het inschrijvingsregister telde op 10 februari 2012 (het moment van rapportering aan het Directiecomité) 17 
kandidaat-kopers voor een sociale kavel.   
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4.8.2 Waregem, Hoge Kouter – 34 loten 

4.8.2.1 Stand van zaken – algemeen 

 VERKOCHTE KAVELS WEDERINGEKOCHTE KAVELS 

2006 26  

2007 6  

2008 1  

2009 1 1 

2010 0 0 

2011 0 1 

 

4.8.2.2 Wederinkopen 

Lot 31 

Op vrijdag 23 januari 2009 werd overgegaan tot wederinkoop van de sociale kavel gelegen te Waregem, Hoge 
Kouter, lot 31.  De beslissing om over te gaan tot deze wederinkoop werd reeds bekrachtigd door de Raad van 
Bestuur van 09/07/2008 en met schrijven dd. 15/12/2008 vanwege de VMSW gunstig geadviseerd.  De 
wederinkoop geschiedde met eigen middelen van de vennootschap.  

• kadastrale gegevens:  Stad Waregem, 1° afdeling, deel van sectie C nummer 59/K3 
• opp. 3a 95 ca 
• datum oorspronkelijke verkoopakte 02/06/2006 
• oorspronkelijke verkoopprijs: 29.625,00 euro 
• wordt verkocht door Dhr. Packu Jurgen, wonende te Roeselare, Heirweg 48 en Mevr. Vlaeminck  
• Debby, wonende te Waregem – Desselgem, Sprietestraat 116 
• wederinkoopprijs:  34.265,95 euro 

Rechts het ingekochte lot 31 
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De Raad van Bestuur van 25 februari 2009 besliste, op basis van de gegevens van de wederinkoopprijs de nieuwe 
verkoopprijs te bepalen op 35.550,00 euro of 90,00 euro/m². Inmiddels worden nog steeds de kandidaten uit 
het register der kandidaat-huurders aangeschreven teneinde tot verkoop over te gaan.  
 
Ter zitting van de Raad van Bestuur van 26 september 2011 werd, omwille van de wederinkoop van lot 34, beslist 
de verkoopprijs opnieuw vast te stellen ten belope van 95e/m² of 37.525,00 euro in totaal.   
. 
 
 

Lot 34 

Op 8september 2011 werd overgegaan tot wederinkoop van de sociale kavel gelegen te Waregem, Hoge Kouter, 
lot 34.  De beslissing om over te gaan tot deze wederinkoop werd genomen ter zitting van de Raad van Bestuur  
van de vennootschap van 25 mei 2011. De wederinkoop geschiedde met eigen middelen van de vennootschap.   

∗ kadastrale gegevens:  Stad Waregem, 1° afdeling, deel van sectie C nummer 59/K3 
∗ opp. 3a 39 ca 
∗ datum oorspronkelijke verkoopakte 19/04/2007 
∗ oorspronkelijke verkoopprijs: 25.425,00 euro 
∗ wordt verkocht door Dhr. Huysentruyt Wesley, wonende te Anzegem, Westdorp 24 
∗ wederinkoopprijs:  29.400,19 euro 
 

 

Ter zitting van de Raad van Bestuur van 26 september 2011 werd beslist de verkoopprijs vast te stellen ten 
belope van 95e/m² of 32.205,00 euro in totaal.   
. 
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4.8.2.3 Recht van Voorkoop 

4.8.2.3.1 Lot 13 

Met RP-schrijven dd. 29/04/2011 werd de  bouwmaatschappij vanwege Notaris Bultereys Bob uit Avelgem op de 
hoogte gesteld van de verkoop van het woonhuis gelegen te Waregem, Hoge Kouter 27, destijds als lot 13 uit de 
sociale verkaveling aangekocht door Dhr. en Mevr. Callens Jessy – Vindevoghel Daisy, middels akte dd. 
11/10/2007 t.b.v. 22.125,00 euro.  

 

Gelet dat het hier om een reeds bebouwd perceel ging, besliste het Directeiecomité in haar zitting van 11 
februari 2011 de verkopers te ontheffen van hun verplichting tot het blijven bewonen van de woning cfr. art. 7 
van de akte mits het betalen van de uittredingsvergoeding t.b.v. 11.062,50 euro.  Het recht van voorkoop werd 
aangeboden voor de prijs van 280.000 euro.  De verkoopakte werd verlden op 4 juli 2011.  De 
uittredingsvergoeding t.b.v. 11.062,50 euro werd ontvangen dd. 8 juli 2011. 

4.8.2.4 Opvolging bouwverplichting 

Alle personen die reeds een lot hebben aangekocht werden in januari 2009 aangeschreven teneinde na te gaan 
of zij reeds voldaan hadden aan de verplichting om op het perceel bouwgrond een woning op te richten, die 
winddicht is en dit binnen een periode van 4jaar te rekenen vanaf de datum van de akte.   

Eind werkjaar 2010 bleken nog 3 loten niet bebouwd te zijn., als volgt: 

• Lot 16, verkoop bij akte dd. 16/03/2009, eind 2010 waren de werkzaamheden opgestart, inmiddels is de 
woning bewoond.  

• Lot 34, verkoop bij akte dd. 19/04/2007. Dit lot werd inmiddels terug ingekocht.  
• Lot 19, verkoop bij akte dd. 20/12/2007.  Het Directiecomité besliste ter zitting van 2 december 2011 aan 

betrokken koper uitstel te verlenen houdende de verplichting om op het perceel grond een woning op te 
richten die binnen een termijn van 4 jaar winddicht dient te zijn, tot uiterlijk 30 september 2012, dit omwille 
van het feit dat de koper Dhr. De Wannemaecker Kenneth kon aantonen dat het hier om een geval van 
overmacht ging waarbij zijn aannemer in staat van faillissement verkeerd.  Dit dossier wordt verder 
opgevolgd.   

 

 Lot 19 (rechts)   
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4.8.3 Waregem, Dompelpark – Hazepad – 36 loten 

 

 

 

VOORAF 

Daar de plenaire vergadering van 7 november 2008 werd geschorst om reden van gebrek aan concrete gegevens 
en beslissingsdelegaties vanwege Stad Waregem, werd oorspronkelijk een nieuwe datum voor een plenaire 
vergadering vastgelegd op 13februari 2009.  Op verzoek van stad Waregem werd deze vergadering echter 
uitgesteld naar 17 april 2009.   

Tijdens deze plenaire vergadering dewelke plaats vond te Brugge kwam tot uiting dat de buurtbewoners uit het 
Hazepad bepaalde grieven/verzuchtigen hebben tegen de ontwikkeling van deze sociale verkaveling.  Uit 
onderhandelingen tussen de bewoners en Stad Waregem blijkt dat hieromtrent eventueel consensus zou kunnen 
bereikt worden door de mogelijkheid te onderzoeken een ontsluiting via Oosterlaan en (of) Hongerstraat te 
voorzien waardoor de bouwmaatschappij de intentie heeft om het lot 37 te elimineren met mogelijke 
bestemming tot openbare zone waardoor de verkaveling vermindert tot 36 kavels i.p.v. oorspronkelijke 37 kavels    
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ACTUEEL 
 
Ingevolge een lange nasleep van dit dossier waarbij het verkavelingsdossier meerdere keren diende gewijzigd ge 
wirdeb werd uiteindelijk in 2011 het nieuw opgemaakte verkavelingsplan ingevolge laatste bespreking m.b.t. 
Masterplan toegelicht waaruit moet blijken dat er nu 39 sociale kavels voorzien zijn ipv oorspronkelijke versies 
van 26 loten (2006) naar 37 loten (versie 2010) met vervolgens laatste wijziging naar 36 loten (37-1)  en dit 
ingevolge mogelijke ontsluiting van deze verkaveling via het masterproject Dompelpark. (zie 4.3) 
 
Teneinde een maximale overheidssubsidie te kunnen genieten wat betreft uitrusting van infrastructuurwerken 
dringt een aanpassing van de totale zienswijze m.b.t. van invulling kavels, huur- & of koopwoningen zich op, daar 
er slechts nog 5 loten voor sociale verkaveling subsidiabel zijn cfr de vooropgestelde objectieven vanwege 
Provincie West Vlaanderen. 

Gelet op de slechte praktische ervaring(en) vanwege collega bouwmij wat bepaling der venale marktwaarde 
betreft was het bijgevolg  wenselijk om eerst een schattingsverslag aan te vragen aan het Comité tot Aankoop 
Kortrijk alvorens een definitieve beslissing te nemen houdende conrete invulling van 100% sociale kavels om 
reden dat alles staat of valt op basis van deze schattingswaarde.    

Na ontvangst van dit schattingsverslag waarbij de schatting op 12/10/2011 – 200 euro/ m² bedraagt werd door 
de Administatie HE een simulatie gemaakt  om te weten in hoeverre een (her)verdeling van deze loten tot 
mogelijke kavels, huur- & koopwoningen noodzakelijk wordt geacht om ten volle van de subsidiering 
infrastructuurwerken te kunnen genieten.  Het kan zeker niet de bedoeling zijn om marktconforme 
verkoopprijzen op de markt te brengen voor sociale kavels wetende dat kandidaat- kopers dienen te voldoen aan 
bepaalde voorwaarden zoals eigendomsvoorwaarde, bouwverplichting < 4 jaar , 20 jaar persoonlijk bewonen, 
enz…. 
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Vertrekkende vanuit een 4- tal opties waaruit blijkt dat optie 2 de meest voordelige keuze zou zijn 
wordt er verder opgemerkt dat er steeds voorkeur werd gegeven aan een totale sociale verkaveling van 
verkoop sociale loten waarbij optie 4 wordt weerhouden en het dossier ter bespreking via de Minister 
van wonen zal voorgelegd en besproken worden in aanwezigheid van bepaalde bestuurders uit de Raad 
van Bestuur.    

 

 

Algemeen:

subsidie-

percentage

deel ten laste van de kopers t.o.v. 

totale kostprijs infrastructuur
subsidiepercentage verkaveling

3 kavels 60% 4,62%

36 kavels 0%

subsidie Hazepad

4,62%

bijkomende uitleg:

gevolgen:

subsidie-

percentage

deel ten laste van de kopers t.o.v. 

totale kostprijs infrastructuur
subsidiepercentage verkaveling

3 kavels 60% 3,08% 96,92%

24 huur 100%

12 koop 100% subsidie Hazepad

60,00%

bijkomende uitleg:

gevolgen:

Wanneer geopteerd wordt om 3 loten te verkavelen (subsidies ingevolge de door de Provincie vooropgestelde opjectieven - 5 kavels) en rest te 

verdelen 1/3 - 2/3 koop en huurwoningen kan het maximale gehaald worden uit de subsidiemogelijkheden. 

1. Wat betreft infrastructuur van de verkaveling zelf, dient 40% van de kosten pro rata het aantal kavels doorgerekend te worden aan de kandidaat-

kopers van een kavel

3. Wat betreft infrastructuur van de bestaande weg het Hazepad, zou de Stad deze kosten voor 40,00% voor haar rekening dienen te nemen. 

2. Wat betreft infrastructuur van de verkaveling zelf, dient niets doorgerekend te worden aan de kandidaat-kopers van een sociale koopwoning 

ingeval van ruiling met andere shm uit koopsector

Waregem, Hazepad, 39 loten, subsidiëring wegenis, openbare verlichting 

en aanleg waterdistributie

OPTIE 1: - OORSPRONKELIJKE VERSIE: 39 kavels, 0 huurwoningen, 0 koopwoningen 

OPTIE 2:- OPTIMAAL GEBRUIK VAN SUBSIDIES: 3 kavels, 24 huur (of koop-)woningen, 12 koop (of huur-)woningen 

1. Ingevolge schrijven dd. 12/10/2011 vanwege het aankoopcomité Kortrijk, deelde Dhr. Daeveloose R. aan de bouwmaatschappij mede dat de 

venale waarde van betrokken gronden 200 euro/m² bedraagt. 

Cfr. de regelgeving van art. 15 bijlage V van het BVR 29/09/2006 is de verkoopprijs van een sociale kavel minimaal 50% van deze venale waarde en 

maximaal 85%.  Concreet betekent dat de verkoopprijs tussen de 100 en 170 euro zal liggen

2. Wat betreft de heraanleg van de wegenis van het bestaande Hazepad, is het maximale subsidiepercentage begrensd tot 60%, waarbij rekening 

moet worden gehouden met het feit, dat wanneer de wegenis in de verkaveling zelf aan een lager percentage wordt gesubsidieerd, de wegenis 

van het bestaande Hazepad, ook slechts voor dit lagere percentage kan gesubsidieerd worden. 

95,38%

Wanneer geopteerd wordt om deze gronden totaal te verkavelen, kunnen er, de door de Provincie vooropgestelde objectieven (5 kavels)  en in 

de veronderstelling dat CVBA Mijn Huis 2 kavels voor zijn rekening neemt, slechts 3 kavels in aanmerking komen voor subsidies.

Concreet betekent dit dat de volledige infrastructuur slechts voor 4,62% zal gesubsidieerd zijn. 

1. Wat betreft infrastructuur van de verkaveling zelf, dient 95,38% van de kosten doorgerekend te worden aan de kandidaat-kopers van een kavel

2. Wat betreft infrastructuur van de bestaande weg het Hazepad, zou de Stad deze kosten voor 95,38% voor haar rekening dienen te nemen. 
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subsidie-

percentage

deel ten laste van de kopers t.o.v. 

totale kostprijs infrastructuur
subsidiepercentage verkaveling

3 kavels 60% 58,46%

15 kavels 0%

14 huur 100% subsidiepercentage Hazepad

7 koop 100% 58,46%

bijkomende uitleg:

gevolgen:

Voorleggen aan de Minister om toch maximale subsidie te bekomen omwille van het feit dat de doelstellingen desnoods ingevuld ingevolge 

toepassing grond-en pandendecreet  voor Waregem, inmiddels zo goed als zal bereikt zijn (motivatienota Leiedal)

1. Wat betreft infrastructuur van de verkaveling zelf, dient 90% van de kosten pro rata het aantal kavels doorgerekend te worden aan de kandidaat-

kopers van een kavel

2. Wat betreft infrastructuur van de verkaveling zelf, dient niets doorgerekend te worden aan de kandidaat-kopers van een sociale koopwoning 

ingeval van ruiling met andere shm uit koopsector

3. Wat betreft infrastructuur van de bestaande weg het Hazepad, zou de Stad deze kosten voor 58,46% voor haar rekening dienen te nemen. 

41,54%

OPTIE 4: 39 kavels

Wanneer geopteerd wordt om 18 loten te verkavelen (3 met subsidies ingevolge de door de Provincie vooropgestelde objectieven -5 kavels) en 

de rest te verdelen 1/3 -  2/3 koop en huur 

OPTIE 3: ALTERNATIEVE VERSIE vb. 18 kavels, 14 huurwoningen, 7 koopwoningen
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4.8.4 Egem, 6 loten 

 

VOORAF 

 

Zoals op de Raad van Bestuur van 24 februari 2010 medegedeeld, verscheen in de lokale infokrant van de 

gemeente Pittem begin 2010 een perstekst naar aanleiding van het feit dat de bouwmaatschappij de 

intentie heeft om over te gaan tot verkoop van 6 sociale kavels.  Gelet dat deze verkaveling zich aan een 

reeds uitgeruste weg bevindt, zou de realisatie van deze verkaveling op vrij korte termijn kunnen 

gerealiseerd worden.  

 

ACTUEEL 
 

 Ingevolge 3P overleg te Pittem inzake sociale verkaveling 6 loten gelegen Molenakker te Egem werd 
tijdens DC van  14/10/20111 toelichting gegeven houdende het verder verloop van dit dossier waarbij 
een aanvraag tot verkavelingswijziging zich opdringt.   Vervolgens worden de stedenbouwkundige 
voorschriften overlopen met hieraan gekoppelde motivatienota dewelke met algemeenheid van stemmen 
door het Directiecomité wordt goedgekeurd.  

Bijgevolg zal de aanvraag tot verkavelingsvergunning worden ingediend nadat VMSW hiervan op de 
hoogte werd gebracht + digitale melding.  Mogelijke publicatie ivm invulling van openbaar onderzoek zal 
kunnen geschieden via verbouwbeurs dewelke zal plaats vinden op 21- 23 oktober en waaraan HE zal 
deelnemen 
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In tegenstelling tot het probleem Hazepad te Waregem waarin hierbij het objectief van slechts 1 sociale kavel kan 
gesubsidieerd worden is vrij miniem daar de bestaande wegeniswerken reeds voorzien zijn en er bijgevolg niet veel 
infrastructuurwerken met uitzondering van openbare verlichting dienen aangevraagd te worden bij de VMSW.    
Zoals reeds eerder aangehaald wordt hirbij nog niet uitgesloten dat de bouwmij hier mogelijke koopwoningen kan 
realiseren mocht blijken dat er te weinig geïnteresseerde kandidaat- kopers zijn voor dit weliswaar beperkt aanbod 
van sociale kavels. 

 

 

.    
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4.9 Recht van voorkoop 

 
Tijdens werkjaar 2011 werd in totaal 16 maal een recht van voorkoop overeenkomstig de bestekken 
NM/V 64/75 & 82 en de Vlaamse Wooncode aan de bouwmaatschappij aangeboden. Dit waren er 3  
minder dan in het jaar 2010.  De Raad van Bestuur/het Directiecomité besliste geen enkele keer om 
gebruik te maken van het recht van voorkoop om reden dat de verkoopprijs de actuele waarde overtrof 
en de bouwmaatschappij geen maatschappelijk nut zag in de aankoop van betrokken woning.  
 

1 Zwevezele Kasteelstraat 53 WONING € 170.100,00 DC 19/01/2011 

2 Wielsbeke* M. De Taeyelaan 3 WONING € 147.000,00  RvB 27/04/2011 

3 Sint-Baafs-Vijve Kraaienhof 49 WONING € 190.000,00 RvB 30/03/2011 

4 Wielsbeke Kapellestraat 16 WONING € 155.000,00 RvB 27/04/2011 

5 Waregem Nieuwhuizenstraat 84 WONING € 205.000,00 RvB 27/04/2011 

6 Waregem Beiaardstraat 68 WONING € 168.000,00 RvB 25/05/2011 

7 Sint-Eloois-Vijve  Schoendalestraat 93 WONING € 80.000,00 RvB 25/05/2011 

8 Waregem Nieuwhuizenstraat  GROND € 15.750,00 DC 29/06/2011 

9 Wielsbeke Lobeekstraat 4 WONING € 157.000,00 DC 15/07/2011 

10 Aarsele Beukenlaan 12 WONING € 165.000,00 RvB 24/08/2011 

11 Sint-Eloois-Vijve Transvaalstraat 69 WONING € 158.000,00 DC 9/09/2011 

12 Sint-Eloois-Vijve Rozenhof 4 WONING € 162.000,00 DC 9/09/2011 

13 Waregem Torenlaan 59 WONING € 195.000,00 DC 26/09/2011 

14 Waregem R. De Backerstraat 28 WONING € 165.000,00 DC 14/10/2011 

15 Sint-Baafs-Vijve Kraaienhof 13 WONING € 195.000,00 DC 14/10/2011 

16 Waregem Torenlaan 18 WONING Openbare verkoop DC 2/12/2011 

Mbt. het recht van voorkoop aangeboden voor de woning gelegen te Wielsbeke, M. De Taeyelaan 3 t.b.v. 
147.000 euro door notaris Dekiere uit Oostrozebeke, besliste de Raad van Bestuur aanvankelijk in haar 
zitting van 30 maart 2011 dit recht van voorkoop uit te oefenen.  Op verzoek van de kandidaat-kopers 
besliste de Raad van Bestuur op 27 april 2011 af te zien van de aankoop wanneer mocht blijken dat er 
geen voldoende financiering via NFS2-zou kunnen worden bekomen.   
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Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de 
Vlaamse Grondenbank en houdende wijzigingen diverse bepalingen op 1 augustus 2007, worden de 
decretale rechten van voorkoop sedert de tweede helft van 2007 aangeboden door de Vlaamse 
Landmaatschappij ( meldpunt Vlaamse Grondenbank) en niet meer door de VMSW, zoals voorheen het 
geval was.  

 

1.1.1 Wielsbeke, Minister de Taeyelaan 3: kennisgeving niet uitoefening recht van voorkoop na 
advies VMSW 

Ter info deelt de Directeur aan de leden van de Raad van Bestuur mede dat inmiddels de 
bouwmaatschappij vanwege de VMSW in kennis gesteld werd dat het plafond voor de renteloze 
lening voor de aankoop van deze woning vastgelegd werd op 153.613,00 euro.  

Daar de aankoopprijs van betrokken woning 147.000,00 euro bedraagt en het geraamde bedrag 
voor de renovatiewerken aan deze woning wordt geraamd op 17.469,46 euro op basis van 
lopend renovatiedossier in uitvoering en hierdoor een aanvullende financiering met eigen 
middelen t.b.v. 10.856, 46 euro dient te gebeuren zal cfr. beslissing van de Raad van Bestuur dd. 
27 april het recht van voorkoop op betrokken woning niet worden uitgeoefend.  

Er zal opdracht gegeven worden aan de Administratie om betrokken notaris Dekiere uit 
Oostrozebeke als de VMSW dienst financiering hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te 
stellen.  (brief aan notaris dd. 07/06/2011) 

 

Overeenkomstig art. 85 t.e.m. 89 van de Wooncode en het uitvoeringsbesluit van 06/10/1998 houdende 
kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht ( art. 27 t.e.m. 30) werd voor 
hieronder vermelde woningen afgezien van toepassing van het recht van voorkoop. Het recht van 
voorkoop werd in totaal 23 keer aangeboden. Dit waren er 16 meer dan in het jaar 2010. 

 

1 Wielsbeke Heirweg 85 WONING € 100.000,00 DC 19/01/2011 

2 Dentergem Markegemstraat 66 WONING € 27.250,00 DC 11/02/2011 

3 Dentergem Markegemsesteenweg 37 WONING € 115.000,00 DC 11/02/2011 

4 Waregem Gentse Heerweg 75 WONING € 143.950,00 DC 11/03/2011 

5 Wielsbeke Rijksweg 484 WONING € 225.000,00 DC 11/03/2011 

6 Tielt Ieperstraat 6 WOON- en 
HANDELSHUIS 

€ 70.000,00  DC 11/03/2011 

7 Wielsbeke Rijksweg 223 WONING € 325.000,00 RvB 30/03/2011 

8 Tielt Burggraaf Vande 
Vyverelaan 66 

WONING € 150.000,00 RvB 30/03/2011 

9 Tielt Driesstraat 2 + 8 WONING Openbare RvB 27/04/2011 
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verkoop 

10 Tielt Rameplein 13 WONING € 80.000,00 RvB 25/05/2011 

11 Waregem Tapuitstraat 60 WONING € 100.000,00 RvB 22/06/2011 

12 Kanegem Oosthoekstraat 28 WONING € 500.000,00 RvB 22/06/2011 

13 Tielt Kortrijkstraat 125 WONING € 175.000,00 RvB 22/06/2011 

14 Sint-Baafs-Vijve Roterijstraat 11 + 13 WONING € 60.000,00 DC 15/07/2011 

15 Wakken Roterijstraat 3 WONING € 295.000,00 DC 15/07/2011 

16 Pittem Brugsesteenweg 111 WONING € 220.000,00 DC 15/07/2011 

17 Waregem Beiaardstraat 37 WONING € 180.000,00 DC 15/07/2011 

18 Ardooie Stationstraat 85 WONING Openbare 
verkoop 

RvB 24/08/2011 

19 Ardooie Stationstraat 85 WONING Instelprijs € 
126.200,00 

Recht van 
hoger bod 

DC 14/10/2011 

20 Waregem Gentse Heerweg 75 – 77 WONING € 193.950,00 DC 14/10/2011 

21 Sint-Baafs-Vijve Caignaardstraat 27 WONING € 195.000,00 RvB 23/11/2011 

22 Beveren-Leie Kortrijkseweg 15 WONING € 96.000,00 RvB 14/12/2011 

23 Sint-Baafs-Vijve Rijksweg 60 WONING € 58.141,00 RvB 14/12/2011 
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4.10 Verkoop van woningen 

Sedert 23/11/2006 dient de regelgeving van het besluit van de Vlaamse Regering van 29/09/2006 
betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de 
Vlaamse Wooncode te worden nageleefd wanneer wordt overgegaan tot verkoop van sociale woningen of 
sociale kavels (publicatie BS 13/11/2006). 

Ingevolge deze nieuwe regelgeving werd het “kooprecht zittende huurder” in het leven geroepen.  
Voortaan zijn de SHM’s verplicht om over te gaan tot verkoop van hun huurpatrimonium wanneer de 
zittende huurder hierom verzoekt, mits hij voldoet aan de voorwaarden die luiden als volgt: 

1° er is minimaal vijftien jaar verstreken sinds de datum van terbeschikkingstelling van de 
woning; 
2° de zittende huurder heeft de woning minstens 5 jaar ononderbroken als huurder betrokken.  

Ook de aankoopprocedure werd ingevolge deze regelgeving aangepast en verloopt nu als volgt: 

1° als een zittende huurder de door hem gehuurde woning wil aankopen moet hij nadat hem alle informatie bezorgd 
werd met betrekking tot het verkoopproces, 50 euro administratieve kosten betalen. Hij ontvangt daarbij een 
inschrijvingsbewijs; 
2° als de kandidaat-koper aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt dat geattesteerd door het statutair 
bevoegde orgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij(SHM); 
3° vervolgens vraagt de SHM het schattingsverslag aan bij de ontvanger van de registratie en domeinen of het 
comité tot aankoop. De schattingsvergoeding voor het werkjaar 2009 bedraagt 240 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd. De zittende huurder moet dat bedrag vooraf betalen aan de SHM die het op haar beurt bij het 
uitreiken van het schattingsverslag betaalt aan de bevoegde instanties waarmee de schatter verbonden is. Als de 
zittende huurder de door hem gehuurde woning niet wil aankopen tegen de geschatte waarde, blijft de 
schattingsvergoeding verworven door de vermelde instanties; 
4° als opmetingsgegevens ontbreken, worden aanvullende opmetingen uitgevoerd voor de schatting plaats vindt. De 
zittende huurder moet de kosten daarvan vooraf betalen aan de SHM; 
5° om tot de schatting over te gaan, maakt de schatter een afspraak met de zittende huurder. De sociale 
huisvestingsmaatschappij wordt daarbij ook uitgenodigd; 
6° het schattingsverslag wordt opgemaakt in drie exemplaren die bestemd zijn voor de SHM, de zittende huurder 
en de schattingsinstantie zelf. De schatter bezorgt aan de zittende huurder het voor hem bestemde exemplaar; 
7° als de kandidaat-koper akkoord gaat met de schattingsprijs, wordt de verkoopovereenkomst opgemaakt; de koper 
betaalt alle belastingen, heffingen, erelonen en kosten m.b.t. verkoopakte, kosten van afpaling en opmeting en de 
administratieve kosten. Het totale bedrag van de afpaling, de opmeting en de administratieve kosten blijft beperkt 
tot maximaal810 euro (werkjaar 2009). 
8° vervolgens wordt de authentieke verkoopakte verleden; 
9° van de effectieve verkoop wordt kennis gegeven aan de VMSW en aan het agentschap Inspectie RWO. 
 
In 2011 werd in het kader van het “kooprecht zittende huurder” 2 woningen verkocht: 
 

Adres Gemeente Verkoop-datum Verkoopprijs Type woning Bouwjaar 

Albert Servaeslaan 100 Waregem 31/03/2011 € 157.550,00 Bel-etagewoning 

rijhuis      3 slpks. 

1973 

 

Vlassenhove 2 

 

Oeselgem 

 

31/05/2011 

 

€ 147.000 

Eengezinswoning 

rijhuis      3 slpks. 

1977 

 
In de loop van werkjaar 2011 werd voor volgende woning een attestering door de Raad van Bestuur 
gegeven, teneinde de verkoopprocedure verder te kunnen zetten. 
 

• Oeselgem, Vlassenhove 7  attestering RvB 23/02/2011 
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4.11 Openbare verkoop woningen Waregem, J. Duthoystraat 97 en Toekomststraat 2 

 
De Raad van Bestuur besliste in haar zitting van 25 maart 2009 na opmaak van een technisch verslag 
voor beide woningen over te gaan tot openbare verkoop.  De procedure om tot deze verkoop over te 
kunnen gaan is momenteel nog steeds volop aan de gang.  
Met schrijven dd. 28/04/2010 ref. PR3/EP/13488 vanwege de VMSW werd de bouwmaatschappij op de 
hoogte gesteld dat de openbare verkoop van de onverhuurbare woning gelegen te Waregem, J. 
Duthoystraat 97 gunstig werd beoordeeld.  Inmiddels werd opdracht gegeven aan de notaris het nodige 
te doen tot volbrenging van deze opdracht waarbij de openbare verkoop zal plaats vinden in voorjaar 
2012. 
 
 
Met schrijven dd. 10/06/2010 ref. PR3/EP/13801 vanwege de VMSW werd de openbare verkoop van de 
onverhuurbare woning gelegen te Waregem, Toekomststraat 2 eveneens gunstig beoordeeld.   
Met schrijven dd. 18/05/2010 vanwege de Ontvanger van de Registratie te Waregem werd het 
schattingsverslag ontvangen voor betrokken pand t.b.v. 115.500 euro.   
Inmiddels werd met schrijven dd. 20/05/2010 opdracht gegeven aan de notaris het nodige te doen tot 
volbrenging van deze opdracht.  in tegenstelling tot het dossier van de Jozef Duthoystraat dient hier 
wel nog de onteigeningsproblematiek (ingevolge inplanting van de Ring van Waregem) onderzocht te 
worden.  

Met schrijven dd. 12/08/2010 ref. LGA/V0408bis vanwege notaris Benedicte Strobbe uit Waregem 
werd de bouwmaatschappij op de hoogte gesteld dat de woning gelegen te Waregem, Toekomststraat 2 
getroffen is door de rooilijn waardoor Stad Waregem, na de eventuele verkoop, geen enkele 
stedenbouwkundige vergunning voor de woning aan de nieuwe eigenaar zal kunnen afleveren.  Ook het 
bouwen van een nieuwe woning op betrokken perceel zou niet evident zijn, daar in toepassing van het BPA 
Gaverke, de bouwlijn slechts enkele meters van de achterste perceelsgrens gelegen is. Bijgevolg stelt 
betrokken notaris voor, om alvorens de procedure tot openbare verkoop verder te zetten, eerst te 
polsen bij Stad Waregem naar hun eventuele interesse om deze woning aan te kopen, temeer uit 
inlichtingen bij de stedenbouwkundige dienst van de Stad blijkt dat dergelijke woningen sporadisch 
worden aangekocht door de Stad.   

De openbare verkoop van de woning gelegen te Waregem, Toekomststraat werd vervolgens voorlopig 
uitgesteld tot uitsluitsel is bekomen aangaande deze problematiek,. Met schrijven dd. 03/11/2010 
vanwege Stad Waregem werd de bouwmaatschappij op de hoogte gesteld dat ingevolge beslissing van het 
College van Burgemeester en Schepenen dd. 21/10/2010 Stad Waregem niet geïnteresseerd is in de 
eventuele aankoop van de woning gelegen te Waregem, Toekomststraat 2 cfr. de prijs t.b.v. 115.000 euro 
cfr. schattingsverslag dd. 18/05/2010 opgemaakt door de Ontvanger van de Registratie.  

Bijgevolg beslist de Raad van Bestuur opdracht te geven aan de Administratie om enerzijds contact op 
te nemen met een architect om verder onderzoek te doen naar de renovatiekosten mbt betrokken pand 
enerzijds alsmede opdracht te geven aan de Ontvanger van de Registratie om tot mogelijke herschatting 
van desbetreffend onroerend goed over te gaan anderzijds temeer de geschatte waarde naar normen 
van vertegenwoordigers namens stad Waregem hier iets te overdreven leek.     

4.12 Wederinkoop van woningen 

De Raad van Bestuur besliste in haar zitting van 5 mei 2010 aanvankelijk over te gaan tot wederinkoop 
van de woning gelegen te Oeselgem, Vlassenhove 42.  De oorspronkelijke verkoopprijs bedroeg 75.810,00 
euro en oorspronkelijke verkoop dateerde van 10 juli 2006. Het Directiecomité besliste in haar zitting 
van 5 mei 2010 om een meerprijs van 28.555,29 euro te aanvaarden voor verbeterings-en 
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herstellingswerkzaamheden. De kandidaat-kopers zagen na deze beslissing af van de verkoop van hun 
woning.  
 

6.1.1 Dc 9/9/11Oeselgem, Vlassenhove 42 
 

 
 

 
Het Directiecomité, 
- Gelet op schrijven –dd. 29/08/2011 vanwege notaris Verstraete Nicolas uit Tielt-Aarsele aan de 

SHM houdende kennisgeving van eventuele verkoop van een woonhuis op en met grond gelegen te 
Dentergem – Oeselgem, Vlassenhove 42 door Dhr. en Mevr. Lagrange – Werbroeck onder de 
voorwaarde van het niet uitoefenen van het recht op wederinkoop door de bouwmaatschappij, 
bekend op het kadaster onder Dentergem, 3 de afdeling (Oeselgem),  sectie B nr. 244/H met een 

  oppervlakte van 3 are en 25 ca; 
- Gelet op de bepalingen van art. 84 §1 van het decreet van 15 juli 1997 – Vlaamse Wooncode 

aangaande het 20 jaar durende recht van wederinkoop; 
- Gelet dat de oorspronkelijke akte verleden werd dd. 10 juli 2006 met een verkoopprijs van 

75.810,00 euro) 
- Gelet dat uit betrokken schrijven vanwege notaris Verstraete blijkt dat de bijkomende kosten van 

verbeterings- en herstellingswerkzaamheden  35.071,08 euro bedragen,onderverdeeld als volgt: 
  - vernieuwen vloeren:   4.028,00 euro 
  - keuken:    11.388,00 euro 
  - ramen, deuren en garagepoort: 16.755,08 euro 
  - binnendeuren;   2.900,00 euro 
  TOTAAL:    35.071,08 euro 
- Gelet dat ingevolge de bepalingen van art. 84§1van de Vlaamse Wooncode de wederinkoopprijs wordt 

vastgesteld als zijnde de oorspronkelijke verkoopprijs te vermeerderen met de gemaakte kosten 
van de koop en de kosten van de verbetering- en herstellingswerkzaamheden voor zover deze niet 
werden uitgevoerd in strijd met de bepalingen op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw en de 
totale aankoopprijs bijgevolg om bij de 110.881,08 euro zou bedragen,  de gemaakte kosten van de 
koop zijn immers nog niet gekend; 

- Overwegende dat de fysiologische toestand van de woning vrij goed is; 
- Overwegende dat de bouwmaatschappij enig maatschappelijk nut ziet in de aankoop van dit woonhuis; 
- Overwegende dat er nog voldoende potentiële kandidaat- huurders voor dergelijke type woning op de 

lijst staan; 
- Overwegende dat desbetreffend onroerend goed zich in het werkgebied van de SHM bevindt; 
- Overwegende dat betrokken recht van wederinkoop reeds eerder werd aangeboden middels 

schrijven dd. 19/04/2010 vanwege Notaris Verstraete uit Tielt, waarbij ter zitting van het 
Directiecomité van 5 mei 2010 werd beslist om over te gaan tot uitoefening van het recht van 
wederinkoop 
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Beslist met algemeenheid van stemmen;  
1. principieel akkoord te gaan om over te gaan tot wederinkoop van de woning gelegen te Oeselgem, 

Vlassenhove 42 t.b.v. de oorspronkelijke verkoopprijs + aan te tonen verbeteringswerken voor 
zover deze niet strijdig zijn met de wetgeving op de stedenbouwkundige verordening ; 

2. principieel akkoord te gaan om over te gaan tot wederinkoop van de woning gelegen te Oeselgem, 
opdracht te geven aan de Administratie om de nodige formaliteiten hieromtrent te vervullen t.a.v. de 
notaris, alsmede het inwinnen van voorafgaandelijk advies bij de VMSW en nodige financiering . 
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Inschrijvingen per maand

 

5 Dienst Verhuring 

5.1 Kandidaat-Huurders 

5.1.1 Vooraf 

 
Eind december 2011 waren in totaliteit 557 kandidaten ingeschreven.  In het jaar 2011 werden 269 
nieuwe kandidaten ingeschreven. 
 
Aantal kandidaten over de verschillende jaren heen   
 

aantal kandidaten per jaar 2007 2008 2009 2010 2011 

  282 224 241 279 269 
 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het aantal nieuw geregistreerde inschrijvingen voor het 
werkjaar 2011 opgedeeld per maand. 
 

 

 
Opmerking :  
Sedert de aanpassing van het intern toewijzingsreglement van het werkjaar 2006 waar elke kandidaat-
huurder de mogelijkheid krijgt zijn keuze van woningen aan te passen, met behoud van zijn 
inschrijvingsnummer en –datum, kwamen opnieuw aanvragen tot aanpassing keuze binnen.   Deze 
aanpassingen worden niet geregistreerd als nieuwe inschrijving.  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal keuze-aanpassingen van de laatste jaren. In 2011 
pasten 143 kandidaat-huurders hun keuze aan.  Tijdens de tweejaarlijkse actualisatie 2011 wijzigden  
tevens 72 kandidaat-huurders hun keuze. Dit maakt dat in 2011 er 215 aanpassingen van de keuze 
woongelegenheden gebeurden . 
 

Jaar Aantal aanpassingen 

2007 129 

2008 77 

2009 78 

2010 144 

2011 143 

kandidaten 2011 
Per maand aantal 

januari 34 

februari 28 

maart 19 

april 15 

mei 19 

juni 21 

juli 17 

augustus 10 

september 33 

oktober 30 

november 23 

december 20 

269 
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5.1.2 Profiel kandidaat-huurder  

 
Het totaal aantal aanvragen, geldig op 31/12/2011, ingeschreven over de verschillende jaren heen, is 
557.  

5.1.2.1 Kandidaten volgens inkomen 

 
Het profiel van het aantal kandidaten volgens inkomen kan opnieuw worden meegegeven, omdat de 
inkomsten bij de 2-jaarlijkse actualisatie worden opgevraagd. 
 
 
Inkomsten  : 

 
2009 

 
% 2011 % 

0,00 - 5,999,99 86 18,45 % 107 19.21 % 

6.000,00 - 8.999,99 48 10,30 % 39 7 % 

9.000,00 - 11.999,99 92 23,61% 90 16.16 % 

12.000,00 - 14.999,99 101 17,36 % 128 22.98 % 

15.000,00 - 17.999,99 57 9,72 % 79 14.18 % 

18.000,00 - 20.999,99 37 4,86 % 50 8.98 % 

21.000,00 - 23.999,99 22 5,56 % 29 5.21 % 

24.000,00 - 26.999,99 8 1,85% 22 3.95 % 

27.000,00 - 29.999,99 11 0,23 % 10 1.79 %  

30.000,00 - 32.999,99 4 0,23 % 2 0.36 % 

33.000,00 - 35.999,99 0 0 % 1 0.18 % 

36.000,00 - 0 0 % 0 0 % 
 

TOTAAL 466 100 557 100 

 
Op 01/01/2011 bedroeg het leefloon  

o 5.922,53 euro voor een samenwonende 
o 8.883,78 euro voor een alleenstaande 
o 11.845,05 euro voor een persoon met gezinslast 

5.1.2.2 Kandidaten volgens gezinsgrootte 

  

 
 
 

Alleenstaande 

personen

2 personen

3 personen

4 personen

5 personen

6 personen

 
Gezin bestaande uit : 

 
Aantal  

 
% 

Alleenstaande personen 226 40.57 %  

2 personen 115 20.65 % 

3 personen 85 15.26 % 

4 personen 76 13.64 % 

5 personen 25 4.49 % 

6 personen 19 3.41 % 

7 personen 9 1.62 % 

8 personen 1 0.18 % 

9 of meer personen 1 0,18 % 

TOTAAL 557 100  
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5.1.2.3 Kandidaten volgens leeftijd 

 
 
 

 
 

 
% 

Jonger dan 21 jaar 12 2.15 % 

Van 21 tot 31 jaar 97 17.41 % 

Van 31 tot 41 jaar 132 23.70 %  

Van 41 tot 51 jaar 117 21.01 % 

Van 51 tot 61 jaar 97 17.41 % 

Van 61 tot 71 jaar 66 11.85 % 

Van 71 tot 81 jaar 29 5.21 % 

Van 81 tot 91 jaar 7 1.26 % 

Ouder dan 91 jaar 0 0 

TOTAAL 557 100 % 

 

5.1.2.4 Kandidaten volgens nationaliteit 

 
Toelichting :  
Gezien het hier om de nationaliteit gaat en niet om de origine van de kandidaat kan dit een vertekend beeld 
geven. De origine van de kandidaten wordt echter niet bijgehouden waardoor statistische informatie niet in 
één oogopslag kan weergegeven worden. 
Op te merken valt bij de nieuwe huurders in 2011 dat er  32 van de 67 (+/- 48%) nieuwe huurders, 
personen zijn met een naam van vreemde origine.  

5.1.2.5 Kandidaten volgens gezinstype 

 

Gezinstype Aantal % 

 Alleenstaanden 227 40.75 % 

1 volwassene + bijwoner 7 1.26% 

Eenoudergezin : 1 volwassene + kind(eren)  158 28.37% 

Eenoudergezin : 1 volwassene + kind(eren) + bijwoner 1 0.18% 

Paar met kinderen : 2 volwassenen + kind(eren)  110 19.75% 

Paar met kinderen : 2 volwassenen + kind(eren) + bijwoner 8 1.43% 

Paar zonder kinderen : 2 volwassenen 44 7.90% 

Paar zonder kinderen : 2 volwassenen + bijwoner 2 0.36% 

TOTAAL 557 100% 

 

Belgische Nationaliteit 437 78,46 %  

Totaal ( niet-Belgen ) : 120 21,54 % 

- niet-Belg en E.U. burger : 16 2,87% 

- niet E.U. burger : 104 18,67% 

TOTAAL 557 100% 
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 5.1.3   Tweejaarlijkse actualisatie 2011 
 

Overeenkomstig de bepalingen van Ministrieel Besluit van 30 juli 2008 houdende actualisatie van het 
register der kandidaat-huurders werden de nodige actuele gegevens opgevraagd. 
 
Hierna volgt een gedetailleerde beschrijving van het verloop van de actualisatie :  
 
1. Opvraging Kruispuntdatabank (KSZ) 

Op 28/01/2011 werd een eerste bulkaanvraag ingediend voor alle kandidaten tot en met 31/12/2010. 
Dit is een automatische checkup van alle adressen en gezinssituaties van de kandidaten.  Als deze 
opvraging verwerkt is en zonodig aanpassingen doorgevoerd zijn bij de kandidaat-fiche, kan 
overgegaan worden tot opvraging van de inkomsten. 
Op 31/12/2010 telde het kandidatenbestand 643 kandidaten. 
Bij aanvang van de actualisatie waren er nog 605 kandidaten (38 waren geschrapt door eigen verzoek, 
tweede weigering, of werden intussen huurder) 
 

2. Eerste aanschrijving 
Op 15 april 2011 werd aangevangen met de actualisatie van de gegevens van de kandidaat-huurders 
van CVBA Helpt Elkander.  605 kandidaten werden aangeschreven.  
 

Globaal resultaat van de actualisatie is dat van de 605 kandidaat-huurders ingeschreven voor  31 
december 2010,  er na actualisatie nog 331 actieve kandidaten overblijven.  
265 kandidaten werden geschrapt om reden van de actualisatie. Dit betekent een schrapping van 
44%. (7 werden huurder, 2 werden geschrapt om reden van tweede weigering) 

 

Reden van schrapping  

eigen verzoek  41 

te hoge inkomsten 11 

na 2de verwittiging :  onvolledig of fout  17 

na 2de maal geen reactie 189 

na te laat reageren 3 

door overlijden 1 

geen ander adres gekend 3 

 265 

 
De kandidaten kregen tot 15 mei 2011 (1 maand) de tijd om te reageren op de actualisatie. 223 waren na 
een eerste schrijven in orde. 
 
De brief omvat :  

- Een kader waarin zij kunnen aanduiden dat zij zich wensen te schrappen 
- een inlichtingenformulier (gezinstoestand en bevestiging van verdere vraag tot inschrijving) dat 

zij moeten ondertekenen 
- opvragen gegevens (inkomsten)  
- een keuzeformulier met de vraag indien zij hun keuze wensen te wijzigen zij hiervoor moeten 

langskomen  
- een formulier met een overzicht van hun keuze met mogelijkheid om deze te bevestigen  
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3. Tweede aanschrijving 
 
Een tweede aanschrijving was noodzakelijk.  Deze gebeurde op 24/05/2011 en de kandidaten kregen tijd 
tot 07 juni 2011 (14 dagen)  :  

- 267 kandidaten reageerden niet op het eerste schrijven 
- 67 reageerden maar brachten onvolledige of onjuiste gegevens binnen 
- 9 brieven keerden de eerste keer terug, de adressen werden opgezocht en de kandidaten werden 

opnieuw aangeschreven  
- 3 daarvan hadden geen adres meer in KSZ, één heeft intussen zijn domicilie in het buitenland 
- 108 kandidaten reageerden hierop en waren in orde. 

 
4. Verwerking 
 

Alle binnengekomen gegevens werden verder verwerkt. 
 
- Inkomsten werden ingegeven en vergeleken met de gegevens van KSZ 
- Gezinssituatie werd vergeleken en/of aangepast 
- Keuze van de woningen werd aangepast  
 

72 kandidaten (van de 331 actieve) hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun keuze van de 
woningen aan te passen.  (=22%)  
 
Alle kandidaten kregen een brief :  
 
� 331 kandidaten krijgen een bevestigingsbrief met de mededeling dat ze nog steeds ingeschreven 

zijn in het register der kandidaat-huurders. Een overzicht van de woningen die zij gekozen hebben 
werd mee gestuurd. 

� 221 kandidaten ontvingen een brief met de mededeling dat zij geschrapt werden uit het register 
met vermelding van de reden. (te hoge inkomsten, geen reactie, onvolledige gegevens)  

  
Kandidaat-huurders die zich schrapten op eigen verzoek of waarvan het adres ongekend was, ontvangen 
geen bevestigingsbrief.  
 
 
CONCLUSIE 
 
Alhoewel het doorvoeren van een actualisatie van de gegevens van de kandidaat-huurders een 
tijdrovende bezigheid is en op economisch vlak toch redelijk wat kosten met zich meebrengt, loont deze 
operatie zeker de moeite.  
 
Bijna de helft van de kandidaat-huurders zijn geschrapt door actualisatie.  Het kandidatenbestand is 
hierdoor flink gereduceerd en zo kan voor de toekomst o.a. vermeden worden dat kandidaat-huurders 
onnodig aangeschreven worden bij bijvoorbeeld toewijzing, e.d. .  Door dit te vermijden kan er in de 
toekomst voor vrijgekomen woningen sneller een nieuwe huurder worden gevonden.  Daarentegen moeten 
we ook vaststellen dat kandidaten pas reageren als ze geschrapt zijn.  Dit heeft voor gevolg dat zij zich 
onmiddellijk terug inschrijven. 
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5.2 Toewijzingen 

5.2.1 Intern Huurreglement  

 

Op het Directiecomité van 02/12/2011, bekrachtigd door de Raad van bestuur van 14/12/2011 gaf Helpt 
Elkander zijn goedkeuring aan de wijzigingen van het intern huurreglement voor werkjaar 2012.    

Deze wijzigingen waren noodzakelijk ingevolge  
- BVR 30/09/2011 en omzendbrief 5 RWO dd. 17/11/2011  dat wijzigingen aanbrengt aan het 

Kaderbesluit Sociale Huur dd. 12/10/2007  
- de opmerkingen vanwege de Inspectie m.b.t. toewijzingen huurwoningen dd. 08/09/2011 

 
De wijzigingen hadden betrekking op volgende zaken: 

- Opmerkingen n.a.v. inspectie 08/09/2011 
- Bemiddeling OCMW (aanpassen bedrag) 
- Aanpassing schrapping uit het register (BVR 30/09/2011) 
- Aanpassing toewijzingsregels (BVR 30/09/2011) 
- Toevoeging m.b.t. aanrekening huurlasten (BVR 30/09/2011) 
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5.2.2 Nieuwe huurders 

De vrijgave van de woningen is te wijten aan verschillende factoren.   
 
Reden Aantal 

Opzegreden onbekend 13 

overlijden 8 

chronologische verhuis 4 

mutatie 15 

uithuiszetting 2 

Niet meer zelfstandig kunnen wonen 1 

Ontevredenheid 3 

Opname rusthuis 9 

Verhuis privé 12 

Aankoop privéwoning 6 

Totaal 72 

 

Vanaf 2010 wordt nu een statistiek meegegeven die spreekt over de nieuwe huurders.  Voordien was er 
sprake van ‘toewijzingen’.  Dit kan een verschil geven aangezien een toewijzing in het ene jaar pas een 
nieuwe huurder kan betekenen in het andere jaar.  Om deze reden wordt voortaan geteld met ‘nieuwe 
huurders in het jaar X’. 

AANTAL NIEUWE HUURDERS  

GEMEENTE 2007 2008 2009 2010 2011 
Waregem 83 62 46 38 44 

Sint-Eloois-Vijve 8 9 2 3 5 

Sint-Baafs-Vijve 1 4 1 2 8 

Wielsbeke 8 7 8 7 1 

Dentergem 1 5 1 1 1 

Oeselgem 1 1 1 0 0 

Aarsele 3 3 1 2 1 

Egem 5 5 2 8 2 

Kanegem 0 0 0 1 1 

Koolskamp 2 2 1 0 4 

TOTAAL 112 98 63 62 67 

5.2.2.1 Overzicht aantal toewijzingen (inhuurname) 2002-2011 
 

 
 

Toewijzingen 
(gewoon en chronologische verhuis) 

Toewijzingen 
(mutaties) 

Totaal 

2002 92 21 113 

2003 74 8 82 

2004 64 12 69 

2005 56 13 69 

2006 55 13 68 

2007 106 11 117 

2008 76 11 87 

2009 56 15 71 

2010 48 14 62 

2011 52 15 67 

 

Conclusie: 12 % (10% in 2010) van het kandidatenbestand werd in 2011 een woning toegewezen.  Dit 
percentage is berekend op basis van het totaal aantal toewijzingen (incl. 15 mutaties) t.o.v. het totaal 
aantal kandidaten in 2011 (557). 
Er waren 15 voorrangsmutaties naar een meer aangepaste woning (naar rationele bezetting toe) en 4 
chronologische verhuizingen (gewone verhuizingen binnen het patrimonium van de bouwmaatschappij 
zonder dringende reden).  
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5.2.2.2 Overzicht nieuwe huurders in 2011  
 

gemeente wijk adres 

 

type woning inschrdatum  
datum in 
huur 

wachttijd 
in mndn 

1  Waregem Leeuwke BERKENLAAN   3 eengezinswoning 2 slpks            20/04/2009 1/10/2011 29 

2   
 

BERKENLAAN  4 eengezinswoning 2 slpks             09/03/2010 1/09/2011 17 

3    Gaverke AZALEALAAN  2 gelijkvloerse woning 1 slpk        19/09/2008 1/09/2011 35 

4    Torenhof HOF TER WAAIEN 2 appartement op verdieping 2 slpks    16/11/2010 1/11/2011 12 

5     HOF TER WAAIEN 7 gelijkvloersappartement 2 slpks  06/05/2006 1/01/2011 56 

6     HOF TER WAAIEN 14 appartement op verdieping 2 slpks    28/04/2009 1/03/2011 22 

7     HOF TER WAAIEN 19 gelijkvloersappartement 1 slpk        31/03/2009 1/12/2011 32 

8     HOF TER WAAIEN 26 appartement op verdieping 2 slpks    11/10/2010 1/12/2011 14 

9     HOF TER WAAIEN 36 appartement op verdieping 2 slpks    06/03/2009 1/12/2011 33 

10     HOF TER WAAIEN 39 gelijkvloersappartement 2 slpks       14/08/2008 1/02/2011 30 

11     HOF TER WAAIEN 46 appartement op verdieping 2 slpks    20/03/2009 1/03/2011 23 

12     HOF TER WAAIEN 47 gelijkvloersappartement 2 slpks       02/10/2006 1/03/2011 53 

13     HOF TER WAAIEN 52 appartement op verdieping 2 slpks  22/10/2010 1/10/2011 11 

14     ALBERT SERVAESLAAN 9 bel-etagewoning 3 slpks             16/09/2008 1/11/2011 38 

15     ALBERT SERVAESLAAN 80 bel-etagewoning 3 slpks              06/10/2008 1/12/2011 38 

16     ALBERT SERVAESLAAN 89 bel-etagewoning 3 slpks             19/11/2007 1/02/2011 38 

17     ALBERT SERVAESLAAN 52/103 appartement 1 slpk  01/10/2010 1/10/2011 12 

18     ALBERT SERVAESLAAN 52/202 appartement 2 slpks  05/02/2010 1/06/2011 16 

19     ALBERT SERVAESLAAN 52/402 appartement 2 slpks  18/01/2010 1/09/2011 19 

20     ALBERT SERVAESLAAN 52/407 appartement 2 slpks  08/12/2009 1/05/2011 17 

21     ALBERT SERVAESLAAN 52/702 appartement 2 slpks  27/08/2010 1/11/2011 14 

22     ALBERT SERVAESLAAN 52/705 appartement 1 slpk  16/10/2009 1/04/2011 6 

23     ALBERT SERVAESLAAN 52/802 appartement 2 slpks  23/02/2009 1/03/2011 24 

24     ALBERT SERVAESLAAN 52/805 appartement 1 slpk  16/07/2010 1/09/2011 14 

25   
 

ALBERT SERVAESLAAN 52/807 studio 1 slpk  28/01/2011 1/12/2011 10 

26     ALBERT SERVAESLAAN 52/808 studio 1 slpk  16/11/2009 1/01/2011 14 

27 
  

ALBERT SERVAESLAAN 52/905 studio 1 slpk  28/01/2011 1/11/2011 9 

28     ALBERT SERVAESLAAN 46/404 appartement 1 slpk  30/10/2009 1/03/2011 16 

29     ALBERT SERVAESLAAN 46/607 appartement 2 slpks  09/03/2010 1/09/2011 18 

30     ALBERT SERVAESLAAN 46/705 appartement 1 slpk  10/04/2009 1/09/2011 29 

31     ALBERT SERVAESLAAN 46/902 studio 1 slpk  26/02/2010 1/02/2011 11 

32    Mussekouter MUSSEKOUTER 5 gelijkvloersappartement 1 slpk    13/02/2009 1/04/2011 26 

33 
  

MUSSEKOUTER 28 eengezinswoning 3 slpks              04/09/2008 1/04/2011 31 

34     MUSSEKOUTER 36 appartement op verdieping 2 slpks  28/10/2008 1/01/2011 26 

35     MUSSEKOUTER 74 eengezinswoning 3 slpks             19/02/2007 1/04/2011 49 

36     MUSSEKOUTER 96 gelijkvloerse woning 1 slpk  06/07/2010  1/11/2011 16 

37 
  

HOGE KOUTER 69 bel-etagewoning 3 slpks           04/10/2008 1/02/2011 28 

38 
 

Nieuwenhove JULES HAERINCKSTRAAT 15 eengezinswoning 3 slpks        25/03/2011 1/11/2011 7 

39 
  

JULES HAERINCKSTRAAT 44 eengezinswoning 3 slpks  10/02/2010 1/12/2011 22 

40 
  

 
EVARIST DE 
CONINCKSTRAAT 

25 eengezinswoning 3 slpks             13/11/2007 1/02/2011 39 

41     KAMIEL VANDEPUTTESTRAAT 25 gelijkvloerse woning 2 slpks  18/11/2008 1/05/2011 29 

42    Dompelpark PELIKAANSTRAAT 1/11 app op verdieping 2 slpks  07/02/2002 1/07/2011 113 

43    Den Olm HOGE KAVE 1 gelijkvloerse woning 2 slpks        29/06/2004 1/08/2011 85 

44     HOGE KAVE 13 appartement op verdieping 2 slpks       08/06/2007 1/09/2011 51 

45  S.E.V.  Oostpoort OOSTPOORT 38 eengezinswoning 4 slpks           20/09/2003 1/03/2011 8 

46 
  

OOSTPOORT 45 bel-etagewoning 3 slpks              20/07/2007 1/04/2011 44 

47     OOSTPOORT 88 eengezinswoning 3 slpks              21/04/2008 1/11/2011 42 

48 
  

OOSTPOORT 90 eengezinswoning 3 slpks             09/09/2008 1/11/2011 38 

49   
 

OOSTPOORT 106 bel-etagewoning 3 slpks             19/02/2010 1/04/2011 13 
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50 Wielsbeke  Vlasblomme ALBRECHT RODENBACHLAAN 33 gelijkvloersappartement 2 slpks  14/10/2008 1/01/2011 27 

51     ALBRECHT RODENBACHLAAN 39 appartement op verdieping 2 slpks 26/01/2010 1/05/2011 15 

52 
  

ALBRECHT RODENBACHLAAN 43 gelijkvloersappartement 2 slpks  19/03/2010 1/10/2011 18 

53 
  

ALBRECHT RODENBACHLAAN 47 appartement op verdieping 2 slpks   16/03/2011 1/09/2011 6 

54     ALBRECHT RODENBACHLAAN 55 appartement op verdieping 2 slpks    29/11/2010 1/09/2011 9 

55     ALBRECHT RODENBACHLAAN 57 gelijkvloersappartement 2 slpks     13/11/2009 1/09/2011 22 

56     ALBRECHT RODENBACHLAAN 61 appartement op verdieping 2 slpks   09/09/2009 1/03/2011 18 

57     STIJN STREUVELSSTRAAT 21 eengezinswoning 4 slpks            05/05/2009 1/04/2011 23 

58 S.B.V.  Kraaienhof KRAAIENHOF 48 eengezinswoning 3 slpks            11/02/2008 1/06/2011 40 

59 Dentergem Nellekenshof NELLEKENSHOF 49 eengezinswoning 3 slpks              10/01/2011 1/09/2011 8 

60  Aarsele Tuinwijk BEUKENLAAN 7 bel-etagewoning 3 slpks         03/06/2008 1/02/2011 32 

61 Kanegem Astenhove ASTENHOVE 2 eengezinswoning 3 slpks            07/11/2006 1/12/2011 61 

62 Egem Molenakker MOLENAKKER 100 bel-etagewoning 3 slpks          09/09/2008 1/09/2011 36 

63 
  

MOLENAKKER 114 eengezinswoning 3 slpks     15/05/2009 1/06/2011 25 

64 Koolskamp Heuvelhove GEZELLESTRAAT 2 eengezinswoning 3 slpks       06/06/2008 1/06/2011 36 

65 
  

DIKSMUIDSE BOTERWEG 17 eengezinswoning 5 slpks          20/02/2009 1/03/2011 24 

66 
  

KLAVERSTRAAT 1 eengezinswoning 3 slpks          21/04/2008 1/06/2011 37 

67 
  

RODENBACHSTRAAT 24 patiowoning 2 slpks          06/05/2004 1/09/2011 88 

   

 
      

 
   totale wachttijd  1983 

 
      

 
  

 gemiddelde 
wachttijd mndn 29.6 

 

Toelichting 

De gemiddelde wachttijd van de kandidaten die een toewijzing kregen in 2011, is 29 maanden (in 
tegenstelling tot 2010: 26 mndn) 
 
Dit is natuurlijk een heel relatief gegeven.  Er zijn verschillende redenen waarom een kandidaat langer 
of korter moet wachten dan een andere: 

- De kandidaat-huurder heeft wel of geen prioriteit van de hoofdgemeente waar de toegewezen 
woning gelegen is. 

- De kandidaat-huurder kan reeds vroeger een woning geweigerd hebben. 
- De kandidaat-huurder heeft wel of geen mutatievoorrang, d.i. voorrang naar een meer 

aangepaste woning volgens de rationele bezetting van de woning. 
- De kandidaat-huurder kan een verkeerde of niet interessante keuze van woningen aangeduid 

hebben, niet volgens rationele bezetting van de woning of gezinssituatie. 
- De wachttijd is eveneens afhankelijk van het aantal vrijgekomen woningen (opzeg, nieuwbouw, 

renovatie, …). 
- Sommige wijken hebben langere wachttijden 

 
In 2011 werden geen dossiers voorgelegd voor beslissing versneld toewijzen.  
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5.2.2.3 Evaluatie van de huurcontracten (tijdens of na proefperiode) 

De bouwmaatschappij volgt, ingevolge goedkeuring in de Raad van Bestuur van 27/10/2010 een procedure 
waarin bepaald wordt hoe de evaluatie van de huurcontracten tijdens de proefperiode van de 
huurcontracten gebeurt.   
Tijdens de proefperiode krijgt elke huurder die een huurovereenkomst ondertekent na 01/01/2008 
minimum twee plaatsbezoeken. Dit met als doel kennis te maken met de nieuwe huurder, hem te 
informeren, adviseren en indien nodig verder op te volgen. 
Aandachtspunten bij de plaatsbezoeken zijn: 

� huurachterstal 
� de leefbaarheid  
� opvolging taal- en inburgering 
� het verluchten van de woning (brochure ‘Ventileren … waarom’ wordt afgeven) 
� het onderhouden van de woning en tuin 
� het beschikken over een familiale- en brandverzekering inboedel 
� herinnering aan het intern huurreglement m.b.t. gasfles, wasdraden, parabool antenne,… 
� schriftelijke aanvraag bij aanpassingen aan de woning  
� de gezinssamenstelling 

 
In 2011 ondertekenden 67 huurders een nieuwe huurcontract.  58 nieuwe huurders zijn onderhevig aan 
de proefperiode van 2 jaar in hun huurcontract.   
 2008 2009 2010 2011 

Nieuwe huurders 81 71 62 67 

proefcontracten 60 62 51 58 

 
Eerste plaatsbezoek 
De huurders worden 3,5 maanden na het ingaan van de nieuwe huurovereenkomst (minimum 2 weken 
vooraf) schriftelijk op de hoogte gebracht van het eerste plaatsbezoek.  

 
63 nieuwe huurders, waarvan 12 een huurcontract afsloten in 2010 en 51 in 2011, kregen in 2011 een 
eerste plaatsbezoek.   
Bij 6 huurders was één of meerdere extra bezoek(en) noodzakelijk om volgende redenen: 

- 3 huurders waren op het aangekondigd huisbezoek niet thuis 
- bij 1 huurder werd een gasfles aangetroffen 
- bij 1 huurder was het onderhoud van de woning eerder beperkt 
- 1 huurder was nog beperkt geïnstalleerd 

Tien huurders werden opgevolgd met betrekking tot de taal- en inburgeringsbereidheid. 
 
Tweede plaatsbezoek  
Na +/-15 maanden huur.gaat een tweede plaastbezoek door.  
 
57 huurders, waarvan 22 met huurcontract afgesloten in 2009 en 35 huurcontract in 2010, kregen een 
tweede plaatsbezoek. Bij 5 huurders was een extra huisbezoek noodzakelijk daar ze niet aanwezig waren 
op het aangekondigd bezoek. Eén huurder werd verder opgevolgd omtrent het onderhoud van de woning. 
Tien huurders werden opgevolgd wat betreft taal- en inburgeringsbereidheid. 
 
4 maanden voor het einde van de proefperiode dient de huurder aan te tonen dat hij zijn verplichting is 
nagekomen.  Dit gebeurt door de attesten m.b.t. taal en inburgering op te vragen.  De Kruispuntbank 
inburgering wordt hierover bevraagd.   
Bij ernstige tekortkoming m.b.t. taal en inburgering wordt de huurder schriftelijk op de hoogte gebracht 
van zijn ernstige tekortkoming.  Tevens wordt gemeld dat dit op het einde van de proefperiode 
aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve geldboete cfr.KBS Art 32 §3,5. In 2011 
kon iedere nieuwe huurder de nodige attesten afleveren.  
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5.3 Verhuring 

5.3.1  Ligging-overzicht huurwoongelegenheden patrimonium 31.12.2011 

 

 
 
In totaal beschikt de bouwmaatschappij op 31.12.2011 over 1.300 woongelegenheden onderverdeeld per 
gemeente als volgt: 
 

� 783 in Waregem            (-1) 
� 120 in St-Eloois-Vijve 
� 35 in St-Baafs-Vijve 
� 103 in Wielsbeke 
� 26 in Oeselgem  (-1) 
� 32 in Dentergem 
� 66 in Aarsele 
� 10 in Kanegem 
� 57 in Egem 
� 68 in Koolskamp 

 
Hierna volgt op de volgende pagina een overzicht van de totale bouwactiviteit van CVBA Helpt Elkander 
mits aftrek verkochte woning. 
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OVERZICHT TOTALE BOUWACTIVITEIT CVBA  HELPT ELKANDER 

  VERHUURDE 
WONINGEN 

VERHUURDE 
APPARTEMENTEN TOTAAL 

VERHUURD 
PER 

GEMEENTE 

VERKOCHTE 
WONINGEN ALGEMEEN 

TOTAAL 
SOCIALE KAVELS 

LIGGING 

  Aantal slaapkamers Aantal slaapkamers 

  1 2 3 4 5 1 2 3 BA 2 HUUR 

WAREGEM 32 73 314 26 3 117 199 19 783 126 424 
1334 

(+24 ontw) 
51 (Stuifk.) +34 (Hoge Kouter) 

 &39 loten in ontwerp 
Dompelpark-Hazepad)                           

ST ELOOIS 
VIJVE 14 17 78 11 - - - - 120 36 80 236 36 

WIELSBEKE 2 6 39 9 7 6 34 - 103 60 79 242 - 

ST BAAFS VIJVE 6 5 24 - - - - - 35 38 63 136 22 

DENTERGEM - - 20 12 - - - - 32 - 16 48 - 

OESELGEM - 4 22 - - - - - 26 - 21 48 - 

AARSELE - - 63 - 3 - - - 66 - 22 88 - 

KANEGEM 4 - 6 - - - - - 10 14 6 30 - 

EGEM 8 6 41 2 - - - - 57 - 26 83 6 in ontwerp 

KOOLSKAMP - 17 40 - 11 - - - 68 - 15 83 - 

ZWEVEZELE - - - - - - - - - 54 - 54 - 

TOTALEN 

65 99 680 55 27 119 236 19   328 752   149 

                          

    926       374             

1300   1080 2406 149 
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5.3.2 Herziening van de huurprijzen op 01.01.2012 (beslissing Raad van Bestuur 
dd. 23/11/2011)  

In toepassing van de bepalingen van het nieuw Huurbesluit van de Vlaamse Regering dd. 12/10/2007 
houdende de vaststelling van de referentiehuurprijzen, basishuurprijzen(marktwaarden) en huurlasten 
heeft de Raad van Bestuur in haar zitting van 23/11/2011 de nieuwe huurprijzen goedgekeurd met 
ingang vanaf 01/01/2012. 
Ter bepaling van de nieuwe huurprijzen werden geen nieuwe schattingen uitgevoerd.  
Er werd geen matiging toegestaan aan de huurders met een sterke verhoging van de huurprijs omwille 
van de geringe vermindering die kan toegestaan worden per huuder. 

5.3.3 Verhuring van het totale patrimonium 

5.3.3.1 Overzicht geïnde bedragen laatste 2 jaren 

 

 2010 2011 

Basishuren van woningen 6.597.994,68 6.759.990,15 

Huren van garages en standplaatsen 88.866,52 89.790,45 

Huren van winkels + conciërge (sinds 2005) 21.639,96 20.109,96 

Huren van administratieve gebouwen  14.182,80 12.125,60 

Huren van gronden 2.918,49 2.704,27 

Huren buiten sociaal huurstelsel (OCMW) 3.797,16 3.164,30 

Huren van telefoonantennes 4.803,43 8.009,14 

   

Huurverhoging wegens gezinsinkomen 802.809,17 776.428,98 
Vermindering huurpr. wegens gezinsinkomen -1.177.344,68 -1.166.801,84 

Begrenzingen (verhogingen) 119.647,91 95.545,59 

Vermindering basishuur tot referentiehuurprijs -1.854.360,00 -1.920.783,00 

Gezinskorting -224.104,00 -240.380,00 

Begrenzingen (verminderingen) -393.769,15 -329.785,92 

Onbewoonde woningen bij gebrek aan uitrusting -169.638,68 -156.413,90 

Onbewoonde woningen -86.187,00 -104.069,72 

   

Vergoeding toestellen 7.989,72 8.720,10 
Vergoeding diensten 106.063,76 101.433,91 

Vergoeding verbruikskn electr. gemeensch.delen 3.076,50 1.475,88 

Vergoeding onderhoud groen 10.023,34 6.823,07 

Vergoeding onderhoud CV 112.681,80 96.019,54 

Vergoeding Coditel (appartementen) 1.793,67 371,28 

Vergoeding verzekering BA 17.491,23 15.545,80 

Vergoeding vuilnisdiensten 11.730,13 11.595,24 

  
4.022.106,76 

 
4.091.618,88 
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5.3.3.2 Verhuring buiten het sociaal huurstelsel 

Het Ministrieel Besluit van 19/12/2008 geeft sociale bouwmaatschappijen de mogelijkheid om woningen 
te verhuren aan openbare besturen, welzijnsorganisaties of organisaties die de Vlaamse Regering 
daartoe erkent, en dit onder de voorwaarde dat deze verhuringen gebeuren met één van volgende 
doelen:  
1. Huisvesten van een bijzondere doelgroep als wordt aangetoond dat die verhuring niet rechtstreeks mogelijk is aan 

kandidaat-huurders behorende tot die doelgroep via een lokaal toewijzingsreglement  
2. Tijdelijke opvang van personen in een noodsituatie 
3. Vermijden van leegstand in afwachting van renovatie, mits bepaalde voorwaarden 
4. Het onderbrengen van gemeenschapsvoorzieningen 

 
Maximum één procent van het patrimonium van de verhuurder mag buiten het sociaal huurstelsel worden 
verhuurd, met uitzondering van de woningen die verhuurd worden om leegstand te vermijden. 
 

Verdeling van 1% van het patrimonium 

Ingevolge beslissing van het Directiecomité van 29 juni 2011 werd overgegaan tot opmaak van een 
mogelijke verdeling van het patrimonium voor verhuring buiten het sociaal huurstelsel naar de 
verschillende gemeenten uit het werkgebied toe. 
Rekening houdende met de 1% regel kan de bouwmaatschappij max. 13 woningen verhuren buiten het 
sociaal huurstelsel.  Aangezien Helpt Elkander in 10 verschillende gemeenten en deelgemeenten actief  
is, besliste het Directiecomité in haar zitting van 2 december 2011 om een procentuele verdeling van het 
patrimonium goed te keuren, pro rato het aandeel woningen per gemeente t.a.v. het totaal patrimonium . 
 
Gemeente Aantal  percentage Voorstel ..max Reeds toegekend 

Waregem 783  7.83 4 1 

Sint-Eloois-Vijve 120 1.2 1  

Wielsbeke 103 1.03 1  

Sint-Baafs-Vijve 35 0.35 1  

Dentergem 32 0.32 1  

Oeselgem 26 0.26 1  

Aarsele 66 0.66 1  

Kanegem 10 0.1 1  

Egem 57 0.57 1  

Koolskamp 68 0.68 1  

Totaal 1300 13 woningen 13  

 
Waregem 
VZW Ten Anker stelde op 18/03/2011 de vraag om de mogelijkheid te bekijken om een woning te huren 
aan Helpt Elkander en dit in het kader van het huisvesten van een bijzondere doelgroep.  Op het 
Directiecomité van 29/06/2011 werd positief gevolg gegeven aan deze vraag door de woning Lijsterlaan 
11 te verhuren.  Alle formaliteiten hieromtrent werden voorbereid.  Vanaf 01/01/2012 zal deze 
verhuring ingaan waarbij de huurprijs wordt vastgelegd op 2/3 van de marktwaarde.  
 
Wielsbeke 
In 2010 stelde het lokaal woonoverleg van Wielsbeke de vraag om de mogelijkheid te onderzoeken om 
woningen te kunnen huren van Helpt Elkander.  Aangezien er een aantal woningen leeg staan, werd deze 
vraag door de bouwmaatschappij onderzocht.  Het kan gaan om verhuring van bepaalde duur voor zover 
deze woningen voldoen aan de vereisten, vermeld artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende 
de Vlaamse Wooncode.  Hiervoor werden voor de leegstaande woningen in Wielsbeke 
conformiteitsattesten opgevraagd.  In 2011 mocht Helpt Elkander deze ontvangen. 
Op 07 december 2011 werd met het OCMW van Wielsbeke en Helpt Elkander een bezoek gepland aan 
verschillende leegstaande woningen in Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve.  
Betrokken OCMW wenst enkele woningen te huren maar wensen ook duidelijkheid over noodzakelijke 
aanpassingen, huurprijs, duurtijd van het huurcontract. 
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5.3.4 Huurders 

5.3.4.1 Achterstallige gelden 

 
Op 31/12/2011 bedraagt de totale huurachterstal € 42.897,84.  Het bedrag van de huurders die vooraf 
betaald hebben is € 38.751,54. 
De achterstal aan afrekening verwarming en water appartementen bedraagt € 14.632,72.  

 
Huurachterstal op :  31/12/2011 31/12/2010 

Totalen :  42.897,84 € 53.352,90 € 

Zittende huurders :  23.577,23 € 32.934,82 € 

Achterstallige huurgelden 12.647,30 € 16.722,63€ 
 Collectieve schuldenregeling 3.178,39 € 5.229,76 € 

Opleg huur  7.751,54 € 10.982,43€ 
Vertrokken huurders :  *19.320,61 € 20.418,08 € 

Collectieve schuldenregeling 193,78€ 0,00€ 

 
*Beslissing RVB 14/12/2011 : Bedrag van vertrokken huurder 4.326,47€ nog niet naar verlies boeken. 

 
Evolutie huurachterstallen 

 Zittende huurders Vertrokken huurders Totaal 

30/06/2007 34.582,80€ 17.245,68€ 51.828,48€ 

31/12/2007 44.976,61€ 14.604,45€ 59.581,06 € 

30/06/2008 24.161,83€ 29.297,71€ 53.459,54 € 

31/12/2008 41.461,66€ 15.317,77€ 56.779,43 € 

30/06/2009 29.802,71€ 29.959,61€ 59.762,32 € 

31/12/2009 23.751,29€ 24.614,41€ 48.365,70 € 

Opstart procedure huurachterstallen vanaf 01.01.2010 
30/06/2010 35.076,71€ 18.573,13 € 53.649,84€ 

31/12/2010 32.934,82€ 20.418,08€ 53.352,90 € 

30/06/2011 22.317,31€ 20.724,25€ 43.041,56€ 

31/12/2011 23.577,23€ 19.320,61€ 42.897,84€ 

 
 
 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Achterstal zittende huurders

Achterstal vertrokken huurders



Deel III: Verslag van de Raad van Bestuur  89 

Evaluatie huurachterstallen  

 

De huurachterstal zittende huurders is gedaald van 32.934,82€  naar 23.577,23€, dit betekent een 

daling van 9.357,59€ (of 28,41%).  Als we de huurachterstal van de zittende huurders plaatsen t.o.v. de 
totale  huurinkomsten van het jaar 2011 (=  4.281.566,89€) zien we dat het percentage niet-geïnde huur 

van zittende huurders gedaald is van 0.78% naar 0,51%.   

- Achterstallige huurgelden zijn deze van de zittende huurders inclusief huurders die in 
collectieve schuldenregeling zijn en die terug achterstallen opbouwen. 

- Collectieve schuldenregeling zijn de huurders waar een aangifte van schuldvordering werd 
ingediend. 

- Opleg huur is gedaald  van 10.982,43€ naar 7.751,54€ . 
Het bedrag van de vertrokken huurders is gedaald van 20.418,08€ naar 19.320,61€.  Deze daling is te 

wijten aan de gewijzigde afrekening van de waarborg waarbij eerst de huurachterstallen verrekend 
worden. 

- Collectieve schuldenregeling : bedrag die inmiddels in 2012 via de waarborgafrekening werd 

afgerekend.  

Zittende huurders  

Algemeen: 

Types :  

Zittende huurders op 31/12/2011 :   

Aantal huurders met achterstal :  56 

Aantal huurders in collectieve schuldenregeling: 9 

Aantal huurders met opleg huur: 5 

Aantal huurders met afbetalingsplan :  8 
Aantal huurders waarvan dossier bij advocaat : 6 

 
Het bedrag achterstallige huurgelden van de zittende huurders = 12.647,30€. 

8 huurders hebben een afbetalingsplan voor een totaal bedrag van 3.601,53€ .  
6 huurders met een achterstal van 3.877,35€ zijn aanhangig voor de rechtbank. 

Dit maakt dat er nog een achterstallige huur is van 5.168.42€. 
 
Het is opvallend dat een aantal van de zittende huurders frequent op de maandelijkse rappellijst 
voorkomen.  Een van de doelstellingen van de ‘dienst Verhuring’ is om deze chronisch slechte betalers 
aan te pakken en dit via een individueel huisbezoek.  Deze huurders zullen gestimuleerd worden om, 
indien nodig, zich te laten bijstaan door de  bouwmaatschappij (afbetalingsplan) of door het OCMW, 
CAW bij grotere achterstallen.    
 
In het jaar 2011 werden 1094 rappels verstuurd en werden 107 huurders telefonisch gecontacteerd 
inzake hun achterstallige huur. 
 
Januari  204 

Februari  77 

Maart  93 

April  98 

Mei  59 

Juni  59 

Juli  37 

Augustus  36 

September  95 

Oktober 60 
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November  81 

December  195 

 
In de maanden januari en december werden de meeste aanmaningen verstuurd. In januari was dit te 
wijten aan veel huurders die de correcte huurprijs niet betaalden.  In december ontvingen alle huurders 
die niet voor 10 december 2011 betaald hadden een extra aanmaning.  
 

Vertrokken huurders  

In het jaar 2011 werd geen enkel bedrag van huur naar verlies geboekt  

Naar verlies op 31/12/2008 :   2858,81 

Naar verlies op 30/06/2009 :   555,54 

Naar verlies op 31/08/2009:  4896,68 

Naar verlies op 31/12/2009:  6891,91 

Naar verlies op 30/06/2010:  1229,72 
Naar verlies op 31/12/2010:   1835,99 

Naar verlies op 30/06/2011  / 

Naar verlies op 31/12/2011:  / 

5.3.4.2  Niet-recupereerbare gelden vertrokken huurders 

 
Ter informatie volgt hierna een overzicht van de niet-recupereerbare gelden van de vertrokken 
huurders.  
 

 

Deze afgeboekte schuldvorderingen worden door de bouwmaatschappij steeds apart bijgehouden.  Bij 
een eventuele nieuwe inhuurname dienen betrokken ex-huurders deze schulden vooreerst te vereffenen. 
Met andere kosten bedoelen we eigenlijk de 10% verhogingsintresten, wederverhuringsvergoeding, 
gerechtskosten, huurlasten … . 
 

 OVERZICHT NIET-RECUPEREERBARE  GELDEN 
Jaar huur Cv  schade Andere 

kosten 
Totaal 

  

2004 13.851,5 380,83   14.232,33 

  

2005 3.013,58 0,00   3.013,58 

  

2006 12.862,00 0,00   12.862,00 

  

2007 14.256,32 0,00   14.256,32 

  

2008 3.753,18 0,00   3.753.18 

  

2009 12.344,13 28,24   12.372,37 

  

2010 7.033,65 1.940,78 13.150,26  22.124,69 

  

2011 0,00 0,00 1.929,10 2.342,28 4.271,38 
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� Wat betreft boekjaar 2011 kon er op die manier nog € 4.242,20 gerecupereerd worden.  
 
Ingevolge het procedurehandboek opgemaakt door RvB dd. 27/10/2010 werd bepaald dat als blijkt 
dat de openstaande schuld van een vertrokken huurder oninvorderbaar is, dan wordt het dossier 
voorgelegd aan het Directiecomité vooraleer de schuld naar de verliesrekening te boeken. 
 
Hieronder volgt een overzicht van deze procedures:  
 

DC 31/01/2011 Molenakker 104 te Egem € 1.287,29 

DC 15/07/2011 K. Vandeputtestraat 14 te Waregem € 1.908,95 

DC 15/07/2011  Huurlasten 2008 < 1 euro 

DC 02/12/2011 Pelikaanstraat 1 bus 12 € 1.075,14 

 
Ingevolge de Raad van Bestuur dd. 14/12/2011 werd beslist om via tussenkomst van het OCMW 
Waregem de openstaande schuld ten bedrage van 6.788,37 euro te recupereren. Tot op heden werd hier 
nog steeds geen gevolg aan gegeven. 

5.3.4.3 Uithuiszettingen  

In het jaar 2011 werden ingevolge de vonnissen bekomen door de vrederechter volgende uitzettingen 
uitgevoerd: 
 

Adres In huur- uit huur Datum uitzetting 
 

Huurachterstallen 

SINT-BAAFS-VIJVE 
Kraaienhof 48 

01/03/2002 
– 30/04/2011 

Vrijwillig vertrokken 759,65 euro 

WAREGEM 
A. Servaeslaan 52/807 

01/12/2007 
 – 30/06/2011 

Vrijwillig vertrokken 2.005,10 euro 

WAREGEM 
Evarist de Coninckstr 35 

01/04/2001 
 – 31/07/2011 

13/07/2011 3.280,47 euro 

TOTAAL : 6.045,22 euro 
zijnde 14.09 % van de 

totale huurachterstal 2011 
(42.897,84€) 

 

Overzicht aantal uithuiszettingen 2001-2011: 
 

Jaar Aantal huurders 
vrijwillig vertrokken 

Aantal huurders uitgezet met 
gerechtsdeurwaarder 

 
Totaal 

uitzettingen 

2001 4 7 11 

2002 5 2 7 

2003 9 0 9 

2004 5 2 7 

2005 1 1 2 

2006 2 4 6 

2007 3 6 9 

2008 5 0 5 

2009 4 6 10 

2010 4 3 7 

2011 2 1 3 
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5.3.4.4 Aanvraag tot bijwoning 

 
De aanvragen worden onderzocht op basis van de toelatingsvoorwaarden en de normen inzake 
woonbezetting. 
Deze normen van woonbezetting zijn gedefinieerd in het technisch verslag gevoegd als bijlage I bij het 
BVR van 06/10/1998 betreffende kwaliteitsbewaking, recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, 
aangepast in het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering dd. 27/01/2006, verschenen in het Belgisch 
Staatsblad dd. 14/07/2006. 
De opvolging van deze normen werd toegepast vanaf 01/01/2010 (goedgekeurd op het DC 17/03/2010) 
 
Bij de berekening wordt uitgegaan van het aantal woonlokalen (leefkamer(s), keuken en slaapkamer(s)) 
en de totale netto-vloeroppervlakte ervan. 
De netto-vloeroppervlakte wordt gemeten in de zone met een plafondhoogte van 220 cm.  Bijkomend 
wordt bij hellende plafonds de netto-vloeroppervlakte meegerekend met een vrije hoogte groter dan 
180cm. 
Met de volgend lokalen wordt geen rekening gehouden: 
Lokalen waarvan de in aanmerking te nemen netto-vloeroppervlakte kleiner is dan 4 m²; 
Lokalen die nergens een plafondhoogte van minstens 220 cm hebben. 
 
Berekening 

 
NIEUW (BVR 06/10/1998, gewijzigd bij BVR 27/01/2006) 

totale netto-oppervlakte (in m²)            
van 

                                                                                                             
tot 

0 
18 

18 
27 

27 
40 

40 
50 

50 
60 

60 
70 

70 
79 

79 
87 

87 
96 

96 
104 

104 
112 

 

  mogelijk aantal personen (te 
omcirkelen) 

0 1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 10  

       Vanaf 96 m2 netto-oppervlakte geldt elke bijkomende 8m² voor één bijkomende persoon 
 

Aantal woonlokalen 
 

1 2 3 4 5 6  

Mogelijk aantal personen (te omcirkelen) 2 2 3 5 8 10  

        Vanaf 6 woonlokalen geldt elk bijkomend lokaal voor één bijkomende persoon 
 
Besluit 

 Deze woning is aangepast voor een bezetting van           personen (= kleinste aantal) 

 
 
Er wordt een negatief advies verleend aan de aanvraag indien de bezettingsnorm van de woning/het 
appartement wordt overschreden alsook als de aanvrager niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden!  
Dit alles kadert in een poging van de bouwmaatschappij om de domiciliefraude te bestrijden. 
 
Het attest ‘aanvraag tot bijwoning’ wordt ingevuld en ondertekend door de Voorzitter en de Directeur 
van de bouwmaatschappij.  Dit attest wordt samen met een begeleidend schrijven opgestuurd naar de 
huurder en het betrokken stads- of gemeentebestuur. 
 

In het jaar 2011 werden 47 aanvragen tot bijwoning ingediend.   
Op basis van bovenvermelde regelgeving ontvingen 41 aanvragen een positief advies en 6 aanvragen een 
negatief advies. 
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Uitsplitsing aantal aanvragen per gemeente : 
 

 Positief Negatief Totaal 

Waregem 28 6 34 

Wielsbeke 4 0 4 

Dentergem 1 0 1 

Aarsele 3 0 3 

Kanegem 1 0 1 

Egem 1 1 2 

Koolskamp 2 0 2 

Totalen  40 7 47 

 

5.3.4.4 Huurwaarborgen 

 
Vanaf 01/01/2010 worden schriftelijke garanties van het OCMW aanvaard. 
 
In 2011 ontvingen wij 11 schriftelijke borgen, als volgt: 
 

 Adres Gemeente In huur vanaf Bedrag waarborg 

1 Hof ter Waaien 39  8790 Waregem 01/02/2011 700,00 

2 Albrecht Rodenbachl. 45 8710 Wielsbeke 01/03/2011 656,00 

3 Mussekouter 74 8790 Waregem 01/04/2011 840,00 

4 Mussekouter 5 8790 Waregem 01/04/2011 857,00 

5 A. Servaeslaan 52/202 8790 Waregem 01/06/2011 776,00 

6 Kraaienhof 48 8710 Sint-Baafs-Vijve 01/06/2011 857,00 

7 A. Rodenbachlaan 43 8710 Wielsbeke 01/10/2011 716,00 

8 A. Servaeslaan 52/805 8790 Waregem 01/09/2011 776,00 

9 A. Servaeslaan 46/705 8790 Waregem 01/09/2011 776,00 

10 A. Rodenbachlaan 47 8710 Wielsbeke 01/09/2011 716,00 

11 A. Servaeslaan 52/103 8790 Waregem 01/10/2011 776,00 

 

5.3.4.5 Huurdersbetrokkenheid 

De dag van de buren  

In 2011 ging de dag van de buren door op vrijdag 27 mei 2011.  Deze dag is een gelegenheid voor 
bewoners in een wijk om een gezellig en gastvrij moment met de buren door te brengen.  
Waregem was voor deze editie de enige deelnemer aan dit initiatief binnen het werkgebied van de 
bouwmaatschappij.  De inwoners van Waregem werden via de Stad geïnformeerd en konden een 
feestcheque aanvragen.  
Wat de wijken buiten Waregem betreft werden alle wijkverantwoordelijken bevraagd naar mogelijke 
sleutelfiguren in de wijk, participatie van de gemeente en financiële of materiële tussenkomst van de 
gemeente. 
 
Na contactname met de bestuursleden-wijkverantwoordelijken werden voor de wijken gelegen in 
Wielsbeke, Oeselgem, Aarsele en Kanegem enkele sleutelfiguren doorgegeven.  Bij de gemeente kon men 
tevens logistieke ondersteuning (stoelen, tafels, ev. affiches) vragen. 
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De sleutelfiguren uit de verschillende wijken werden meermaals persoonlijk gecontacteerd. Niemand 
was echter bereid zich te engageren.  Redenen hiervoor waren mislukte ervaringen uit het verleden, 
vrees voor racistische uitspraken, vrees voor verdeeldheid in de wijk, …  
 
De wijk ‘Den Olm’uit Waregem nam als enige wijk opnieuw deel en dit reeds voor de 4de keer.  Voor de 
laatste keer konden zij gebruik maken van de vroegere kantoorruimte.  In de namiddag werd gestart 
met taart en gebak om tenslotte af te sluiten met een barbecue.  

BuurtwerkTorenhof 

 
In 2011 kwam de bewonersraad bestaande uit huurders van ter Dompel en ter Beke, de buurtwerker en 
Helpt Elkander samen op 28/03/2011, 29/06/2011 en 04/10/2011.  
Op 17/03/2011 kwam een delegatie bewoners bij Helpt Elkander langs ter bespreking van enkele 
prangende vragen.  
 
In hoofdzaak werden acties rond sluikstorten en het poetsen van de gemeenschappelijke delen 
uitgewerkt.  
 
Op 12/05/2011 en 15/09/2011 kwamen afgevaardigden van de milieudienst van Stad Waregem, 
Politiezone Mira, Imog buurtwerker en Helpt Elkander samen ter bespreking van het sluikstorten rond 
de Molok-containers aan de residenties Ter Dompel en Ter Beke te Waregem.  
 
Op 02/07/2011 ontving Helpt Elkander een brief van de bewonersraad om de netheid van de residenties 
aan te klagen.  Naar aanleiding van dit schrijven werd door de Technische dienst nagegaan wat de 
meerkost voor de huurders zou zijn bij bijkomende poetsuren.  Na bevraging door de buurtwerker 
gingen 40 huurders akkoord met een verdubbeling van poetsuren.  Op 14 januari 2012 besliste het 
Directicomité om vanaf 2 februari 2012 over te gaan tot een verdubbeling van de poetsfrequentie van 
de gemeenschappelijke delen. 
 
Ook de renovaties kwamen er veelal ter sprake. Op 26 mei 2011 bezochten enkele huurders van Ter 
Beke en Ter Dompel samen met de buurtwerker en enkele personeelsleden van Helpt Elkander een 
renovatieproject van Woningent.  Tijdens deze renovatie bleven deze huurders er ook wonen en 
verwoordden zij als belangrijkste aandachtspunt de nood aan voldoende communicatie tussen de 
huurders en de bouwmaatschappij. 
 
De bewonersraad sloot zich in 2011 tevens aan bij VIVAS, een vlaams netwerk van en voor sociale 
huurders. 
 
In 2011 ontvingen de bewoners van de Residenties Ter Dompel en Ter Beke hun eigen Blokkenkrantje 
Dit krantje verscheen in 2011 reeds vijf maal met nieuws vanuit de buurt en Helpt Elkander.  Het werd 
door de buurtwerker in samenwerking met enkele bewoners gemaakt. 
 
De Wijkcafetaria ‘Babbelbox’ bleef in 2011 iedere dinsdag zijn deuren openen. De buurtbewoners 
konden er binnenspringen voor een gezellige babbel, een verse kop soep of vers gebak. 
In het projectvoorstel van het Delhaizefonds, stond het idee om een contactpunt uit te bouwen waar 
kleine oude huisraad verzameld kan worden, bewoners uitleg krijgen over afval, enz.  De buurtwerker 
concretiseerde dit idee tot ‘de Recyclette’.  Op de Raad van Bestuur werd de vraag gesteld of de 
vroegere ruimte van het wassalon hiervoor gratis ter beschikking zou kunnen gesteld worden.  De Raad 
van Bestuur besliste dit project een kans te geven.  De aanwezigen op de bewonersraad van  04/10/2011 
vreesden echter dat dit een nieuw sluikstortplaats zou worden.  Vandaar werd beslist om dit project 
niet op te starten..  
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Op 17/11/2011 werd een overleg georganiseerd door het buurtwerk mbt het projectvoorstel dat het 
wijkcomité Torenhof indiende bij de Koning Boudewijnstichting voor de projectoproep ‘Buitengewone 
buurt’.  Het wijkcomité wil i.s.m. het buurtwerk een 40-tal, minituintjes realiseren in de onmiddellijke 
omgeving van de buurt.  In 2012 zal dit verder geconcretiseerd worden 
 

Project Tweezijdig + 
 
Tweezijdig+ is een project van samenlevingsopbouw West-Vlaanderen dat ondersteund wordt door de 
provincie West-Vlaanderen. Het werkt in de eerste plaats aan de communicatie tussen een Sociale 
Huisvestingsmaatschappij en de huurders. Dit project heeft een kostprijs van 15.000 euro. Daar het 
grootste aandeel van het patrimonium gelegen is in Stad Waregem en er reeds een buurtwerking sedert 
2009 in de wijk Torenhof bestaat, besliste de Raad van Bestuur op 28/09/2011 niet te participeren aan 
dit project. 

Zitdagen huisbewaarder  
 

Vanaf dinsdag 19 oktober 2010 werd ter bevordering van de dienstverlening aan de bewoners van de 
residenties Ter Dompel en Ter Beke te Waregem van start gegaan met een spreekuur van de 
huisbewaarder Dhr. Eddy Minne. Deze spreekuren gaan telkens door op dinsdagvoormiddag van 9u tot 
10u30 in de cafetaria van de grote zaal in zaal OC Eikenhove, en dit om de 14 dagen.  De data worden 
telkens uitgehangen in de berichtenkastjes van de residenties.  
 

5.3.4.6  Maatschappelijke opvolging 

In 2011 ontving de dienst Verhuring 47 nieuwe meldingen betreffende moeilijkheden over huurders. 20 
huurders, aangemeld in 2009 en 2010, werden verder in 2011 opgevolgd. Een opsplitsing per wijk geeft 
volgend beeld: 
 

Naam wijk 

Nieuwe 
meldingen 

2011 
Opvolgingen 

2010 

totaal 
aantal 

huurders % 

J. Duthoystraat (40 huizen) * 0 0 1 0,00% 

Toekomststraat (Vennestraat) * 0 0 0 0,00% 

Nokerseweg * 0 0 2 0,00% 

Rooseveltlaan-Brouwerijstr. (Hoop van Vrede) 0 0 3 0,00% 

Leeuwke * 1 0 19 5,26% 

Desselgemseweg * 0 0 2 0,00% 

Nieuwenhove oude wijk  1 0 17 5,88% 

Gaverke 1 0 37 2,70% 

Torenhof 5 0 132 3,79% 

Torenhof Residentie Ter Dompel 6 2 84 9,52% 

Torenhof Residentie Ter Beke 10 1 90 12,22% 

Torenhof Hof Ter Waaien 3 0 56 5,36% 

Mussekouter 2 0 110 1,82% 

Nieuwenhove  't Grootje 2 3 71 7,04% 

Dompelpark 1 1 46 4,35% 

Dompelpark Residentie 1&2 2 0 18 11,11% 

Den Olm 3 1 47 8,51% 

WAREGEM                                                              37 8 735 6,12% 

Lindetuin * 0 0 9 0,00% 

P. Benoitlaan - Rozenhof 1 0 34 2,94% 

Oostpoort 1 2 63 4,76% 
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ST ELOOIS VIJVE                                                   2 2 106 3,77% 

Centrum I (Kapel-, Lobeek-, Marktstraat) 0 1 7 14,28% 

Centrum II (J. Claerhout-, Schoolstraat) 0 0 5 0,00% 

Vlasblomme 3 4 75 9.33% 

WIELSBEKE                                                       3 5 87 9.19% 

Jasmijnenstraat 0 0 7 0,00% 

Kraaienhof 0 0 24 0,00% 

ST BAAFS VIJVE                                                        0 0 31 0,00% 

  
    DENTERGEM - Nellekenshof                                                          2 0 31 6,45% 

  
    OESELGEM  - Vlassenhove  0 1 26 3,85% 

  
    AARSELE  - Tuinwijk                                                                1 0 66 1,52% 

  
    KANEGEM - Astenhove                                                             0 0 10 0,00% 

  
    EGEM - Molenakker                                                                     1 3 56 7,14% 

  
    KOOLSKAMP - Heuvelhove                                                  1 1 61 3,28% 

  
    TOTAAL 47 20 1209 5,54% 

 
Een poging tot classificatie van de meldingen geeft volgend overzicht.  Eén melding is soms een 
combinatie van meerdere feiten. 
- Domciliefraude     1 
- Onderhoud woning     8 
- Onderhoud tuin     8 
- Problemen in gemeenschappelijke ruimte  3 
- Burenhinder      27 
- Gasfles       1 
- Herinnering intern reglement    2 

De meldingen bereikten hoofdzakelijk de dienst Verhuring mondeling of schriftelijk via huurders. 
Tevens behandelden we problemen, aangemeld door het buurtwerk, wijkagenten of door eigen 
vaststellingen.  
 
Opvallend is het groot aantal meldingen in de Residenties Ter dompel en Ter Beke in het Torenhof in 
Waregem.  Vermoedelijk is dit te verklaren door de nauwe samenwerking en meer communicatie met het 
buurtwerk en de bewonersraad waardoor meldingen vlugger doorkomen.  
 
Na ontvangst van een melding wordt gepoogd om binnen de 14 dagen contact op te nemen met de 
huurder waarover de melding gaat.  In hoofdzaak wordt een huisbezoek gepland om de problemen te 
bespreken en te zoeken naar haalbare oplossingen.  Na dit gesprek wordt bij schriftelijke meldingen de 
melder geïnformeerd over ons huisbezoek en de gemaakte afspraken.   
 
Twintig huurders waarover we een melding in 2009 of 2010 ontvingen, werden in 2011 verder opgevolgd 
en dit omwille van volgende problematieken: 
- Onderhoud woning     11 
- Onderhoud tuin     2 
- Burenhinder      5 
- Domiciliefraude     3 
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Er is meestal een nauwe samenwerking met de wijkagent, OCMW, thuiszorgdiensten en andere diensten.  
In vergelijking met 2010 werden we meer geconfronteerd met huurders die kampen met 
psych(iatr)ische problemen wat vaak leidde tot burenproblemen en slecht onderhoud van de woning. 
Uiteindelijk werden 2 huurders in samenwerking met familie en OCMW gecolloqueerd en werd het 
verzoekschrift tot colloquatie bij1 huurder door het vredegerecht geweigerd. 
Eén huurder werd naar aanleiding van aanslepende burenproblemen de opzeg betekend.  
 

6 Andere activiteiten werkjaar 2011 

6.1 Klachtendecreet 

 
In 2011 werden 21 klachten  geregistreerd. De vragenlijst m.b.t. deze rapportering werd ingevolge de 
wettelijke bepalingen tijdig gerapporteerd aan RWO en aan de Vlaamse Ombudsdienst. 
 
 
6.2 Renovatie ZW-gevel Residentie Ter Dompel 
 
Op 12 april  2011 ging een informatievergadering voor de bewoners van de residentie Ter Dompel door. 
Aan de hand van een power-point presentatie werd het ganse project toegelicht met mogelijkheid tot 
vraagstelling. 41 bewoners waren op deze uiteenzetting aanwezig. 
 
Op 26 mei 2011 bezocht Helpt Elkander samen met enkele bewoners van Ter Dompel en Ter Beke een 
renovatieproject bij de bouwmaatschappij Wonigent.  
 
Van midden mei 2011 tot eind juni 2011 gingen de buurtwerkers (Nuriël en Carl) en Joke langs bij 83 
huurders van Ter Dompel. Dit met als doel: 

- De huurders te informeren over de renovatiewerken in de residentie en hun appartement 
- Zicht te krijgen op hulp- en ondersteuningsvragen tijdens de werken 
- Zicht te krijgen waar extra stockageruimte en opvang noodzakelijk was.  

Elk huisbezoek duurde gemiddeld één uur. 
 
Via die huisbezoeken kregen we een goed zicht waar eventueel moeilijkheden kunnen optreden. In ieder 
appartement werden foto’s genomen van de verschillende ruimtes. Tevens werd  een checklist ingevuld  
met hun contactgegevens en die van anderen indien zij niet te bereiken zijn. 
 
De Raad van Bestuur besliste op 24 augustus 2011 de gunning toe te kennen aan aannemer Bekaert 
Building company. Bij opmaak van hun uitvoeringsbudget werden echter 2 materiële vergissingen 
gemaakt waardoor de Raad van Bestuur op 26/09/2011 besliste over te gaan tot heraanbesteding.  
 
Op donderdag 27 oktober 2011 ging opnieuw een informatievergadering voor de bewoners van de 
residentie Ter Dompel en Ter Beke door. De vergadering werd opgesplitst in 2 delen. Het eerste 
gedeelte startte om 18u30 voor de bewoners van de residentie Ter Dompel. De heraanbesteding van de 
renovatie ZW-gevel, een stand van zaken betreffende de ondersteuning tijdens de werken en het 
vernieuwen van CV-installatie werden besproken met telkens mogelijkheid voor vraagstelling.  
 
Om 19u30 startte het tweede gedeelte betreffende de renovatie van de liften. De bewoners van de 
residentie Ter Beke sloten hierbij aan. 
 
Een volgende infovergadering betreffende de planning uitvoeringswerken ZW-gevel wordt voor de 
bewoners van de residentie Ter Dompel voorzien wanneer de heraanbesteding definiteif is.  
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6.3  Wonen-Welzijn Midden West-Vlaanderen: project proefwonen 
 
De bouwmaatschappij werd met schrijven dd. 18/10/2010 vanwege het Departement RWO, afd 
Woonbeleid en afd. Beleidsontwikkeling op de hoogte gesteld van een “open oproep” tot het indienen van 
experimentele projecten waarin de samenwerking tussen de sociale huisvesting en de welzijnssector 
centraal staat, met als doel om de meest kwetsbare groepen in de maatschappij zoals bijvoorbeeld 
mensen met een psychiatrische aandoening, verslaving, instellingsverleden, … een kans te geven op 
zelfstandig wonen, tot het indienen van innovatieve projecten die niet of moeilijk kunnen gerealiseerd 
worden binnen de bestaande regelgeving.   
Ingevolge deze oproep werd door de Huisvestingsdienst Regio Izegem een project proefwonen 
ingediend, dat uiteindelijk uit een groep van 100 kandidaat-projecten werd uitgekozen en officiëel van 
start kon gaan op 1 september 2011.  Op 16/06/2011 en 28/06/2011 kwam de kerngroep op 31/08/2011 
de werkgroep wonen reeds samen.   

Ingevolge beslissing van het Directiecomité van de Vennootschap in haar zitting van 11 februari 2011 
werd opdracht gegeven worden aan de Administratie om middels engagementsverklaring in te stappen in 
het project van Woonbeleid Regio Izegem (project 92) dat in voormelde zitting door Dhr. Benoit 
Saintobin, HRI en Dhr. Arne Allosserie, coördinator IGS regio Tielt uitvoerig werd toegelicht.  

 
INHOUD  
Door een nauwe samenwerking tussen de sectoren Wonen en Welzijn beoogt het project om via sociale 
huisvesting een nieuw (woon)aanbod te creëren (proef-wonen), gekoppeld aan een begeleidingsluik 
(leertraject).  
 
De beoogde doelgroep zijn: 

- mensen die op de woonmarkt willen komen maar onvoldoende woonervaring hebben.  Zij vinden 
vaak moeilijk een woning, de stap naar zelfstandig wonen is soms (te) groot,...  Op die manier 
wordt de instroom en doorstroom van kwetsbare doelgroepen naar de sociale huisvesting 
bevorderd. 

- mensen die reeds zelfstandig wonen, maar problemen hebben om op een zelfstandig manier te 
leven en te wonen.  Het project proef-wonen wil het aantal effectieve uithuiszettingen in de 
sociale huisvesting doen dalen. 

 
Het leertraject moet deze beoogde doelgroep maximale kansen bieden om te werken aan de problemen 
die hen belemmeren om een duurzame huisvesting te kunnen realiseren. T.a.v. de cliënten wordt hierbij 
uitgegaan van een positieve benadering, nl. zoeken naar oplossingen i.p.v. sanctioneren (weliswaar in een 
voorwaardengebonden kader). Dit kan hopelijk meer garantie bieden op succes dan het (beperkende) 
systeem van de ‘proefcontracten’.  
De overheid creëerde hiervoor een zgn. “regelluwe omgeving”, die het mogelijk maakt om af te wijken 
van de geldende regelgeving.  

Dit 3-jarig project PROEF-WONEN zal zich situeren in de regio Tielt, Izegem en Roeselare. 
Dit betekent concreet dat alle gemeentes van het patrimonium van Helpt Elkander (buiten Waregem en 
Sint-Eloois-Vijve) hieraan kunnen meewerken. 
De aanbreng van een concreet dossier zal vooral vanuit Welzijn naar het Multi Disciplinair Team (MDT) 
gebeuren. 
In dit MDT zal nagekeken worden of de cliënt voor het proefproject in aanmerking komt. 
De cliënt zal dan van de SHM die in die regio woningen heeft, een soort ‘begeleidingsovereenkomst’ (ter 
vervanging van een  huurovereenkomst) krijgen met verplichte begeleidingsmaatregelen. 
De criteria van wie in aanmerking kan komen voor dit project, de overeenkomsten en voorwaarden van uit 
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de SHM moeten uiteraard nog allemaal vastgelegd worden 
Het decreet van 29/04/2011 zal toelaten om dit alles binnen een regelluwe omgeving te laten gebeuren. 
 
Er werd voorgesteld om tijdelijk in werkgroepen te werken, enerzijds met alle actoren Welzijn en 
anderzijds met alle SHM’s.  
Concreet nemen nu reeds van bij de opstart 5 SHM’s deel aan het project : de Tieltse 
Bouwmaatschappij, de Izegemse bouwmaatschappij, de Mandel (Roeselare), Mijn Huis (Harelbeke) en 
Helpt Elkander. 
Deze bouwmaatschappijen kwamen reeds samen op woensdag 31/08 met als agendapunten : 
“verwachtingen van de SHM, voorstellen en vragen in dit project” 

 
In 2011 werden de concrete modaliteiten voor het proef-wonen in verschillende werkgroepen 
uitgewerkt. Helpt Elkander participeerde aan de Werkgroep Wonen die reeds op 31/08/2011, 
13/09/2011, 19/10/2011 en 24/11/11 samenkwam. Tijdens deze vergaderingen werd onder andere een 
extra prioriteitscode en  type huurovereenkomst proef-wonen opgesteld.  Deze modaliteiten werden 
door de projectcoördinator bij de Vlaamse overheid en huurdersbond afgetoetst.  
Tevens participeerden we op 29/09/2011 en 01/12/2011 aan de Kerngroep Proefwonen. 
 
In het voorjaar 2012 is het de bedoeling om het project verder te concretiseren en effectief van start 
te gaan. Voor de selectie van kandidaten en de (tussentijdse) evaluaties van de leertrajecten , zal er 
per wooncluster een (multidisciplinair) team Proef-Wonen opgericht worden. Dit team zal bestaan uit : 
één vertegenwoordiger per welzijnssector (geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, algemeen welzijn, 
jeugdzorg en personen met een handicap), één vertegenwoordiger van de SHM ’s actief in betrokken 
regio, één vertegenwoordiger uit de woondienst en één vertegenwoordiger vanuit een O.C.M.W. uit de 
betrokken gemeenten.   
      ---------- 
Naar aanleiding van de Open –Oproep experimentenprogramma Wonen – Welzijn, gelanceerd door Vlaams Minister 
van Wonen Mevr. Van den Bossche en Vlaams Minister van Welzijn Dhr. Vandeurzen, werd de bouwmaatschappij op de 
hoogte gesteld dat het ingediende project van de HRI, dat door Dhr. Sintobin werd toegelicht op het Directiecomité van 
de vennootschap dd. 11 februari door de betrokken ministers werd geselecteerd om verder uitgewerkt te worden.   
Er werden in totaal 100 projectvoorstellen ingediend, waaruit slechts volgende 11 geselecteerd werden.   

Volg-nr . Initiatiefnemer  Partners Titel + beoogde doelgroep 

2 CVBA Woonpunt Zennevallei 

 

Molenborre 26/1 

1500 Halle 

(Vl.-Brabant) 

- IBW De raster vzw 

- Woonbegeleidingscentrum De Steenman 

- De Poel vzw 

- O.C. Huize Terloo 

- De Okkernoot vzw 

- Zonnestraal vzw 

- HUB Campus Parnas 

“Wonen met ondersteuning”: 

 

Doelgroep: personen met een psychosociale of 

verstandelijke beperking 

7 Sociale economie Beveren 

vzw 

 

Bijlstraat 5  

9120 Beveren 

(O.-Vlaanderen) 

- Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 

- OCMW Beveren 

- Gemeente Beveren 

“Bemoeizorg als crisisinterventie bij uithuiszetting” 

 

Doelgroep: problematische sociale huurders 

20 CAW Sonar vzw 

 

Rozenstraat 28 

3500 Hasselt 

(Limburg) 

- Cvba Nieuw Dak 

- OCMW Genk 

“Woonzorg- en training op maat” 

 

Doelgroep: kwetsbare alleenstaande vrouwen (met 

kinderen), oudere thuislozen, … 

50 IBW De Vliering vzw 

 

Heuvelstraat 170 

2530 Boechout 

(Antwerpen) 

- SHM Woonhaven Antwerpen 

- SHM De Ideale Woning 

- SHM ABC 

- APZ Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen 

- APZ Psychiatrisch Centrum St- Amadeus 

“SSeGa: Samenwerkingsverband SHM en GGZ 

Antwerpen”: 

 

Doelgroep: personen met psychiatrische 

problemen 

 

51 Cordium 

 

- OCMW Hasselt 

- CAW Sonar 

“Woontraining (Hasselt) voor bijzondere 

doelgroepen als voortraject voor het wonen binnen 
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Overzicht definitief geselecteerde projecten wonen-welzijn 

 
Projectvoorstellen wonen – welzijn in het kader van de oproep tot het indienen van experimentele projecten 
waarin de samenwerking tussen de sociale huisvesting en de welzijnssector centraal staat. 

61 De Ideale Woning cvba 

 

Diksmuidelaan 276 

2600 Berchem 

(Antwerpen) 

- Centrum van diensten voor eerstelijnsgezondheidszorg 

Antwerpen vzw 

- ACW Antwerpen 

- Woon- en Zorgcentra Zorgnet Vlaanderen 

- OKRA trefpunt 55+, regio Antwerpen 

“Thuishuis:  een huis in de rij voor 5 

maatschappelijk kwetsbare ouderen, met 

ondersteuning” 

 

Doelgroep: kwetsbare ouderen 

62 OCMW Brugge 

 

Ruddershove 4  

8000 Brugge 

(W.-Vlaanderen) 

- Vereniging ’t Sas 

- CAW Regio Brugge 

- Beschut wonen en Psychiatrische Zorg Thuis 

- CGG Noord-West-Vlaanderen 

- Brugse Maatschappij voor Huisvesting 

- Vivendo 

- Vereniging SVK 

- SVK Sovekans 

- Psychiatrisch Ziekenhuis OLV 

- SEL 

“Werken aan netwerken: begeleiding van mensen 

met psychische, psychiatrische of 

verslavingsproblematiek in de sociale huisvesting” 

 

Doelgroep: mensen met psychische, psychiatrische 

of verslavingsproblematiek 

66 Focus Gent vzw 

 

Maisstraat 268 

9000 Gent 

(O.-Vlaanderen) 

- SHM Woningent “Focus op senioren: ADL-ondersteuning voor 

kwetsbare senioren in sociale huisvesting” 

 

Doelgroep: kwetsbare ouderen 

85 CAW De Kempen vzw 

 

Hofkwartier 23 

2200 Herentals 

(Antwerpen) 

- SHM De Ark  

- OCMW Turnhout 

- Stad Turnhout 

- Beleidsmedewerker Vlaamse Gemeenschap (Gevangenis 

Turnhout) 

“Housing en Returning Prisoners Project: een 

tijdelijk woonaanbod voor ex-gedetineerden en 

anderen in precaire omstandigheden om de 

overgang naar sociale of private huurmarkt te 

overbruggen”. 

 

Doelgroep: ex-gedetineerden  

92 Woonbeleid regio Izegem 

 

Kasteelstraat 13 

8870 Izegem 

(W.-Vlaanderen) 

- Woondienst Regio Roeselare 

- Wonen Regio Tielt 

- Provincie West-Vlaanderen 

- De Mandel 

- Izegemse Bouwmaatschappij 

- Tieltse Bouwmaatschappij 

- SVK Regio Izegem 

- SVK Regio Roeselare 

- RSVK Midden-West-Vlaanderen 

- Regionale Welzijnsraad Roeselare Tielt 

- CAW Midden-West-Vlaanderen 

- Comité Bijzondere Jeugdzorg Roeselare-Tielt 

- Vzw Onze Kinderen 

- Beschut Wonen Roeselare-Tielt 

- Beschut Wonen Regio izegem 

- PZT Midden-West-Vlaanderen 

- Centrum De Waaiberg 

- O.C.Sint Idesbald 

- Mivalti 

- Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen 

“Proefwonen Midden-West-Vlaanderen: 

realisatie van 25 woontrajecten in de sociale 

huisvesting voor kwetsbare doelgroepen” 

 

Doelgroep: personen met onvoldoende 

woonervaring (residentieel verleden, 

gevangenisverleden, jongeren,…) en personen die 

problemen ondervinden bij het zelfstandig wonen  

96 CAW Delta vzw 

 

Zwartenbroekstr. 127 

1750 Lennik 

(Vl.-Brabant) 

- SHM Providentia “Zorgtraject Wonen Jongvolwassenen” 

 

Doelgroep: maatschappelijk kwetsbare 

jongvolwassenen 

 

 

 
 

 

Gouverneur Roppesingel 133 

3500 Hasselt 

(Limburg) 

- CAW ’t Verschil 

- De Oever vzw 

- Bewust vzw 

- Basis vzw 

een sociale huisvestingsmaatschappij” 

 

Doelgroep: dak- en thuislozen, jongeren uit 

Begeleid Zelfstandig Wonen Bijzondere Jeugdzorg, 

mensen met psychiatrische problemen, mensen 

met een gestabiliseerde verslavingsproblematiek 
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GOEDKEURING INDICIATIEVE VERDELING EN AANMELDING  
 
Op 26/10/2011 besliste de Raad van Bestuur op basis van onderstaande goedkeuring indicatieve 
verdeling en aanmelding om 1 proefwoning te Pittem en 1 proefwoning te Wielsbeke ter beschikking te 
stellen. Hierdoor wordt Helpt Elkander een compensatie van 2 maal 170.000 euro aangeboden die zullen 
aangewend worden voor het project Molenakker fase 5 te Egem en/of Kastorwegel te Waregem. (Zie 
4.7.1.3.) 

 

Concreet zullen de verschillende SHM’s in de regio een 20-tal woningen ter beschikking stellen van het project 
proefwonen, waarbij binnen de regionale kerngroep volgende indicatieve verdeling werd voorgesteld: 

Regio Tielt:5 woningen 

• (groot) Tielt:   2 proefwoningen  Tieltse bouwmaatschappij 
• Dentergem  1 proefwoning  Mijn Huis 
• Meulebeke  1 proefwoning  De Mandel 
• Pittem  1 proefwoning  Helpt Elkander 

Regio Roeselare: 9 woningen   De Mandel 

Regio Izegem: 6 woningen 

• Izegem  2 proefwoningen  Izegemse bouwmaatschappij 
• Ledegem  1 proefwoning  De Mandel 
• Oostrozebeke 1 proefwoning  Mijn Huis 
• Wielsbeke  1 proefwoning  Helpt Elkander 
• Ingelmunster  1 proefwoning  Mandelbeek of SVK 

 
 
 

Alvorens desbetreffend het project definitief van start kan gaan , werd met schrijven okt. 2011 aan alle betrokken 
partners –SHM gevraagd of zij akkoord kunnen gaan met deze indicatieve verdeling, rekening houdende met het feit dat 
als compensatie voor het ter beschikking stellen van deze woningen, een subsidie t.b.v. 170.000,00 euro / beschikbare 
woning wordt voorzien voor de bouw van een nieuwe (gewone) sociale huurwoning dewelke dienen geprogrammeerd te 
worden op het UP 2013 (dus aan te melden uiterlijk tegen 31/05/2012), waarbij tevens de mogelijkheid wordt geboden 
dat bepaalde SHM’s dit budget kunnen afstaan aan collega – partner.   

 
.  
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6.4  Overleg OCMW Waregem 
 
Op 09/03/2011 ging een overleg met de hoofdmaatschappelijk werker van de sociale dienst van het 
OCMW Waregem door met als doel een zicht te krijgen op de geboden hulpverlening en een verbetering 
van de samenwerking rond moeilijke huurders. In 2012 voorzien we een tweede overleg ter evaluatie en 
optimalisering van de samenwerking. 
 
 

6.5  Samenwerking CAW/OCMW/RSVK en SHM : preventieve woonbegeleiding 
 
Op 20/10/2011 ging een overleg door met CAW Stimulans Kortrijk,OCMW Waregem, RSVK Waregem en 
SHM Helpt Elkander, met als doel een samenwerking omtrent preventieve woonbegeleiding uit te werken 
voor alle huurders woonachtig te Waregem en Sint-Eloois-Vijve. 
 
Preventieve woonbegeleiding biedt begeleiding bij die aspecten van het wonen, die met behoud van 
woonst te maken hebben. Het betreft hier bemoeizorg, waarbij de cliënt niet op eigen initiatief naar de 
hulpverlening stapt. 
 
Concreet zou SHM Helpt elkander huurders kunnen aanmelden die met uithuiszetting bedreigd worden.  
Dit kan zowel tijdens een proefperiode of definitief contract. 
 
Momenteel is er reeds een samenwerking met het OCMW Waregem waarbij, bij dreigende 
uithuiszetting, de gegevens doorgestuurd worden naar het OCMW.  Vanuit het OCMW wordt nu enkel 
een schrijven gericht naar alle huurders (al dan niet cliënt) met het voorstel om langs te komen. Verdere 
stappen gebeuren niet . 
Deze  werking met het OCMW Waregem zou blijven voor de huurders die OCMW cliënt zijn. Hier wordt 
nog verder gezocht naar een intensievere begeleiding. 
 
Wat de overige huurders betreft, zouden deze naar het CAW gestuurd worden. 
Het CAW vraagt vanaf moment van kennisgeving 10 à 14 dagen de tijd om intensieve actie te 
ondernemen.  Er wordt heel kort op de bal gespeeld : huisbezoek, folder, brieven, .. met info om 
uithuiszetting te voorkomen … (dienstverlening, pro deo…). 
 
In 2012 zal deze samenwerking verder geconcretiseerd worden. 
 
 

6.6 Waregems Overleg Buurtwerk 
 
Dit overleg verenigt alle betrokken actoren bij het buurtwerk. In 2011 vond dit overleg één maal plaats 
op 21/09/2011. Op deze vergadering werd een schets van alle gebeurde en geplande activiteiten 
gegeven. 
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6.7 Overlegvergaderingen 

In de loop van 2011 vonden volgende overlegvergaderingen plaats:  

 

Lokaal woonoverleg   

Dit lokaal woonoverleg is noodzakelijk daar de voorwaarde tot het houden van een lokaal woonoverleg 
een bepalende factor kan zijn in de beoordeling van de ingediende projecten voor het IP en de daarbij 
horende financiering.  In 2010 vonden volgende vergaderingen plaats:  

- Waregem, 16 maart 2011 
- Wielsbeke, 2 maart 2011 en 21 september 2011 
- Dentergem, 30 maart 2011 
- Ardooie, 16 mei 2011 
- Tielt, 20 april 2011 

Intern Overleg 

- Dentergem, 28 januari 2011, 29 april 2011 en  overleg assistentiewoningen 1 juli 2011 
- Tielt, 5 juli 2011 mbt problematiek Hoogmolenweg Aarsele 
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6.8 Informatica 
 

In de loop van 2011 werden twee belangrijke beslissingen aangaande aankoop van nieuwe 
softwarepakketten. 
 
Ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 23 februari 2011 werd een overeenkomst afgesloten 
voor huur van het softwarepakket OBA ( Opvolging van beslissingen en acties) van de firma BO-
Solutions uit Zulte.   
Dit softwarepakket beoogt volgende doelstellingen te bereiken:  
 

1/ iedere werknemer v/d vennootschap al zijn repetitieve acties te laten inbrengen, met 
automatische reminder door het systeem. 
2/ integrale taakopvolging van iedere actie, met tijdsaanduiding -en waarschuwing.(ideaal voor 
volbrengen van opdrachten in het kader van vooropgestelde deadlines). 
3/ volledige historiek van alle acties. 
4/ inbouwen v/e grotere zekerheid naar bedrijfsvoering : 
   4/a : bij langdurige afwezigheid van een werknemer kan op uniforme manier zeer snel nagegaan 
worden welke taken diens vervanger de volgende dagen/weken/maanden te verrichten heeft.   
   4/b : zekerheid voor de werknemer dat hij niets vergeet. 
5/ vervangen v/d huidige persoonlijke werkwijze en agenda v/d werknemers door een uniform 
systeem, dat zorgt voor een onderlinge, volledige uitwisselbaarheid. 
6/ door verticale doorwerking in het systeem de interne controle door de directeur grondig 
uitbouwen. 

 
Ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 30 maart 2011 werden 7 bijkomende modules bij het 
standaardsoftwarepakket Sociopack aangekocht.  
Het gaat om volgende modules: 

- Module 2: Fiad pro connector 
- Module 3: Uitbreidingen werkbons 
- Module 4: Uitbreiding klachtenbeheer 
- Module 5: Opvolging achterstallen 
- Module 6: Administratieve dossiers 
- Module 7: Fotobeheer 
- Module 8: Uitbreiding prioriteiten 

 
 
M.b.t. het programma 3P (Public Procurement Partners) werd volop van start gegaan vanaf 1 januari 
2011. Dit programma is een uitstekende hulpmiddels en leidraad bij de overheidsopdrachten en wordt 
door talrijke openbare besturen gebruikt.  
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6.9  Deelname verbouwbeurs 
 
Ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 26 januari 2011 nam de bouwmaatschappij, naar 
jaarlijkse traditie ook dit maal, voor de eerste keer in samenwerking met Stad Waregem, deel aan de 
verbouwbeurs van 21 tot en met 23 oktober 2011, een verbouwbeurs die reeds aan haar 14de editie toe 
was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierbij kwamen o.a. volgende projecten aan bod: 
 
• De nieuwbouwprojecten Kastorwegel in Nieuwenhove (24 woongelegenheden) en de opbouw van 15 

woongelegenheden Fase 5 in de wijk Molenakker in Egem.  
• De renovatiewerken mbt de Zuid-West-gevel van de residentie Ter Dompel in Torenhof in Waregem , de 

totale renovatie van 7 patiowoningen in Koolskamp en de verschillende renovatiedossiers mbt  het 
vervangen van buitenschrijnwerk incl. keukens in diverse wijken.   

• Masterplan Waregem 
• Verkaveling Hazepad te Waregem 
• De openbare verkoop van de woningen gelegen te Waregem, J. Duthoystraat 97 en Toekomststraat 2 
• … 
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6.10  Studiereis VAM 

Van 8 tot 13 mei namen de Directeur en de Voorzitter, na machtiging hiertoe gekregen te hebben bij 
beslissing van de Raad van Bestuur van 23 februari 2011,  deel aan een studiereis georganiseerd door de 
firma VAM,onder het thema “ Samen werken aan de toekomst”, dit in relatie tot water en warmte.  

De Raad van Bestuur ging ter zitting op 23 februari akkoord om de kostprijs voor deze zeer 
interessante studiereis ten laste te nemen van de bouwmaatschappij, doch met RP-schrijven dd. 
23/02/2011 werd deze beslissing door de toezichthouder vernietigd.  

 

6.11 Teambuilding 30/09/2011 

Voor de tweede maal heeft er het tweejaarlijkse teambuuilding- momentplaats gevonden op 30 
september – 1 oktober 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met als vertrekbasis de haven van Oostende als enige gegeven of aanknopingspunt dat juist voor vertrek 
van thuis uit gekend was waarbij doel, bestemming noch vaarroute door personeel als directeur gekend 
waren (om reden dat de vaarroute volledig afhankelijk is van de weergoden) werd dit een unieke 
belevenis.  
Met een blauwheldere hemel en vrij zachte en tevens uitzonderlijke ZO- wind zetten wij koers richting 
Thortonbank (windmolenpark)     Bij winduitval werd dan maar de fok in combinatie met spinaecker zeil 
met alle kracht gehesen.   Tijdens de nacht werd parallel met de kust  NO – richting Nederland gekozen 
waarbij het navigeren adh lichtboeien en navigatiecomputer aan een snelheid van 4- 5 knopen een unieke 
ervaring was. Tevens werd tijdens dag en nacht door de kookploeg van dienst de nodige kookkunsten 
getoond tot zelfs het zelf kneden en bakken van brood tegen de vroege ochtend- uurtjes.       
 
Het was voor iedereen een leerrijke ervaring ter bevordering van de teamgeest waarbij de Directeur 
zeer dankbaar is t.a.v. de Raad van Bestuur om deze kansen te bieden aan het personeel ter 
optimalisering van de interne samenwerking .  
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6.12 Contact-info 

 
Sedert enkele jaren brengt de bouwmaatschappij een info-brochure uit voor huurders.  Ook voor 
werkjaar 2011-2012 werd opnieuw een contact- info opgesteld. (editie 5).  Na de algemene vergadering 
zal deze traditiegetrouw overgemaakt worden aan alle huurders.  
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Deel V: Statutaire gegevens van de vennootschap 
 

1) Ingevolge het artikel 23 van de statuten en ingevolge de uittredingsbeurt der bestuurders, 
bepaald volgens de statutaire vergadering der aandeelhouders van 29.05.1960, zijn de volgende 
mandaten ter beschikking:  

 
   - Dhr. Iacopucci Pietro, Bestuurder namens het stadsbestuur Waregem 
     Kortrijkseweg 68   Waregem  8791 
 
   - Mw. Dehaemers Christine, Bestuurder namens het stadsbestuur Tielt 
     Ter Kouter  27  Kanegem  8700 
 
   - Mw.  Cools Nadine, Bestuurder namens het gemeentebestuur Pittem 
      Molenakker 90  Egem 8740 
 
   - Dhr. Declercq Wim, Bestuurder van het privaat  
      Oosthoekstraat  32  Dentergem 8720 

 
Mogen wij de dames en heren vriendelijk verzoeken in overeenstemming met art. 23 van de 
statuten te willen voorzien in deze statutaire benoemingen. 

 
 
 
2) Ingevolge beslissing AV van 2010 dient het mandaat namens privaat dat ingevuld is door dhr 

FRANCOIS Freddy verlengd en/ of vervangen te worden.   
 

Mogen wij de dames en heren vriendelijk verzoeken in overeenstemming met voormelde 
beslissing te willen voorzien in deze statutaire benoeming. 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

De Voorzitter, 
 

De Raad van Bestuur, 
 

De Bedrijfsrevisor, 
 

De Directeur, 
 
 
 

danken U voor Uw zeer gewaardeerde aanwezigheid en voor het 
vertrouwen, dat u in elk van hen heeft gesteld tijdens het voorbije 

boekjaar 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


