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1.  Situering 

1.1. Waarom een woonbeleidsplan? 

 

De Vlaamse overheid wil de gemeenten stimuleren om een lokaal woonbeleid uit te voeren, dat gesteund is op een goede planning en 

vertrekt vanuit de principes die in de Vlaamse Wooncode geschreven zijn. De Vlaamse Wooncode is het decreet dat het Woonbeleid in 

Vlaanderen regelt1. De wooncode geeft aan de gemeenten de rol van coördinator van alle huisvestingsinitiatieven op hun grondgebied. Ze 

is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid, zoals het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van 

woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden als het bewaken van de woningkwaliteit en de kwaliteit van de woonomgeving. Een goede 

afstemming tussen de verschillende actoren is aldus noodzakelijk. 

Met de stad Tielt werden reeds verschillende acties richting een woonbeleidsplan ondernomen. Zo werd een lokaal woonoverleg 

geïnstalleerd waarbij er minimaal twee maal per jaar, met de lokale actoren uit het domein ‘Wonen’, samen werd nagedacht omtrent 

actuele en toekomstige beleidsopties. Ook naar het Bindend Sociaal Objectief is er een positief engagement merkbaar. 

 

Om een toekomstige beleidsstrategie in een woonbeleidsplan uit te schrijven, doen wij beroep op de meest direct betrokken partners 

inzake de uitvoering van het woonbeleid in de gemeente. Het plan vormt de neerslag van de beleidsopties inzake huisvesting die tijdens 

een legislatuur worden genomen. Het is een opsomming van concrete doelstellingen die realistisch en haalbaar zijn. Het betekent tevens 

een engagement van de verschillende huisvestingsactoren om binnen een bepaalde termijn een aantal afspraken en projecten te 

realiseren. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zie ook: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Handleiding lokaal woonbeleid – deel I: Woonplan, 2002 
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1.2. Looptijd en opvolging 

 

Het Lokaal Woonbeleidsplan wordt opgesteld voor de periode 2014 – 2019. Deze fasering loopt tot één jaar na de huidige legislatuur. Dit 

moet het volgende bestuur de nodige tijd geven om bij haar aantreden een grondige evaluatie te maken van het gevoerde beleid, en op 

basis van de beschikbare informatie een nieuw woonbeleidsplan op te stellen voor de volgende zes jaar. 

 

In het woonbeleidsplan worden er een aantal beleidsopties gesteld, die niet alleen voor deze periode van toepassing zijn. Sommige onder 

hen geven een aanzet tot, maar waarop men nog verder moet bouwen. Aan sommige beleidsopties dient dan weer voortdurend gewerkt 

te worden. In die zin blijven deze dan ook in een volgend beleidsplan van toepassing. 

Het is de bedoeling om via tussentijdse evaluatie de uitvoering van het woonbeleidsplan te kunnen opvolgen. Het lokaal woonoverleg 

vormt de motor om dit beleidsplan actief op te volgen. 

Het is niet uitgesloten dat deze tussentijdse evaluaties in de loop van de legislatuur aanleiding geven tot bijsturing van het 

woonbeleidsplan. Reeds in 2013 heeft het stadsbestuur verschillende maatregelen genomen via het ruimtelijk beleid, financieel beleid en 

welzijnsbeleid. Het woonbeleid vertoont dan ook grote samenhang met deze beleidsdomeinen. 

 

 

1.3. Samenhang met andere beleidsdomeinen 

 
Het woonbeleid wordt steeds meer afgestemd op de ruimtelijke ordening. Men kan niet voorbij gaan aan het feit dat Vlaanderen stilaan 

volgebouwd geraakt. Tevens stelt er zich een probleem van beschikbaarheid en betaalbaarheid van gronden en panden. 

Het woonbeleid laat zich ook meer in met de leefbaarheid en de veiligheid in de verschillende wijken. Tenslotte vertoont het woonbeleid 

ook raakpunten met thema’s als armoedebestrijding en algemeen welzijn. 

 

1.3.1. Woonbeleid via het ruimtelijk beleid 

 

De stad Tielt valt onder het gewestplan Roeselare-Tielt, en beschikt over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In dit gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan worden een aantal beleidsopties voorzien die betrekking hebben op huisvesting. 

Het woongebied beslaat de volledige bebouwde oppervlakte van het stedelijk gebied Tielt en is grotendeels ingenomen. 
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De woonuitbreidingsgebieden bevinden zich in het zuiden van de stadskern. Het betreffen 2 gebieden, waarvan 1 ervan, het meest 

westelijke, voor een groot deel reeds ontwikkeld is voor wonen.  

 

Ten noorden, ten oosten en ten westen zijn 3 woonreservegebieden gelegen. Het gebied ten noorden is onaangesneden. Het gebied ten 

oosten is voor een groot deel ontwikkeld voor wonen, waarbij het meest noordelijk gelegen gedeelte nog onbebouwd is.  

 

De stad Tielt beschikt thans over de volgende nog niet aangesneden woonuitbreiding- en woonreservegebieden: 

 

In Tielt: 

 

- reservegebied voor woonwijken: 10,2 ha Noord en  4,7 + 0,9 ha Oost 

                                                                

- Woonuitbreidingsgebied: 23,6 ha Zuid  

 

In Aarsele:  

 

- reservegebied voor woonwijken: 6,89 ha Noord en 5,03 ha Zuid 

 

- Woonuitbreidingsgebied: 3,36 ha Oost en 2,36 ha West 

 

Het stadsbestuur wenst een inhaalbeweging te maken, en deze legislatuur minstens 11,32 hectare van het woonuitbreidingsgebied en 

woonreservegebied om te zetten naar woongebied. 

 

De focus ligt hierbij op compacte betaalbare stadswoningen voor jonge gezinnen. 

 

De overige woonuitbreiding- en woonreservegebieden kunnen reeds worden aangesneden door de sociale huisvestingsmaatschappijen. 

Het stadsbestuur zal als aandeelhouder van de Tieltse Bouwmaatschappij en Helpt Elkander hierop aansturen. 
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1.3.2. Woonbeleid via het financieel beleid 

 

Slapende gronden wakker maken 

 

Om de speculatie op stijgende bouwgrondprijzen, en het achterhouden van bouwgrond tegen te gaan, besliste het stadsbestuur bij 

gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2013 de heffing op onbebouwde percelen in woongebied en niet-vervallen verkavelingen aan te 

scherpen.De bedragen werden verhoogd tot 0,50 euro per vierkante meter per perceel tijdens het eerste jaar van de heffing, tot 0,75 

euro vanaf het tweede jaar, en tot  1 euro per vierkante meter vanaf het derde jaar. 

 

Teneinde de speculatie door grote immovennootschappen in het bijzonder tegen te gaan werd bovendien een verhoging voorzien van de 

bovenvermelde bedragen met 20% voor het 2e, 3e en 4e perceel, met 30% voor het 5e, 6e en 7e perceel en met 40% vanaf het 8e perceel. 

 

Achterpoortjes die leidden tot belastingontwijking, werden gesloten. 

 

Leegstand bestrijden 

 

De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de stad moet voorkomen en bestreden worden. 

Het stadsbestuur heeft op 16 december 2013 het belastingreglement op leegstaande gebouwen en woningen geactualiseerd.  

Dit leegstandsreglement is gebaseerd op het intergemeentelijk reglement dat werd aangenomen in de verschillende gemeenten van het 

werkingsgebied van de woonwinkel. In de overige gemeenten werd dit reglement qua termijn gelijkgeschakeld met de BBC - cyclus ( 

2014 – 2019). In Tielt werd er evenwel een hogere tarief voor de leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied ingevoerd, en werd 

het reglement voor een kortere termijn aangenomen ( 2014 – 2016), teneinde een tussentijdse evaluatieperiode in te lassen. 

 

Verkrotting bestrijden 

 

De verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van de gemeente moet voorkomen en bestreden 

worden. 

 

De vroegere heffing van gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verwaarlozing van woningen en 

gebouwen, zoals aangenomen op de gemeenteraad van 9 december 2010, gaf niet het gewenste effect. Bij gemeenteraadsbeslissing van 

16 december 2013 besliste het stadsbestuur dan ook over te schakelen op een eigen gemeentebelasting op ongeschikte en/of 

onbewoonbare woningen, hierbij gebruik makend van de gewestelijke inventaris. 
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Woongelegenheden boven handelspanden creëren 

 

Het stadsbestuur van Tielt verleent binnen de perken van de begrotingskredieten een premie voor het inrichten van woongelegenheden 

boven handelspanden in het kernwinkelgebied van de stad. De premie is vooral bedoeld om leegstand boven handelspanden tegen te 

gaan en woongelegenheden te creëren. 

 

Afschaffing retributie op conformiteitsattesten 

 

Het conformiteitsattest is een nuttig instrument om de woonkwaliteit te bevorderen. 

Teneinde het gebruik van conformiteitsattesten te stimuleren, heeft het stadsbestuur de retributie op de afgifte van het niet-verplichte 

conformiteitsattest afgeschaft. 

 

 
 

1.3.3. Woonbeleid vanuit het welzijnsbeleid 

 

In zijn visietekst voor het armoedebeleid van het OCMW te Tielt in de periode 2014-2018, vermeldt het OCMW als derde speerpunt: 

 

“Wonen in een comfortabele en gezonde woning is een recht voor elke inwoner. Via ondersteuning van het Sociaal Verhuurkantoor willen 

we een goede, betaalbare woning ter beschikking stellen aan mensen met een laag inkomen. Uithuiszetting dient preventief aangepakt te 

worden door woonbegeleiding van problematische huurders. Om dakloosheid tegen te gaan zal het aantal doorgangswoningen verhoogd 

worden. Een huurdersvereniging voor sociale huurders zal de inspraak en participatie van de bewoners verhogen.” 

 

Deze visie komt eveneens tot uiting in het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW, dat op 13 december 2013 door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn en op 16 december 2013 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. 

 

Bij de voorstelling van het meerjarenplan van het OCMW op de gemeenteraad van 16 december 2013 heeft de OCMW-voorzitter de 

samenwerking met de woonwinkel en de sociale huisvestingsmaatschappijen uitdrukkelijk bevestigd. 

 

 

 

  



Woonbeleidsplan  Stad Tielt      2014  -  2019 

 
10 

2. Wonen in Tielt: omgevingsanalyse  
 

 

Tielt grenst ten noorden aan Wingene, ten noordoosten aan Ruiselede, ten oosten aan Aalter en Deinze, ten zuiden aan Dentergem, 

Oostrozebeke en Meulebeke en ten westen aan Pittem en Egem. 

Tielt kent een hoog percentage aan platteland.  

Niettegenstaande Tielt reeds in de 13de eeuw de stadsrechten verwierf, is de stad door allerlei historische omstandigheden nooit 

uitgegroeid tot een grote (op het vlak van bevolkingsaantal) stad. Deze kleinschaligheid is vandaag een belangrijk kenmerk van de stad 

Tielt: op een relatief kleine oppervlakte zijn alle functies van een stad aanwezig. Tielt wordt dan ook vaak omschreven als een gezellige 

stad op mensenmaat.  

Tielt is een middelgrote stad gelegen in de provincie West-

Vlaanderen, bij het middelpunt van de driehoek gevormd door 

Brugge (op 28,5 km), Kortrijk (op 25 km) en de Oost-Vlaamse 

provinciehoofdstad Gent (op 33 km).  Zowel in de verzorgende als 

industriële sector is Tielt een belangrijke regionale pool met de 

aanwezigheid van het Sint-Andriesziekenhuis, het daaraan 

verbonden Woon- en Zorgcentrum Sint-Andries en het OCMW-

rusthuis, en de 3 industrieterreinen.  
 

Ook de functie van scholenstad is sterk aanwezig met 5 secundaire 

scholen (alle niveaus in het katholiek en gemeenschapsonderwijs 

zijn aanwezig). Naast het verplichte dagonderwijs is in Tielt ook 

een zeer populaire Stedelijke Academie voor Muziek en Woord én 

een Stedelijke Kunstacademie aanwezig (2300 leerlingen), met 

afdelingen in een aantal buurgemeenten. 
 

De gemeente bestaat naast Tielt zelf nog uit de deelgemeenten 

Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle. Tielt-centrum is de 

grootste en meest bevolkte deelgemeente, de andere 

deelgemeenten zijn kleinere landelijkere dorpen. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/TieltLocatie.png
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2.1. Omgevingsanalyse door het Steunpunt Sociale Planning 

 

Bevolking 

 

Samenstelling naar leeftijd  

Regio Tielt 

 0-17 jarigen 18-30 jarigen 31-59 jarigen 60-79 jarigen 80-plussers Totaal 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Dentergem 1.732 20,8 1.182 14,2 3.440 41,3 1.434 17,2 548 6,6 8.336 12,7 

Meulebeke 2.103 19,0 1.742 15,7 4.449 40,2 2.085 18,8 687 6,2 11.066 16,9 

Pittem 1.361 20,1 1.049 15,5 2.725 40,2 1.246 18,4 399 5,9 6.780 10,4 

Ruiselede 987 18,8 871 16,6 2.090 39,9 943 18,0 351 6,7 5.242 8,0 

Tielt 3.709 18,5 3.175 15,9 7.819 39,1 4.026 20,1 1.274 6,4 20.003 30,5 

Wingene 2.916 20,7 2.103 15,0 5.626 40,0 2.544 18,1 875 6,2 14.064 21,5 

Regio Tielt 12.808 19,6 10.122 15,5 26.149 39,9 12.278 18,7 4.134 6,3 65.491 100 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

De ganse regio Tielt telt op 01.01.2013 65.491 inwoners onderverdeeld in 6 gemeenten: Tielt, Wingene, Pittem, Meulebeke, Dentergem 

en Ruiselede.Tielt is met 20.003 inwoners de grootste gemeente naar inwonersaantal. 30% van alle inwoners uit de regio woont in Tielt. 

Hierna volgen Wingene (14.064), Meulebeke (11.066), Dentergem (8.336), Pittem (6.780) en Ruiselede (5.242). 
 

De regio telt bijna 20% jongeren tussen 0 en 17 jaar. 15,5% heeft een leeftijd tussen 18 en 30 jaar. De grootste groep, ofwel 40%, 

bevindt zich in de leeftijdsgroep 31-59 jaar. Het aandeel senioren tussen 60 en 79 jaar bedraagt bijna 19% en iets meer dan 6% is ouder 

dan 80 jaar.  

Binnen de regio heeft de gemeente Tielt het kleinste aandeel jongeren tussen 0 en 17 jaar (18,5%). Dentergem (20,8%) en Wingene 

(20,7%) hebben het grootste aandeel jongeren. Ruiselede heeft het grootste aandeel 18 en 30 jarigen (16,6%) terwijl omgekeerd 

Dentergem hier het kleinste aandeel heeft (14,2%). Wat betreft de groep tussen 31 en 59 jaar zien we dat Tielt het kleinste aandeel 

heeft (39,1%) en Dentergem (41,3%) het grootste. Dentergem heeft het kleinste aandeel senioren tussen 60 en 79 jaar (17,2%), Tielt 

het grootste aandeel (20,1%). Voor de senioren ouder dan 80 jaar zien we ten slotte dat Ruiselede (6,7%) en Dentergem (6,6%) het 

grootste aandeel hebben en Pittem met 5,9% kleinste aandeel.  
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Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 

 
 

Tielt2 

 0-17 jarigen 18-30 jarigen 31-59 jarigen 60-79 jarigen 80-plussers Totaal 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

AARSELE 522 17,7 461 15,7 1.150 39,0 644 21,9 168 5,7 2.945 14,7 

KANEGEM 237 20,6 173 15,0 480 41,6 211 18,3 52 4,5 1.153 5,8 

SCHUIFERSKAPELLE 170 17,5 153 15,8 402 41,4 185 19,1 60 6,2 970   4,8 

TIELT 2.617 18,4 2.206 15,5 5.528 38,9 2.920 20,5 957 6,7 14.228 71,1 

Fusiegemeente Tielt 3.709 18,5 3.175 15,9 7.819 39,1 4.026 20,1 1274 6,4 20.003 100,0 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

                                                           
2
 Merk op dat de vermelde totalen voor de fusiegemeenten iets afwijken van de som van de deelgemeenten. Dit wordt veroorzaakt door onze manier van werken waarbij we gegevens op adresniveau koppelen aan 

de adrespuntenkaart en vervolgens aggregeren naar het gevraagde deelgemeenteniveau. Het ontbreken van adrespunten op de adrespuntenkaart, waardoor mensen niet aan een specifieke deelgemeenten kunnen 
toegewezen worden, veroorzaakt een kleine foutmarge bij de berekeningen. 
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Fusiegemeente Tielt telt op 01.01.2013 20.003 inwoners onderverdeeld in haar vier deelgemeenten: Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle 

en Tielt. Het grootste aantal inwoners woont in de deelgemeente Tielt (14.228). Dit is goed voor 71% van de totale populatie. Hierna 

volgt Aarsele  met 2.871 inwoners of 14,7% van de totale populatie. Kanegem (1.161) en Schuiferskapelle (973) zijn naar inwonersaantal 

een stuk kleiner en omvatten elk ongeveer 5% van de totale popluatie.  

 

Het grootste aandeel jongeren tussen 0 en 17 jaar vinden we terug in Kanegem. 1 op de 5 inwoners is er tussen de 0 en 17 jaar. Aarsele 

en Schuiferskapelle hebben met 17,5% 0-17 jarigen een lager aandeel. Voor de 18 t.e.m. 30 jarigen zien we geen opmerkelijke 

verschillen tussen de deelgemeenten. Elke deelgemeente telt ongeveer 15,5% 18-30 jarigen. Wat betreft de leeftijdscategorie 31-59 

jaar is het grootste aandeel terug te vinden in Kanegem (41,6%) en het kleinste in Tielt (38,9%) en Aarsele (39%). Verder heeft Aarsele 

wel een groter aandeel 60 tot en met 79 jarigen. 21,9% van de inwoners in Aarsele is tussen de 60 en 79 jaar. Kanegem heeft met 

18,3% 60-79 jarigen een kleiner aandeel. De 80-plussers zijn procentueel het meest terug te vinden in Tielt (6,7%) en het minst in 

Kanegem (4,5%). 

 

Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 
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Bevolkingsevolutie 

 

Regio Tielt 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Index3 

Dentergem 8.031 8.125 8.185 8.191 8.221 8.228 8.246 8.307 8.340 8.336 103,8 

Meulebeke 10.967 10.970 10.979 10.986 11.036 11.065 11.068 11.076 11.081 11.066 100,9 

Pittem 6.541 6.608 6.599 6.606 6.599 6.705 6.686 6.721 6.763 6.780 103,7 

Ruiselede 5.097 5.096 5.112 5.144 5.125 5.133 5.180 5.199 5.169 5.242 102,8 

Tielt 19.228 19.230 19.270 19.357 19.465 19.528 19.642 19.708 19.931 20.003 104,0 

Wingene 12.902 13.030 13.136 13.326 13.458 13.559 13.691 13.901 13.944 14.064 109,0 

Regio Tielt 62.766 63.059 63.281 63.610 63.904 64.218 64.513 64.912 65.228 65.491 104,3 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

De regio Tielt telt op 01/01/2013 65.491 inwoners. Gedurende de afgelopen 10 jaar nam de bevolking in de regio Tielt jaarlijks toe. Ten 

opzichte van 2004 kent de regio een bevolkingstoename van 4,3%. De gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei bedraagt er 0,43%.  

Voor elke gemeente binnen de regio stellen we een bevolkingstoename vast. In Meulebeke is deze toename het geringst. Daar nam de 

bevolking op 10 jaar tijd met net geen 1% toe. De grootste bevolkingstoename zien we in Wingene. Het aantal inwoners steeg er met 9% 

tussen 2004 en 2013. Tielt kent met een toename van 4% een eerder gemiddelde bevolkingstoename voor de regio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Index geeft de evolutie aan in 2013 waarbij 2004 gelijkgesteld wordt aan 100 



Woonbeleidsplan  Stad Tielt      2014  -  2019 

 
15 

 

Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 

 
 

Tielt 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Index4 

AARSELE 3.088 3.038 3.025 3.008 2.999 2.998 2.976 2.962 2.986 2.945 95,4 

KANEGEM 1.182 1.158 1.171 1.176 1.167 1.169 1.156 1.142 1.141 1.153 97,5 

SCHUIFERSKAPELLE 955 947 938 926 965 982 970 982 976 970 101,6 

TIELT 13.873 13.947 14.009 14.111 14.197 14.179 14.282 14.240 14.280 14.228 102,6 

Fusiegemeente Tielt 19.228 19.230 19.270 19.357 19.465 19.528 19.642 19.708 19.931 20.003 104,0 
Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

                                                           
4
 Index geeft de evolutie aan in 2013 waarbij 2004 gelijkgesteld wordt aan 100 
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De fusiegemeente Tielt telde op 01.01.2004 19.228 inwoners. Op 01.01.2013 is dit opgelopen tot 20.003. Met een gemiddelde jaarlijkse 

groei van 0,4% nam de bevolking in Tielt tussen 2004 en 2013 met 4% toe. De bevolkingstoename deed zich evenwel niet in elke 

deelgemeente voor. Enkel Schuiferskapelle (1,6%) en Tielt (2,6%) kenden een stijgende bevolking.  

In Aarsele daalde de bevolking met 4,6% en in Kanegem zien we een daling van 2,5%. Voor Aarsele zien we met uitzondering van 2012 

een jaarlijkse daling van het aantal inwoners. In Kanegem is hier minder duidelijk een lijn in te trekken. Het aantal inwoners fluctueert er 

meer maar een algemeen dalende trend is toch zichtbaar (zie grafiek).   

 

Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 

 
De grotere fluctuaties op de grafiek voor Schuiferskapelle worden veroorzaakt door de kleinere absolute aantallen die procentueel  grotere 

variaties geven.  
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Bevolkingsprognose 

 

De prognoses worden opgemaakt met JanusII. JanusII is een programma dat door de VUB ontwikkeld werd en dat toelaat om prognoses 

te maken voor gemeenten op basis van enkele bepalende kenmerken voor de loop van de bevolking: migratie, sterfte en vruchtbaarheid. 

Het programma vertrekt van de startpopulatie van de gemeente (bron: Rijkregister, 01.01.2013). Daarnaast worden de sterftecijfers van 

het arrondissement (bron: Rijksregister, gemiddelde van sterftes 2011 en 2012) mee in rekening gebracht. De voorkeur gaat uit naar 

arrondissementscijfers om kleine aantallen te vermijden, zeker wat de jonge leeftijdscategorieën betreft. Het aantal geboortes per 

leeftijdscategorie van de moeder (bron: Kind en Gezin, gemiddelde van 2010 en 2011) wordt hieraan toegevoegd. Een laatste element is 

de migratie. Zowel de immigratie als emigratie van 2011 en 2012 worden opgenomen per leeftijdscategorie (bron: Rijksregister). Enkel 

met de externe migratie (buiten de gemeente) wordt rekening gehouden. Merken we wel op dat de impact van migratie doorgaans een 

grotere weerslag heeft op de bevolkingsevolutie dan de natuurlijke componenten, zijnde geboortes en sterftes. De migratiecomponent is 

daarenboven gevoeliger voor schommelingen.  

Om de prognosecijfers goed te begrijpen en te interpreteren is enige duiding aangewezen. De berekening van de prognoses vertrekt 

vanuit een bestaande situatie binnen de gemeente op een specifiek moment. De prognoses zijn m.a.w. een weergave van de verwachte 

situatie in de toekomst ervan uitgaande dat de huidige omstandigheden ongewijzigd blijven. Concreet wordt er dus verondersteld dat het 

sterftecijfer, het vruchtbaarheidscijfer en het migratiepatroon gedurende de looptijd van de migratie ongewijzigd zullen blijven. Indien 

zich binnen de regio gedurende de looptijd van de prognoses echter een gebeurtenis voordoet  die een van voornoemde factoren 

beïnvloedt, zal dit uiteraard zijn weerslag hebben op het effectief bereikte bevolkingsaantal. In die zin kan de voorspelde evolutie 

uiteindelijk afwijken van de werkelijkheid. 

Een aantal zaken die de loop van de bevolking mogelijks kunnen beïnvloeden hebben lokale overheden niet steeds in de hand. 

Migratiepatronen kunnen snel beïnvloed worden door gebeurtenissen op grotere schaal (bv. natuurramp, oorlog) of door 

overheidsbeslissingen op een hoger niveau (het openstellen of sluiten van de grenzen voor migratie). Maar heel wat initiatieven op lokaal 

niveau kunnen echter ook een  impact hebben op de bevolkingsevolutie: zo kan de inplanting van een nieuw bedrijf jonge gezinnen en 

arbeidskrachten aantrekken of kan omgekeerd het ontbreken van voorzieningen bepaalde bevolkingsgroepen doen vertrekken. Ook het 

aanbod op de huisvestingsmarkt is bepalend voor de aantrekkelijkheid van de gemeente bij welbepaalde leeftijdsgroepen. Het effect van 

dergelijke lokale gebeurtenissen is echter veelal wel beperkt in de tijd.  

Concreet komt het er op neer om de voorspelde prognoses enerzijds te bekijken vanuit de huidige situatie: welke beleidsbeslissingen 

hebben mee vorm gegeven aan de evolutie van de huidige bevolkingsstructuur binnen de gemeente. Anderzijds dient de vraag gesteld te 

worden of de voorspelde richting ook de gewenste richting is en op welke wijze men als lokaal bestuur hier eventueel op kan inspelen. 
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Regio Tielt 

 

Aantal 
2013 2018 Index5 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

0-19 jaar 7.452 6.867 14.319 7.357 6.930 14.287 98,7 100,9 99,8 

20-29 

jaar 
4.024 3.799 7.823 3.939 3.607 7.546 97,9 94,9 96,5 

30-59 

jaar 
13.929 13.008 26.937 14.149 13.321 27.470 101,6 102,4 102,0 

60-79 

jaar 
6.013 6.265 12.278 6.549 6.629 13.178 108,9 105,8 107,3 

80+ 1.496 2.638 4.134 1.677 2.742 4.419 112,1 103,9 106,9 

Totaal 32.914 32.577 65.491 33.671 33.229 66.900 102,3 102,0 102,2 

Bron: Rijksregister 2013 en Prognoses Janus II, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

In de regio Tielt zijn er op 1/1/2013 65.491 inwoners. Deze bevolking zal volgens de prognoses tegen 2018 gestegen zijn tot 66.900 

inwoners wat een toename betekent van 2,2% (index 102,2).  

Wanneer we de verschillende leeftijdsgroepen binnen de totale bevolking bekijken, zien we dat de grootste stijging verwacht wordt voor 

de 60-79 jarigen (index 107,3), waarbij de stijging sneller verloopt bij de mannen (index=108,9 t.o.v. 105,8 voor de vrouwen). Voor de 

80-plussers zien we een verwachte toename van 6,9%.  

Voor de jongere leeftijdscategorieën verwachten we volgens de prognoses een daling. De 20-29 jarigen zouden het sterkst dalen met 

3,5%. In de omgevingsanalyse van 2010 gaven de prognoses nog een toename van de 20-29 jarigen aan (index2010-2015=103,8). Deze 

toename is momenteel aan de gang (index 2010-2013=101,7) maar zal volgens de nieuwe prognoses tegen 2018 omgezet worden in een 

dalende trend. Reden hiervoor is de negatieve migratie voor de 20-24 jarigen tussen 2011 en 2012. Bekijken we de prognosecijfers meer 

in detail dan stellen we vast dat de daling verwacht wordt bij de 20-24 jarigen en niet bij de 25-29 jarigen. In 2012 tekenen de 20-24 

jarigen een negatief migratiesaldo op (zie verder) wat meegenomen werd in de berekening van de prognoses. Indien het migratiepatroon 

van 2012 voor de 20-24 jarigen zich de komende jaren verder zet dan kunnen we dus een daling van de 20-24 jarigen verwachten tegen 

2018.   

                                                           
5
 Index geeft de evolutie aan in 2018 waarbij 2013 gelijkgesteld wordt aan 100 
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 2013 2018 Evolutie in 

pctpunt 

0-19 

jaar 
21,86 21,36 -0,51 

20-29 

jaar 
11,95 11,28 -0,67 

30-59 

jaar 
41,13 41,06 -0,07 

60-79 

jaar 
18,75 19,70 0,95 

80+ 6,31 6,61 0,29 

Totaal 100,00 100,00 0,00 
Bron: Rijksregister 2013 en Prognoses Janus II, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Wanneer we de aandelen van de verschillende leeftijdsgroepen bekijken zien we duidelijk de algemene trend van vergrijzing. 
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Tielt 

Aantal 
2013 2018 Index 

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

0-19 

jaar 
2.147 2.002 4.149 2.225 2.122 4.347 103,63 105,99 104,77 

20-29 

jaar 
1.288 1.221 2.509 1.277 1.133 2.410 99,15 92,79 96,05 

30-59 

jaar 
4.113 3.932 8.045 4.199 4.071 8.270 102,09 103,54 102,80 

60-79 

jaar 
1.949 2.077 4.026 2.185 2.193 4.378 112,11 105,58 108,74 

80+ 441 833 1.274 490 832 1.322 111,11 99,88 103,76 

Totaal 9.938 10.065 20.003 10.376 10.351 20.704 104,41 102,84 103,50 

Bron: Rijksregister 2013 en Prognoses Janus II, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Voor Tielt wordt globaal genomen een bevolkingstoename van 3,5% verwacht. De grootste bevolkingstoename doet zich volgens de 

prognoses voor bij 60-79 jarigen (8,7%). Opvallend is de verwachte toename van de 0-19 jarigen met 4,7%. Verderop zien we dat het 

migratiesaldo voor 0-19 jarigen in de gemeente Tielt positief is. Voor de regio Tielt zien we een positief migratiecijfer voor de 0-14 jarigen 

maar van 15 tot 25 jaar kent de regio een negatief migratiecijfer. Dit positief migratiecijfer voor de fusiegemeente Tielt bij de 0-19 

jarigen weegt hier dan ook door op de prognoses voor de komende jaren.  

Voor de 20-29 jarigen geven de prognoses een daling weer. Net zoals voor de regio Tielt voorspellen de prognoses een daling voor de 20-

24 jarigen maar niet voor de 25-29 jarigen. 
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 2013 2018 Evolutie 

in 

pctpunt 

0-19 

jaar 

20,74 21,00 0,25 

20-29 

jaar 

12,54 11,64 -0,90 

30-59 

jaar 

40,22 39,94 -0,27 

60-79 

jaar 

20,13 21,15 1,02 

80+ 6,37 6,27 -0,09 

Totaal 100,00 100,00 0,00 

Bron: Rijksregister 2013 en Prognoses Janus II, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Opmerkelijk voor Tielt is dat het effect van de vergrijzing hier minder sterk naar voor komt. Het aandeel 0-19 jarigen op de totale 

bevolking zal volgens de prognoses toenemen terwijl het aandeel 80-plussers lichtjes zal dalen.  
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Gezinnen 

Gezinssamenstelling 

 

Regio Tielt 

 Aantal 

huishoudens 

 Alleenstaanden gezin zonder 

kinderen leeftijd 0-

17 

gezin met kinderen  

leeftijd 0-17 

Eenoudergezin 

 
Aantal % Aantal 

% t.o.v. 

totaal HH 
Aantal 

% t.o.v. 

totaal HH 
Aantal 

% t.o.v. 

totaal HH 
Aantal 

% t.o.v. gezin 

met kind 

Dentergem 3.237 12,3 746 23,0 2.239 69,2 998 30,8 86 8,6 

Meulebeke 4.494 17,0 1.160 25,8 3.278 72,9 1.216 27,1 97 8,0 

Pittem 2.658 10,1 638 24,0 1.877 70,6 781 29,4 65 8,3 

Ruiselede 2.066 7,8 511 24,7 1.517 73,4 549 26,6 44 8,0 

Tielt 8.358 31,7 2.414 28,9 6.238 74,6 2.120 25,4 224 10,6 

Wingene 5.590 21,2 1.301 23,3 3.901 69,8 1.689 30,2 119 7,0 

Regio Tielt 26.403 100 6.770 25,6 19.050 72,2 7.353 27,8 635 8,6 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

In de bovenstaande tabel kunnen we het aantal huishoudens, het aantal gezinnen met kinderen (kinderen van 0 tot 17 jaar), het aantal 

gezinnen zonder kinderen, het aantal alleenwonenden en het aantal eenoudergezinnen op 01.01.2013 in de regio Tielt bekijken.  

De aandelen van de gezinnen met en zonder kinderen alsook het aandeel van de alleenwonenden werd berekend ten opzichte van het 

totaal aantal huishoudens. Het aandeel eenoudergezinnen werd berekend ten opzichte van het totaal aantal gezinnen met kinderen. 

 

Regio Tielt telt 26.403 huishoudens verspreid over 6 gemeenten. 31,7% van deze huishoudens woont in Tielt. 1 op de 5 huishoudens 

woont in Wingene en 17% woont in Meulebeke. Dentergem is goed voor 12% van de huishoudens. Het kleinste aantal huishoudens 

vinden we in Pittem met 10% van alle huishoudens uit de regio.  

 

Op het niveau van de regio is 25,6% van de huishoudens een alleenstaand persoon.  72% van de huishoudens telt geen kinderen en 

27,8% van de huishoudens telt minstens 1 kind tussen de 0 en 17 jaar. Tenslotte zien we dat er binnen deze gezinnen met kinderen 

8,6% eenoudergezinnen zijn.  
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In Tielt valt het op dat er beduidend meer alleenwonenden zijn ten opzichte van alle huishoudens dan in de andere gemeenten (29% ten 

opzichte van 25,6% in de regio).Verder stellen we vast dat Tielt een kleiner aandeel gezinnen met kinderen telt.  

Met 25,4% gezinnen met kinderen heeft Tielt het laagste aandeel gezinnen met kinderen van de regio. Nog in Tielt zien we merkbaar 

meer eenoudergezinnen (10,6% t.o.v. 8,6% in de regio). Tielt heeft dus verhoudingsgewijs een lager aandeel gezinnen met kinderen 

maar deze zijn in vergelijking met de overige gemeenten uit de regio vaker een eenoudergezin.  

 

Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 
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Tielt 

 Aantal 

huishoudens 

Alleenstaanden gezin zonder 

kinderen leeftijd 

0-17 

gezin met 

kinderen leeftijd 

0-17 

Eenoudergezin 

  Aanta

l 

% t.o.v. 

totaal HH 

Aanta

l 

% t.o.v. 

totaal HH 

Aanta

l 

% t.o.v. 

totaal HH 

Aanta

l 

% t.o.v. gezin 

met kind 

AARSELE 1.238 14,8 339 27,4 930 75,1 308 24,9 27 8,8 

KANEGEM 468 5,6 129 27,6 330 70,5 138 29,5 11 8,0 

SCHUIFERSKAPELL

E 
396 

4,7 
83 21,0 291 73,5 105 26,5 12 11,4 

TIELT 5.945 71,1 1.758 29,6 4.473 75,2 1.472 24,8 160 10,9 

Fusiegemeente 

Tielt 
8.358 

100,

0 
2.414 28,9 6.238 74,6 2.120 25,4 224 10,6 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Op 01/01/2013 telt Tielt 8.358 huishoudens. De deelgemeente met het grootste aantal huishoudens is Tielt (71%) gevolgd door Aarsele 

(15%) en tenslotte Kanegem en Schuiferskapelle (5%). 

Op het niveau van de fusiegemeente is 28,9% van de huishoudens een alleenstaand persoon.  74,6% van de huishoudens telt geen 

kinderen en 25,4% van de huishoudens telt minstens 1 kind tussen de 0 en 17 jaar. Tenslotte zien we dat er binnen deze gezinnen met 

kinderen 10,6% eenoudergezinnen zijn.  

 

Bij het bekijken van de deelgemeenten, zien we dat Kanegem een groter aandeel gezinnen met kinderen telt (29,5%). Eerder zagen we 

reeds dat er in Kanegem een groter aandeel kinderen tussen 0-17 jaar woont. Nog in Kanegem zien we dat er merkbaar minder 

eenoudergezinnen zijn ten opzichte van het totaal aantal gezinnen met kinderen. Aarsele en Tielt hebben daarentegen een lager aandeel 

gezinnen met kinderen (24,9%). In Schuiferskapelle valt het dan weer op dat er beduidend minder alleenwonenden (21%) zijn ten 

opzichte van alle huishoudens dan in de andere deelgemeenten. De deelgemeente Tielt wordt daarentegen gekenmerkt door een groter 

aandeel alleenstaanden (29,6%).  
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Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 
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Evolutie gezinnen6 

 

Onderstaande grafieken tonen de indexwaarden van de evolutie van het aantal huishoudens, de evolutie van het aantal gezinnen met 

kinderen, de evolutie van het aantal eenoudergezinnen en het aantal alleenwonenden. Er wordt telkens gewerkt met eenzelfde 

schaalindeling zodat er gemakkelijk kan vergeleken worden tussen grafieken.  

Voor de grafieken gezinnen met kinderen en eenoudergezinnen bedoelen we met kinderen, kinderen jonger dan 17 jaar. Voor deze 

gegevens ontbreken echter de jaren 2005 tot en met 2007. Hierdoor wordt de evolutie maar weergeven vanaf 2008. 

Regio Tielt 

HUISHOUDENS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Index 

Dentergem 2.977 3.015 3.054 3.084 3.124 3.145 3.170 3.195 3.217 3.237 108,7 

Meulebeke 4.248 4.276 4.307 4.355 4.375 4.395 4.412 4.453 4.484 4.494 105,8 

Pittem 2.451 2.490 2.496 2.519 2.525 2.553 2.560 2.604 2.652 2.658 108,4 

Ruiselede 1.945 1.943 1.969 1.991 1.987 1.999 2.002 2.026 2.030 2.066 106,2 

Tielt 7.640 7.722 7.798 7.907 8.041 8.117 8.174 8.217 8.309 8.358 109,4 

Wingene 5.011 5.100 5.149 5.218 5.276 5.331 5.409 5.501 5.546 5.590 111,6 

Regio Tielt 24.272 24.546 24.773 25.074 25.328 25.540 25.727 25.996 26.238 26.403 108,8 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Het aantal huishoudens in de regio stijgt gestaag. De regio Tielt telde op 01/01/2013 26.403 huishoudens. Gedurende de afgelopen 10 

jaar nam het aantal huishoudens in de regio Tielt jaarlijks toe. Ten opzichte van 2004 kent de regio een toename van 8,8%. De 

gemiddelde jaarlijkse groei bedraagt 0,85%. 

Merken we op dat de toename van de huishoudens sneller verloopt dan deze van het aantal inwoners (8,8% t.o.v. 4,3%).  

Voor elke gemeente binnen de regio stellen we een toename van het aantal huishoudens vast. In Meulebeke is deze toename het geringst 

(index=105,8). De grootste gezinstoename zien we in Wingene (index=111,6). Het aantal huishoudens steeg er met 11,6% tussen 2004 

en 2013. Tielt kent met een toename van 9,4% een iets grotere toename dan gemiddeld genomen in de regio. 

 

                                                           
6 Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 
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Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 

 
 

 

ALLEENSTAANDEN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Index 

Dentergem 600 622 632 651 671 694 717 718 733 746 124,3 

Meulebeke 924 944 982 1.025 1.051 1.075 1.083 1.106 1.136 1.160 125,5 

Pittem 510 516 518 542 549 562 572 586 629 638 125,1 

Ruiselede 433 429 456 469 471 482 475 496 503 511 118,0 

Tielt 1.951 2.011 2.065 2.160 2.267 2.308 2.336 2.338 2.373 2.414 123,7 

Wingene 1.113 1.143 1.177 1.196 1.198 1.229 1.286 1.303 1.312 1.301 116,9 

Regio Tielt 5.531 5.665 5.830 6.043 6.207 6.350 6.469 6.547 6.686 6.770 122,4 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Het aantal alleenwonenden steeg in de voorbije jaren sterk met een index van 122,4. Op 10 jaar tijd nam het aantal alleenwonenden in 

de regio met 22,4% toe. De gemiddelde jaarlijkse groei bedraagt 2,04%.  
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In alle gemeenten uit de regio stellen we jaarlijks een toename van het aantal alleenwonenden vast. Twee uitzonderingen hierop zijn het 

jaar 2010 in Ruiselede en het jaar 2013 in Wingene. Maar ook in beide gemeenten kunnen we stellen dat het aantal alleenwonenden 

duidelijk een stijgende trend kent. 

De sterkste stijging zien we in Meulebeke en Pittem waar het aantal alleenwonenden met een kwart toenam. Ook Tielt kent een iets 

sterkere stijging dan gemiddeld genomen in de regio (23,7%). In Wingene en Ruiselede nam het aantal alleenwonenden minder sterk toe 

(resp. 17% en 18%). 

 

Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 
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GMK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Index 

Dentergem 1.002 999 998 992 991 998 99,6 

Meulebeke 1.281 1.283 1.263 1.243 1.212 1.216 94,9 

Pittem 784 796 796 794 786 781 99,6 

Ruiselede 583 581 577 564 546 549 94,2 

Tielt 2.072 2.087 2.116 2.107 2.122 2.120 102,3 

Wingene 1.652 1.682 1.681 1.706 1.678 1.689 102,2 

Regio Tielt 7.374 7.428 7.431 7.406 7.335 7.353 99,7 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

In de regio Tielt stellen we een lichte daling van het aantal gezinnen met kinderen vast (index=99,7). Hierbij gaat het echter niet om een 

jaarlijkse afname van het aantal gezinnen met kinderen. De aantallen fluctueerden doorheen de jaren.  

Twee gemeenten binnen de regio tellen in 2013 meer gezinnen met kinderen dan in 2008. Dit zijn Tielt en Wingene met een toename van 

2%. Maar ook hier stellen we vast dat de toename van het aantal gezinnen met kinderen geen jaarlijks gegeven is.  

De sterkste daling zien we in Meulebeke en Ruiselede (6%).  

 

Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 
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EENOUDERGEZINNEN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Index 

Dentergem 86 94 88 84 84 86 100,0 

Meulebeke 97 101 95 103 97 97 100,0 

Pittem 70 69 67 69 72 65 92,9 

Ruiselede 45 49 45 43 43 44 97,8 

Tielt 200 224 239 218 222 224 112,0 

Wingene 123 123 122 118 125 119 96,7 

Regio Tielt 621 660 656 635 643 635 102,3 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Het aantal eenoudergezinnen is onderhevig aan jaarlijkse fluctuaties. Ten opzichte van 2008 nam het aantal eenoudergezinnen in de regio 

wel toe met 2% maar we kunnen niet echt van een duidelijk stijgende trend spreken. Ook op gemeenteniveau zien we jaarlijks variatie in 

de evolutie het aantal eenoudergezinnen.  

Enkel in Tielt stellen we toch een eerder stijgende trend vast (zie ook onderstaande grafiek). In 2013 telt Tielt toch 12% 

eenoudergezinnen meer dan in 2008. In absolute aantallen gaat het om een toename van 24 eenoudergezinnen. 
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Tielt 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Index 

AARSELE 1.211 1.209 1.216 1.217 1.236 1.237 1.235 1.228 1.241 1.238 102,2 

KANEGEM 457 453 455 461 463 462 458 463 466 468 102,4 

SCHUIFERSKAPELLE 361 362 375 373 394 400 394 401 401 396 109,7 

TIELT 5.546 5.630 5.688 5.788 5.879 5.921 5.962 5.953 5.965 5.945 107,2 

Fusiegemeente Tielt 7.640 7.722 7.798 7.907 8.041 8.117 8.174 8.217 8.309 8.358 109,4 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Tielt telde op 01/01/2013 8.358 huishoudens. Gedurende de afgelopen 10 jaar nam het aantal huishoudens in Tielt jaarlijks toe. Ten 

opzichte van 2004 kent de gemeente een toename van 9,4%. De gemiddelde jaarlijkse groei bedraagt 0,90%. Merken we op dat de 

toename van de huishoudens sneller verloopt dan deze van het aantal inwoners (9,4% t.o.v. 4%).  

Voor elke deelgemeente stellen we een toename van het aantal huishoudens vast. Maar niet overal verloopt deze toename even snel. In 

Schuiferskapelle is deze toename het sterkst (index=109,7) en dit voornamelijk tussen 2007 en 2008. Ook in Tielt tekenen we een 

toename van 7% op. Voor Tielt zien we een jaarlijkse toename tussen 2004 en 2010. Tussen 2010 en 2013 stellen we echter eerder een 

daling van het aantal huishoudens vast. In Aarsele en Kanegem is de toename van het aantal huishoudens is geringer (2%).   

 

Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 
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ALLEENSTAANDEN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Index 

AARSELE 267 279 294 305 327 321 328 320 333 339 127,0 

KANEGEM 114 114 106 113 117 123 117 127 127 129 113,2 

SCHUIFERSKAPELLE 61 62 77 78 91 90 82 89 84 83 136,1 

TIELT 1.469 1.516 1.547 1.622 1.687 1.718 1.744 1.726 1.745 1.758 119,7 

Fusiegemeente Tielt 1.951 2.011 2.065 2.160 2.267 2.308 2.336 2.338 2.373 2.414 123,7 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Het aantal alleenstaanden nam de afgelopen 10 jaar in Tielt jaarlijks toe. De gemiddelde jaarlijkse groei voor het aantal alleenstaanden 

bedraagt 2,2%. Op 01/01/2013 bedraagt het aantal alleenstaanden in Tielt 2.414 personen wat een toename betekent van 463 

alleenstaanden of 23% t.o.v. 2004. 

 

Deze toename van het aantal alleenstaanden nemen we in elke deelgemeente waar. De grootste procentuele toename zien we in 

Schuiferskapelle maar merken we op dat we hier met eerder relatief lage aantallen te maken hebben. Ook in Aarsele nam het aantal 

alleenwonenden met meer dan een kwart toe. De toename van het aantal alleenstaanden is geringer in Kanegem (13%). 

 

Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 

 



Woonbeleidsplan  Stad Tielt      2014  -  2019 

 
33 

GEZINNEN MET 

KIND 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Index 

AARSELE 328 326 325 324 318 308 93,9 

KANEGEM 148 150 152 142 141 138 93,2 

SCHUIFERSKAPELLE 104 103 102 107 106 105 101,0 

TIELT 1.485 1.488 1.508 1.480 1.479 1.472 99,1 

Fusiegemeente Tielt 2.072 2.087 2.116 2.107 2.122 2.120 102,3 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Globaal genomen kent Tielt een lichte toename van het aantal gezinnen met kinderen. Tussen 2004 en 2013 nam het aantal gezinnen 

met kinderen binnen de gemeente met 2% toe. Maar we kunnen niet spreken van een jaarlijkse groei. De toename van het aantal 

gezinnen met kinderen is evenwel niet in elke deelgemeente zichtbaar. In Aarsele en Kanegem stellen we eerder een dalende trend vast. 

 

 

Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 
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Door de soms geringe absolute aantallen is het niet aangewezen om de evolutie van de eenoudergezinnen grafisch weer te geven. Ook 

het berekenen van een index zou tot vreemde conclusies kunnen leiden (bv. Kanegem index=183 maar een toename van slechts 5 

eenoudergezinnen). 

 

Aantal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Index 

AARSELE 23 29 30 27 23 27  

KANEGEM 6 8 10 8 12 11  

SCHUIFERSKAPELLE 14 13 13 9 10 12  

TIELT 156 167 177 162 166 160  

Fusiegemeente Tielt 200 224 239 218 222 224  

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

 

 

Percentage 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AARSELE 7,0 8,9 9,2 8,3 7,2 8,8 

KANEGEM 4,1 5,3 6,6 5,6 8,5 8,0 

SCHUIFERSKAPELLE 13,5 12,6 12,7 8,4 9,4 11,4 

TIELT 10,5 11,2 11,7 10,9 11,2 10,9 

Fusiegemeente Tielt 9,7 10,7 11,3 10,3 10,5 10,6 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Tussen 2008 en 2009 zien we een toename van het aantal en het aandeel eenoudergezinnen in Tielt. Maar voor de daaropvolgende jaren, 

tussen 2009 en 2013, stellen we eerder een stabiel aantal en aandeel eenoudergezinnen vast. In 2013 telt Tielt 224 eenoudergezinnen, 

wat goed is voor 10,6% van de gezinnen met kinderen.   

Op deelgemeenteniveau zien we een groter aandeel eenoudergezinnen in Schuiferskapelle en Tielt.  

Let op voor de lage absolute aantallen in Kanegem en Schuiferskapelle. 
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Migratie 
 

Om het migratiesaldo weer te geven, werd voor de 6 fusiegemeenten een figuur gemaakt met de immigratie, emigratie en de netto-

migratie (het verschil tussen immigratie en emigratie). Doordat migratiegolven sterk kunnen fluctueren werd een gemiddelde gemaakt 

van deze drie kenmerken over verschillende jaren heen: 2011-2012.  

De blauwe zones op de grafieken stellen, per leeftijdscategorie, het aantal mensen voor dat in de gemeente inwijkt. De rode zone geeft 

dan weer het aantal mensen weer dat uitwijkt naar een andere gemeente. De groene zone (netto-migratie) is het verschil tussen 

immigratie en emigratie en stelt de bevolkingstoename of –afname door migratie voor. 

 

 

 

De regio Tielt kent een positieve netto-migratie. Gemiddeld genomen nam de bevolking door migratie tussen 2011 en 2012 met 309 

personen toe. 

De sterkste verhuisbewegingen zien we in de leeftijdsgroepen tussen 30 en 50 jaar. Het nettoresultaat is een positief migratiesaldo. 

Hierbij zijn er waarschijnlijk een deel jonge gezinnen zodat ook kinderen tot 14 jaar een zichtbare positieve migratie-balans hebben. 

Verder zien we dat er meer 80-plussers komen dan gaan. De 20-24 jarigen hebben een negatieve balans: er verlaten meer 20-24 jarigen 

de regio dan er binnen komen. 

Totale gemidd. netto-migratie= 309 
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Tielt 

  

 

De netto-migratie is positief (147) wat betekent dat er in Tielt sprake is van een bevolkingstoename mede door migratie. We zien een 

toename van het aantal jongeren tot 19 jaar. Ook de bevolking van 25 tot 49 jaar kent een toename door migratie. Voor de 15-25 jarigen 

zien we een negatief migratiesaldo.  

 

 

 

 

  

Totale gemidd. netto-migratie= 147 
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Wonen 

 

Aantal woongelegenheden  

 

De berekening van het aantal woongelegenheden gebeurt nu anders dan in voorgaande omgevingsanalyse. Als woongelegenheid wordt nu 

geteld elke woning waar er in de laatste 5 jaar minstens 1 iemand gedomicilieerd stond. Het gaat dus om bewoonde woongelegenheden. 

Enkel de individuele woongelegenheden en de appartementen worden hier geteld (niet de collectieve woningen). De gegevens van 2009 

worden hier volgens de nieuwe berekeningswijze meegegeven. Deze cijfers kunnen dus afwijken van de cijfers uit voorgaande 

omgevingsanalyse.   

 

Regio Tielt 

 Appartementen  Individuele 

woongelegenheden 

 Totaal 

app+indiv 

Totaal 

app+indiv 

Index 

 2009 2013 Index 2009 2013 Index 2009 2013  

Dentergem 121 134 110,7 3.037 3.083 101,5 3.158 3.217 101,9 

Meulebeke 218 271 124,3 4.160 4.182 100,5 4.378 4.453 101,7 

Pittem 110 159 144,5 2.440 2.504 102,6 2.550 2.663 104,4 

Ruiselede 45 113 251,1 1.928 1.933 100,3 1.973 2.046 103,7 

Tielt 888 1.044 117,6 7.246 7.323 101,1 8.134 8.367 102,9 

Wingene 179 265 148,0 5.283 5.318 100,7 5.462 5.583 102,2 

Regio Tielt 1.561 1.986 127,2 24.094 24.343 101,0 25.655 26.329 102,6 

Bron: kadaster 1/1/2009 en 01/01/2013, verwerking provincie West-Vlaanderen 

 

Globaal genomen nam het aantal woongelegenheden tussen 2009 en 2013 met 2,6% toe in de regio Tielt. De toename was het sterkst in 

Pittem waar het aantal woongelegenheden met 4,4% steeg. Voor Tielt zien we een eerder gemiddelde toename (2,9%).   

Verder stellen we vast dat de toename vooral te situeren is bij de appartementsgebouwen. In elke gemeente nam het aantal 

appartementen sneller toe dan het aantal individuele woningen.  
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 Regio 

Tielt 

Tielt Wingene Pittem Meulebeke Dentergem Ruiselede 

Aantal 

woongelegenheden  

26.868 8.526 5.735 2.696 4.562 3.256 2.093 

Aantal 

huishoudens  

26.261 8.322 5.548 2.653 4.491 3.217 2.030 

Bezettingsgraad 

door huishoudens 

97,74% 97,61% 96,74% 98,41% 98,44% 98,80% 96,99% 

Bron: kadaster 1/1/2009 en 01/01/2013, verwerking provincie West-Vlaanderen 

 

We geven ook de bezettingsgraad mee waarmee we het aantal huishoudens vergelijken met het aantal woongelegenheden7. We zien dat 

de bezettingsgraad voor de regio 97,74% bedraagt. Tussen de verschillende gemeenten binnen de regio stellen we geen opmerkelijke 

verschillen vast. 

 

 Appartement Totaal 

Appartement 

Individuele 

woning 

 Totaal 

app+indiv 

 

 2009 2013 Index 2009 2013 Index 2009 2013 Index 

AARSELE 31 49 158,1 1.184 1.209 102,1 1.215 1.258 103,5 

KANEGEM 17 25 147,1 452 447 98,9 469 472 100,6 

SCHUIFERSKAPELLE 5 15 300,0 397 409 103,0 402 424 105,5 

TIELT 835 955 114,4 5.213 5.258 100,9 6.048 6.213 102,7 

Fusiegemeente Tielt 888 1.044 117,6 7.246 7.323 101,1 8.134 8.367 102,9 

Bron: kadaster 1/1/2009 en 01/01/2013, verwerking provincie West-Vlaanderen 

 

Fusiegemeente Tielt telt in 2013 8.367 woongelegenheden. Ten opzichte van 2009 is dit een toename van 2,9%. In Schuiferskapelle nam 

het aantal woongelegenheden procentueel het snelst toe (5,5%). Merken we wel op dat dit de deelgemeente is met het kleinste aantal 

woongelegenheden.   

 

 

                                                           
7
 Hier worden de collectieve woningen wel meegeteld. 
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 AARSELE KANEGEM SCHUIFERSKAPELLE TIELT Fusiegemeente 

Tielt 

Aantal 

woongelegenheden  1.259 474 431 6.362 8.526 

Aantal 

huishoudens  1.238 468 396 5.945 8.358 

Bezettingsgraad 

door huishoudens 
98,3 98,7 91,9 93,4 98,0 

Bron: Rijksregister 01/01/2013 en 01/01/2013, verwerking provincie West-Vlaanderen 

 

Schuiferskapelle en Tielt hebben een lagere bezettingsgraad.  
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Kadastraal inkomen 

 

We vergelijken de verschillende gemeenten naar gemiddeld kadastraal inkomen waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen 

gewone huizen, handelshuizen, appartementen en buildings. Deze gegevens halen we uit de kadastrale statistiek van de West-Vlaamse 

gemeenten toestand 2012. 

 

 Alle 

woongelegenheden 

gewone 

huizen 

handelshuizen appartementen+buildings 

Dentergem 639 626 975 608 

Meulebeke 674 661 998 657 

Pittem 721 708 1.226 690 

Ruiselede 690 676 1.167 677 

Tielt 787 760 1.401 758 

Wingene 726 715 1.077 650 

Regio Tielt 723 704 1.182 708 

 

Het gemiddeld KI van alle woongelegenheden in de regio bedraagt 723 euro. Tielt zit daar met een gemiddeld kadastraal inkomen van 

787 euro een stuk boven.  
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Leegstand8 

 

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet 

aangewend wordt in overeenstemming met:  

 hetzij de woonfunctie;  

 hetzij elke andere door de Vlaams Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich 

mee brengt.  

 

Men baseert zich hierbij op indicaties, zoals:  

- uit het bevolkingsregister blijkt dat er niemand is gedomicilieerd  

- langdurige periode waarin het goed te koop of te huur wordt aangeboden  

- abnormaal laag verbruik van nutsvoorzieningen  

- geen aansluiting op nutsvoorzieningen 

 

 2012 2013 

Dentergem 112 99 

Meulebeke 13 4 

Pittem 41 43 

Ruiselede 54 61 

Tielt 75 63 

Wingene 5 22 

Regio Tielt 300 292 

Bron: Leegstandsregister 2012-2013 

 

De regio Tielt heeft in 2013 292 woningen op het leegstandsregister staan. Van de zes gemeenten heeft Dentergem het meeste 

leegstand, namelijk 99 woningen. Hierna volgt Tielt met 63 woningen en Ruiselede met 61 woningen. Meulebeke heeft met 4 leegstaande 

woningen het laagste aantal van alle gemeenten. 

 

                                                           
8
 Bron: Portaal Lokale Statistieken-Metadatafiche (http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/1855.htm) 
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Sociale huisvesting 
 

Sociaal huuraanbod 

Gemeenten SHM SVK ocmw/gemeenten9 totaal aantal 

sociale 

huurwoningen 

Bev 

2012 

% soc 

huisv 

Dentergem 151 5 11 163 3.217 5,1 

Meulebeke 161 10 72 202 4.484 4,5 

Pittem 142 4 17 161 2.652 6,1 

Ruiselede 53 4 0 36 2.030 1,8 

Tielt 615 83 47 695 8.309 8,4 

Wingene 154 4 0 153 5.546 2,8 

Regio Tielt 1.276 110 147 1.410 26.238 5,4 

Bron: VMSW (2012), SVK (2012), eigen bevraging OCMW (2010), rijksregister 1/1/2012, verwerking provincie West-Vlaanderen 

 

Bekijken we het sociaal huuraanbod t.o.v. het aantal huishoudens dan komen we voor de regio Tielt aan 5,4% sociale huurwoningen. Tielt 

scoort hier met 8,4% het hoogst van alle gemeenten uit de regio. In Ruiselede (1,8%) en Wingene (2,8%) ligt het aandeel sociale 

huurwoningen een stuk lager.  

  

                                                           
9
 De gegevens over het sociale huuraanbod van ocmw’s verkregen we door eigen bevraging. Van sommige gemeenten ontbreek echter deze info (/) 
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Doelgroepen van het woonbeleid 
 

In dit deel behandelen we enkele specifieke doelgroepen. Zonder exhaustief te zijn, worden volgende doelgroepen weerhouden: 

 Ouderen (60+) 

 Alleenwonenden 75+ 

 Alleenwonenden 85+ 

 Begunstigden zorgverzekering 

 Kandidaat sociale huurders 
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Ouderen 
 

Regio Tielt 

Om een beeld te krijgen van de eventuele impact van ouderen geven we hieronder de evolutie van de grijze druk weer. De grijze druk is 

het aandeel ouderen (60+) t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-59 jaar). Dit geeft weer hoe sterk de niet meer actieve 

bevolking ‘weegt’ op de bevolking op actieve leeftijd.  

 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dentergem 42,07% 42,29% 41,80% 41,88% 42,38% 43,08% 43,78% 43,00% 44,01% 44,82% 

Meulebeke 43,05% 44,07% 44,33% 44,81% 45,28% 45,41% 46,18% 46,08% 46,80% 46,77% 

Pittem 40,88% 40,26% 41,69% 42,36% 43,20% 44,29% 45,01% 45,08% 45,71% 45,50% 

Ruiselede 45,32% 45,43% 44,95% 44,05% 44,32% 46,16% 45,91% 44,62% 45,53% 45,47% 

Tielt 44,69% 45,74% 47,06% 47,79% 47,85% 48,67% 49,59% 49,99% 49,41% 50,22% 

Wingene 44,52% 44,43% 45,06% 45,29% 45,47% 46,27% 45,73% 45,31% 45,60% 46,23% 

Regio Tielt 43,68% 44,13% 44,76% 45,11% 45,44% 46,22% 46,67% 46,47% 46,77% 47,22% 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

De grijze druk schommelt in de regio tussen 40% en 50%. De grijze druk is het hoogst in Tielt. Het percentage 60+ op 20-59 jaar 

bedraagt hier 50,22%. Voor het eerst in 10 jaar zijn er in Tielt met andere woorden net iets meer 60-plussers dan er 20-59 jarigen zijn. 

Hierna volgen Meulebeke (46,8%) en Wingene (46,2%). De gemeente met de laagste grijze druk is Dentergem (44,8%).  

 

Wanneer we de evolutie sinds 2004 bekijken zien we dat de grijze druk in de meeste gemeenten gestegen is. In de ganse regio stijgt de 

grijze druk met 3,5 procentpunten. In Tielt is de grijze druk het sterkst gestegen (5,5 procentpunten). Ook de grijze druk in Pittem (4,63 

pctpunt) en Meulebeke (3,72 pctpunt) stijgt sterk. Ruiselede kent in vergelijking met 2004 de kleinste toegenomen grijze druk (0,15 

pctpunt). 
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Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 

 
 

Tielt 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AARSELE 45,60% 46,61% 48,85% 49,21% 49,18% 50,99% 54,41% 54,56% 52,71% 53,86% 

KANEGEM 35,02% 36,81% 36,56% 36,60% 37,09% 37,95% 38,07% 39,94% 40,10% 42,24% 

SCHUIFERSKAPELLE 40,00% 42,26% 41,04% 42,50% 41,85% 40,29% 41,17% 43,88% 45,14% 46,18% 

TIELT 45,15% 46,02% 47,47% 48,32% 48,38% 49,34% 50,12% 50,67% 50,77% 51,94% 

Fusiegemeente Tielt 44,69% 45,74% 47,06% 47,79% 47,85% 48,67% 49,59% 49,99% 49,41% 50,22% 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 
 

Tielt heeft binnen de onderzochte regio de hoogste grijze druk (50,2%) van alle gemeenten. Binnen Tielt zien we dat de grijze druk van 

de deelgemeenten schommelt tussen 42,2% en 53,8%. De deelgemeenten met de grootste grijze druk zijn op de eerste plaats Aarsele 

(53,86%) gevolgd door Tielt (51,94%). Kanegem heeft met een grijze druk van 42,24% de laagste grijze druk. Schuiferskapelle 

(46,18%) bevindt zich hiertussen in. 
 

We merken dat alle deelgemeenten hun grijze druk de afgelopen jaren zien stijgen. Wanneer we de evolutie sinds 2004 bekijken zien we 

dat de grijze druk in Aarsele het sterkst gestegen is (8,26 pctpunt). Ook in de andere deelgemeenten is er een sterke stijging van de 

grijze druk (>5 pctpunt).  
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Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 
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Alleenwonende 75+/85+ 
 

We bekijken meer specifiek de alleenwonende 75+ en 85+. We geven telkens de aandelen weer ten opzichte van het totaal aantal 

huishoudens. 

  

Regio Tielt 

AANTAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dentergem 181 183 189 190 202 217 232 231 226 235 

Meulebeke 314 297 301 315 337 341 366 364 379 399 

Pittem 159 145 151 164 171 170 175 187 194 197 

Ruiselede 129 133 142 147 152 163 150 153 160 163 

Tielt 556 559 578 607 650 673 687 692 696 715 

Wingene 364 385 390 372 376 385 393 411 418 430 

Eindtotaal 1.703 1.702 1.751 1.795 1.888 1.949 2.003 2.038 2.073 2.139 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

 

Tielt is de enige gemeente in de regio waar het aantal alleenstaande 75-plussers jaarlijks steeg tussen 2004 en 2013. Alle gemeenten 

kennen globaal genomen wel een toename van het aantal alleenstaande 75-plussers over gans de periode maar het gaat hierbij niet 

steeds om een jaarlijkse toename.  
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PERCENTAGE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dentergem 6,1% 6,1% 6,2% 6,2% 6,5% 6,9% 7,3% 7,2% 7,0% 7,3% 

Meulebeke 7,4% 6,9% 7,0% 7,2% 7,7% 7,8% 8,3% 8,2% 8,5% 8,9% 

Pittem 6,5% 5,8% 6,0% 6,5% 6,8% 6,7% 6,8% 7,2% 7,3% 7,4% 

Ruiselede 6,6% 6,8% 7,2% 7,4% 7,6% 8,2% 7,5% 7,6% 7,9% 7,9% 

Tielt 7,3% 7,2% 7,4% 7,7% 8,1% 8,3% 8,4% 8,4% 8,4% 8,6% 

Wingene 7,3% 7,5% 7,6% 7,1% 7,1% 7,2% 7,3% 7,5% 7,5% 7,7% 

regio Tielt 7,0% 6,9% 7,1% 7,2% 7,5% 7,6% 7,8% 7,8% 7,9% 8,1% 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Bij de alleenstaanden boven 75 jaar zien we dat het grootste aandeel terug te vinden is in Meulebeke (8,9%), kort gevolgd door Tielt 

(8,6%). In 2010 had Tielt nog net iets meer alleenstaande 75-plussers op het totaal aantal huishoudens dan Meulebeke (8,4% t.o.v. 

8,3%). Ruiselede komt op de derde plaats met 7,9%. De gemeenten met het laagste aandeel alleenwonende ouderen boven 75 jaar zijn 

Pittem (7,4%) en Dentergem (7,3%). 

We kunnen zien dat deze aandelen sinds 2004 in elke gemeente gestaag stijgen. Voor gans de regio steeg het aandeel alleenstaande 75-

plussers tussen 2004 en 2013 met 1,1 procentpunt. Meulebeke tekent de grootste toename op met 1,5 pctpunt op 10 jaar tijd. In 

Wingene en Pittem verloopt de toename van het aandeel alleenstaande 75-plussers langzamer (<1 pctpunt).  

 

Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 
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Ook voor de alleenwonende 85-plussers zien we overal een toename van het aandeel alleenstaanden binnen de totale populatie 

alleenstaanden. 

 

Tielt 

AANTAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AARSELE 83 77 86 91 104 105 110 105 108 110 

KANEGEM 32 32 29 36 38 39 38 38 34 37 

SCHUIFERSKAPELLE 20 24 27 25 27 28 23 24 22 21 

TIELT 402 402 415 434 460 477 492 501 508 518 

Fusiegemeente Tielt 556 559 578 607 650 673 687 692 696 715 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

AANDEEL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AARSELE 7,06% 6,55% 7,27% 7,69% 8,65% 8,74% 9,16% 8,79% 8,96% 9,15% 

KANEGEM 6,96% 7,02% 6,33% 7,76% 8,15% 8,39% 8,24% 8,15% 7,25% 7,86% 

SCHUIFERSKAPELLE 5,46% 6,54% 7,11% 6,61% 6,77% 6,91% 5,79% 5,94% 5,45% 5,25% 

TIELT 7,21% 7,11% 7,26% 7,46% 7,79% 8,02% 8,21% 8,38% 8,48% 8,67% 

Fusiegemeente Tielt 7,28% 7,24% 7,41% 7,68% 8,08% 8,29% 8,40% 8,42% 8,38% 8,55% 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

In de fusiegemeente Tielt zien we dat het aandeel ouderen boven 75 jaar het grootst is in Aarsele (9,2%). Hierna volgt Tielt met 8,67%. 

Schuiferskapelle heeft een opmerkelijk laag aandeel alleenwonende ouderen boven 75 jaar (5,25%). 

Wanneer we de evolutie over de jaren heen bekijken, merken we in Aarsele en Tielt een stijging van het aandeel alleenwonende 75+. In 

Tielt zien we ook duidelijk een jaarlijkse toename van het aantal alleenstaande 75-plussers. In Kangem en Schuiferskapelle liggen de 

absolute aantallen een stuk lager. Dit geeft in percentages sneller fluctuaties.  
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Onderstaande grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal. 

 
 

AANTAL 85+ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AARSELE 30 27 32 33 39 44 48 47 45 52 

KANEGEM 9 9 8 9 11 16 17 16 16 17 

SCHUIFERSKAPELLE 12 13 16 18 17 18 17 20 15 17 

TIELT 148 150 155 159 168 187 202 222 237 247 

Fusiegemeente Tielt 207 211 220 229 249 278 297 321 330 347 

Bron: Rijksregister, 01/01/2013, verwerking SSP Provincie West-Vlaanderen 

 

Globaal genomen zien we een stijgende trend voor de alleenstaande 85-plussers in alle deelgemeenten van Tielt. De absolute aantallen zijn hier wel 

geringer waardoor een procentuele weergave minder zinvol leek. In de deelgemeente Tielt zien we net zoals bij de alleenstaande 75-plussers dat het om 

een jaarlijkse toename gaat. 
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Begunstigden zorgverzekering 

 

Zorgbehoevenden hebben vaak ook niet-medische zorgen nodig. Via de zorgverzekering ontvangen zwaar zorgbehoevenden een 

maandelijkse tegemoetkoming voor deze niet-medische kosten zoals thuishulp door familie (mantelzorg), een professionele 

thuiszorgdienst of verblijf in een residentiële instelling. 

Voor de gegevens over het aantal begunstigden hebben we als bron www.lokalestatistieken.be gebruikt. Wanneer we de aandelen 

bekijken ten opzichte van de bevolking, halen we de informatie uit het rijksregister. 

 

Regio Tielt 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 %2012 

Mantel-en 

Thuiszorg 

836 812 891 918 927 982 1.092 1.144 1.207 1.228 57,4% 

Residentiële zorg 668 863 874 872 888 827 882 917 937 912 42,6% 

Totaal 1.504 1.675 1.765 1.790 1.815 1.809 1.974 2.061 2.144 2.140 100% 

Bron: Portaal Lokale Statistieken, geraadpleegd april 2014 

 

In 2012 kregen in de regio Tielt 2.140 inwoners een uitkering i.h.k.v. de zorgverzekering. Dit is goed voor 3,2% van de totale bevolking. 

 

Opgedeeld naar type zorg stellen we vast dat 57,4% van de rechthebbenden deze uitkering ontvangen in een mantel- en 

thuiszorgsituatie. In 42,6% van de gevallen gaat het om een persoon die in een residentiële setting verblijft. 

http://www.lokalestatistieken.be/
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Globaal genomen vertoont het aandeel begunstigden in de zorgverzekering een stijgende trend. Enkel in 2008 en 2012 daalt het aantal 

en het aandeel lichtjes maar op 10 jaar tijd is het aandeel gerechtigden met bijna 1 pctpunt gestegen (3,3% t.o.v. 2,4%). De toename 

van het aantal gerechtigden doet zich sterker voor in de mantel-en thuiszorg dan in de residentiële zorg.  

 

Begunstigden zorgverzekering naar leeftijd 

  M&T   Res   Totaal   

0-25 64 5,2 0 0,0 64 3,0 

26-44 68 5,5 0 0,0 68 3,2 

45-64 145 11,8 18 2,0 163 7,6 

65-74 155 12,6 61 6,7 216 10,1 

75-84 418 34,0 323 35,4 741 34,6 

>= 85 378 30,8 510 55,9 888 41,5 

Totaal 1.228 100,0 912 100,0 2.140 100,0 

Bron: Portaal Lokale Statistieken, geraadpleegd april 2014, Rijksregister 2012, verwerking SSP 
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Zowel voor de mantel- en thuiszorg als voor de residentiële zorg stijgt het aantal gerechtigden naarmate de leeftijd stijgt. In de mantel-

en thuiszorg is 10,7% van de gerechtigden jonger dan 45 jaar. In de residentiële zorg vinden we pas begunstigden terug vanaf de leeftijd 

van 45 jaar. Voor de mantel- en thuiszorg vinden we de grootste groep terug onder de 75-84 jarigen (34%). In de residentiële zorg is 

meer dan de helft van de begunstigden ouder dan 85 jaar (55,9%).  

 

 2003  2008  2012  Groei-index 

 aantal % aantal % aantal % aantal % 

0-25 52 0,27 55 0,3 64 0,33 123,1 123,9 

26-44 53 0,31 70 0,4 68 0,42 128,3 135,4 

45-64 115 0,77 144 0,9 163 0,94 141,7 122,3 

65-74 151 2,42 209 3,5 216 3,59 143,0 148,6 

75-84 430 11,02 627 13,4 741 15,09 172,3 137,0 

>= 85 703 55,14 704 50,8 888 50,37 126,3 91,4 

Totaal 1.504 2,40 1.809 2,8 2.140 3,28 142,3 136,6 

Bron: Portaal Lokale Statistieken, geraadpleegd april 2014, Rijksregister 2012, verwerking SSP 

 

Op 10 jaar tijd nam het aantal begunstigden in de zorgverzekering in de regio Tielt met 42% toe. In absolute aantallen gaat het om 636 

bijkomende begunstigden. Bekijken we de verhouding van het aantal begunstigden op de totale populatie dan stellen we vast dat de 

toename van het aandeel begunstigden wel iets trager verliep dan de toename in absolute aantallen (index resp.= 136,6 t.o.v. 142). 

Opgedeeld naar leeftijd zien we een toename in elke leeftijdscategorie. De toename is duidelijk meer uitgesproken bij de 65-74 jarigen 

dan bij de andere leeftijdsgroepen. Het aantal begunstigde 75-84 jarigen nam tussen 2003 en 2012 met 311 personen toe. In procenten 

uitgedrukt gaat het om een stijging van 72%. Ook de 45-64 jarigen en de 65-74 jarigen kenden een niet geringe toename van meer dan 

40%. Bij de jongere leeftijdsklassen maar evenzeer bij de 80-plussers spreken we nog van een toename tussen de 23% en 28%. 

Binnen de eigen leeftijdsgroep vallen de 80-plussers op. Daar daalde namelijk het aandeel begunstigden. Het aantal 80-plussers stijgt 

met andere woorden sneller dan het aantal begunstigden in de zorgverzekering voor deze leeftijdsgroep.  

  



Woonbeleidsplan  Stad Tielt      2014  -  2019 

 
54 

Tielt 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 %2012 

Mantel & 

thuiszorg 

276 258 280 294 281 297 337 362 390 378 59,4% 

Residentiële 

zorg 

168 243 267 259 266 259 249 247 270 258 40,6% 

Totaal 444 501 547 553 547 556 586 609 660 636 100% 

Bron: Portaal Lokale Statistieken, geraadpleegd april 2014 

 

In 2012 kregen in Tielt 636 inwoners een uitkering i.h.k.v. de zorgverzekering. Dit is goed voor 3,2% van de totale bevolking. 

 

Opgedeeld naar type zorg stellen we vast dat 59,4% van de rechthebbenden deze uitkering ontvangen in een mantel- en 

thuiszorgsituatie. In 40,6% van de gevallen gaat het om een persoon die in een residentiële setting verblijft. Hiermee wijkt Tielt niet sterk 

af van de regionale waarden (zie zupra). 
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Globaal genomen vertoont het aandeel begunstigden in de zorgverzekering een stijgende trend. Enkel in 2007 en 2012 daalt het aantal 

en het aandeel lichtjes maar op 10 jaar tijd is het aandeel gerechtigden met bijna 1 pctpunt gestegen (2,3% t.o.v. 3,2%). De toename 

van het aantal gerechtigden doet zich sterker voor in de mantel-en thuiszorg dan in de residentiële zorg. Hiermee volgt Tielt de regionale 

trend.  

 

Begunstigden zorgverzekering naar leeftijd 

2012 M&T Res Totaal 

0-25 16 4,2 0 0,0 16 2,5 

26-44 21 5,6 0 0,0 21 3,3 

45-64 44 11,6 4 1,6 48 7,5 

65-74 49 13,0 11 4,3 60 9,4 

75-84 129 34,1 84 32,6 213 33,5 

>= 85 119 31,5 159 61,6 278 43,7 

Totaal 378 100 258 100 636 100 
Bron: Portaal Lokale Statistieken, geraadpleegd april 2014, Rijksregister 2012, verwerking SSP 

 

Zowel voor de mantel- en thuiszorg als voor de residentiële zorg stijgt het aantal gerechtigden naarmate de leeftijd stijgt. In de mantel-

en thuiszorg is 9,8% van de gerechtigden jonger dan 45 jaar. In de residentiële zorg vinden we pas begunstigden terug vanaf de leeftijd 

van 45 jaar.  

Voor de mantel- en thuiszorg vinden we de grootste groep terug onder de 75-84 jarigen (34,1%). In de residentiële zorg is meer dan de 

helft van de begunstigden ouder dan 85 jaar.  
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  2003 2008 2012 Groei-index 

  aantal % aantal % aantal % aantal % 

0-25 14 0,24 13 0,23 16 0,28 114,3 117,2 

26-44 21 0,42 28 0,59 21 0,44 100,0 105,6 

45-64 40 0,82 46 0,88 48 0,89 120,0 107,9 

65-74 42 2,15 66 3,42 60 2,99 142,9 139,4 

75-84 126 10,47 185 12,87 213 13,87 169,0 132,4 

>= 85 201 51,54 218 49,55 278 49,03 138,3 95,1 

Totaal 444 2,31 556 2,86 636 3,19 143,2 138,3 

Bron: Portaal Lokale Statistieken, geraadpleegd april 2014, Rijksregister 2012, verwerking SSP 

 

Zoals we net zagen nam het aantal begunstigden op 10 jaar tijd globaal genomen toe. Bekijken we de verhouding van het aantal 

begunstigden op de totale populatie dan stellen we vast dat de toename van het aandeel begunstigden iets trager verliep dan de toename 

in absolute aantallen (index resp= 138 t.o.v. 143). Hiermee volgt Tielt de evolutie binnen de regio. 

Opgedeeld naar leeftijd stellen we nagenoeg voor elke leeftijdscategorie een toename vast. Enkel voor de 26-44 jarigen zien we een 

status quo tussen 2003 en 2012. De toename is het grootst bij de 75-84 jarigen. Daar nam het aantal begunstigden met 69% toe. In 

absolute aantallen betreft het 87 begunstigden. Ook bij de 65-74 jarigen zien we een aanzienlijke stijging (42,9%). De begunstigde 80-

plussers namen met 38% toe. Merken we voor de 80-plussers wel op dat t.o.v. het totaal aantal 80-plussers we in 2012 wel een lager 

aandeel begunstigden krijgen. Ook dit gegeven stelden we op regionaal niveau vast.   
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Kandidaat sociale huurders 

 

  Tielt Wingene Pittem Meulebeke Dentergem Ruiselede 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

2005 168 0,90% 61 0,80% 30 0,50% 52 0,50% 42 0,50% 19 0,40% 

2007 185 1,00% 69 0,90% 47 0,70% 76 0,70% 40 0,50% 30 0,60% 

2012 375 1,90% 133 1,00% 64 0,90% 91 0,80% 80 1,00% 67 1,30% 

Bron: Statistisch Bulletin Kandidaat-huurders Editie 2012, rijksregister 2005-2007-2012, verwerking provincie West-Vlaanderen 

 

Het aantal kandidaat sociale huurders is in elke gemeente toegenomen. Tielt, Ruiselede en Dentergem kenden de grootste toename. Daar 

is het aantal kandidaat sociale huurders op 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Maar ook in Wingene tellen we in 2012 bijna 2 keer zoveel 

kandidaat sociale huurders dan in 2007. In Pittem en Meulebeke nam het aantal kandidaat sociale huurders ook toe maar minder fors dan 

in de overige 4 gemeenten.   
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Vastgoedprijzen 

 

De gegevens in verband met de vastgoedprijzen zijn geconstrueerd op basis van de gegevens van ADSEI. Deze statistiek is gebaseerd op 

alle vastgoedtransacties waarvoor registratierechten dienen te worden betaald. De brongegevens komen van het Kadaster van de FOD 

Financiën.  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van woongelegenheden. De eerste categorie omvat alle gewone woonhuizen. 

De tweede categorie omvat alle villa’s, bungalows en landhuizen. Een derde categorie omvat de appartementen, flats en studio’s. 

Daarnaast worden ook de verkoopsprijzen per m² bouwgrond bekeken. 

De gemiddelde verkoopsprijs van onroerende goederen is ongetwijfeld sterk gestegen maar er moet rekening gehouden worden met de 

prijsinflatie, waarbij de prijzen van goederen stijgen maar waarbij de lonen evenzeer stijgen (koppeling aan de index). Het jaar 1992 

werd hier als referentiejaar gebruikt. Voor de prijsevolutie van de villa’s werd het jaar 2007 als referentiejaar gebruikt aangezien er niet 

voor alle gemeenten voor het jaar 1992 gegevens voor handen zijn (<dan 5 verkochte eenheden). Ook voor de appartementen kon de 

geïndexeerde prijsevolutie slechts berekend worden tussen de jaren 2002 en 2012.  

 

Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat het in sommige gevallen slechts om een laag aantal transacties gaat. 

In dit geval kan een toevallige verkoop van een bepaald type woning aan een eerder uitzonderlijk hoge of lage prijs wel gemakkelijk de 

gemiddelde verkoopsprijs beïnvloeden. Daarom wordt in de tabel ook steeds voor de jaren 2007 en 2012 vermeld over hoeveel 

transacties het ging.    
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Gewone woonhuizen 

Gemiddelde verkoopprijs 

 1992 1997 2002 2007 2012 Aantal 

transacties 

2007 

Aantal 

transacties 

2012 

Dentergem 44.292 66.309 95.066 131.486 177.348 36 48 

Meulebeke 51.367 65.694 91.484 124.709 171.348 91 67 

Pittem 50.480 81.840 96.331 162.692 164.478 52 23 

Ruiselede 57.434 65.871 102.748 150.334 229.250 24 28 

Tielt 47.151 70.596 97.514 147.242 186.208 106 116 

Wingene 59.358 73.183 97.653 188.920 219.692 53 53 

Bron: Ecodata, geraadpleegd april 2014 

Vooreerst worden de gemiddelde prijzen van de gewone woonhuizen in de verschillende fusiegemeenten vergeleken. Hierbij valt de 

constante prijsverhoging voor alle gemeenten duidelijk op. In 1992 waren Ruiselede en Wingene de duurste gemeenten uit de regio met 

respectievelijk 57.434 euro en 59.358 euro voor een woonhuis. In 2012 zijn dit nog steeds dezelfde 2 gemeenten maar met een 

gemiddelde verkoopsprijs nu van 229.250 euro voor Ruiselede en 219.692 voor Wingene. De laagste gemiddelde verkoopsprijs in 1992 

vinden we terug in Dentergem met een gemiddelde van 44.292 euro voor een woonhuis. In 2012 zijn de gewone woningen het 

goedkoopst in Pittem waar de huizen gemiddeld voor 164.478 euro verkocht worden.   

De grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal en geeft de evolutie weer van de niet-geïndexeerde verkoopsprijs per gemeente tussen 

1992 en 2012. 
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Tielt Wingene Pittem Meulebeke Dentergem Ruiselede 

Verkoopprijs 1992 (in euro) 47.151 59.358 50.480 51.367 44.292 57.434 

Verkoopprijs 2012 (in euro) 186.208 219.692 164.478 171.348 177.348 229.250 

Reële stijging verkoopprijs 3,95 3,70 3,26 3,34 4,00 3,99 

Stijging van de index x 1,5 (in 2012 t.o.v. 1992) 

Prijsstijging na correctie van 

indexstijging 
2,63 2,47 2,17 2,22 2,67 2,66 

Bron: Ecodata, geraadpleegd april 2014, verwerking SSP 

In 2012 bedraagt de gemiddelde verkoopsprijs voor een gewone woning in Tielt 186.208 euro. Hiermee bevindt Tielt zich ongeveer in de 

middenmoot wat de verkoopsprijs betreft in vergelijking met de overige gemeenten in de regio.  

Op 20 jaar tijd nam de reële verkoopsprijs met een factor van 3,95 toe in Tielt. De prijsstijging verliep er dus sneller dan in Wingene 

(3,70), Pittem (3,26) en Meulebeke (3,34). Dentergem en Ruiselede kenden een iets snellere prijsstijging dan Tielt.  
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Door het verschillend tempo in prijstoename zien we op bovenstaande grafiek dat op 20 jaar tijd het verschil in de gemiddelde 

verkoopsprijs van de woningen tussen de gemeenten is toegenomen. 

Rekening houdend met de index, en dus met de koopkracht, kunnen we stellen dat de verkoopsprijs van een gemiddelde woning in Tielt 

met 2,63 is toegenomen tussen 1992 en 2012.  

 

Villa’s, bungalows en landhuizen 

 

 1992 1997 2002 2007 2012 Aantal 

transacties 

2007 

Aantal 

transacties 

2012 

Dentergem  199.400 229.347 280.955 9 23 

Meulebeke   259.933 341.280 26 12 

Pittem   187.159 272.954 253.500 18 8 

Ruiselede   269.242 348.968 12 8 

Tielt  260.598 240.130 291.318 325.573 21 24 

Wingene   248.874 258.703 303.874 38 37 

Bron: Ecodata, geraadpleegd april 2014 

Indien er vijf of minder woongelegenheden verkocht zijn worden de gegevens niet vermeld. Niet in elke gemeente werden er elk jaar 5 

villa’s, bungalows of landhuizen verkocht vandaar de niet ingevulde velden voor sommige gemeenten en jaartallen in de tabel. 

In 2012 vinden we de duurste villa’s, net zoals voor de gewone huizen, in Ruiselede met een gemiddelde verkoopsprijs van 348.968 euro. 

Op de 2de plaats komt niet Wingene, zoals bij de gewone huizen, maar Meulebeke (341.280 euro). Ook hier vinden we Tielt eerder in het 

midden met een gemiddelde verkoopsprijs van 325.573 euro.  De goedkoopste villa’s vinden we terug in Pittem met een gemiddelde 

verkoopsprijs van 253.500 euro. 

In tegenstelling tot de evolutie van de prijzen van de gewone huizen is er voor de villa’s geen sprake van een echt lineaire prijsstijging 

(zie grafiek). De prijzen fluctueren van jaar tot jaar. Een mogelijke verklaring ligt bij de opbouw van de deze categorie waarbij villa’s en 

landhuizen samen geteld worden met bungalows. De gemiddelde prijs van deze laatsten kan sterk afwijken van de andere 2 typen 

woongelegenheden. 
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Niettegenstaande kunnen we toch wel stellen dat ook de gemiddelde prijs voor de villa’s, bungalows en landhuizen gestegen is (met 

uitzondering van Pittem). 

De grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal en geeft de evolutie weer van de niet-geïndexeerde verkoopsprijs per gemeente tussen 

1992 en 2012. 

 

 

Tielt Wingene Pittem Meulebeke Dentergem Ruiselede 

Verkoopprijs 2007 (in euro) 291.318 258.703 272.954 259.933 229.347 269.242 

Verkoopprijs 2012 (in euro) 325.573 303.874 253.500 341.280 280.955 348.968 

Reële stijging verkoopprijs 1,12 1,17 0,93 1,31 1,23 1,30 

Stijging van de index x 1,14 (in 2012 t.o.v. 2007) 

Prijsstijging na correctie van 

indexstijging 
0,98 1,03 0,81 1,15 1,07 1,14 

Bron: Ecodata, geraadpleegd april 2014, verwerking SSP 
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Omdat er enkel voor 2007 en 2012 gemiddelde verkoopsprijzen gekend zijn voor alle gemeenten werd het bekijken van de evolutie van 

de prijsstijging beperkt tot deze periode.  

In 2012 bedroeg de gemiddelde verkoopsprijs van een grotere woning in Tielt 325.573 euro. Ten opzichte van 2007 is dit een 

prijstoename van 1,12. Gemiddeld zijn de villa’s op 5 jaar tijd in Tielt dus met een factor van 1,12 duurder geworden. In vergelijking met 

de andere gemeenten uit de regio nam de prijsstijging in Tielt voor de villa’s minder snel toe. De grootste prijsstijging zien we in 

Meulebeke (1,31) kort gevolgd door Ruiselede (1,30). Enkel Pittem kent tussen 2007 en 2012 een daling voor de gemiddelde  villaprijzen 

(0,93). 

Rekening houdend met de index zien we een prijsstijging van 0,98 in Tielt.     

 

Appartementen, flats en studio’s 

 

 1992 1997 2002 2007 2012 Aantal 

transacties 

2007 

Aantal 

transacties 

2012 

Dentergem 78.923  168.735  6 5 

Meulebeke 67.924 95.322 145.690 136.250 15 6 

Pittem   116.963 166.822 177.024 7 13 

Ruiselede     3 1 

Tielt 64.615 61.495 100.976 147.096 223.287 29 40 

Wingene   108.395 140.581 204.148 10 18 

Bron: Ecodata, geraadpleegd april 2014 

Ook voor de appartementen, flats en studio’s kunnen we niet voor elk jaar voor elke gemeente cijfers geven. Voor Ruiselede kunnen we 

zelfs voor geen enkel jaartal een gemiddelde verkoopsprijs van appartementen vermelden. Tielt is de enige gemeente waar we voor elk 

opgegeven jaar wel een gemiddelde verkoopsprijs van appartementen kennen. Het is tevens de gemeente met de hoogste gemiddelde 

verkoopsprijs in 2012. Meulebeke is de gemeente met de laagste gemiddelde verkoopsprijs voor een appartement, daar waar de gewone 

huizen en villa’s juist duurder zijn.   
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De grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal en geeft de evolutie weer van de niet-geïndexeerde verkoopsprijs per gemeente tussen 

1992 en 2012. 

 

 

 
Tielt Pittem Meulebeke Wingene 

Verkoopprijs 2002 (in euro) 100.976 116.963 95.322 108.395 

Verkoopprijs 2012 (in euro) 223.287 177.024 136.250 204.148 

Reële stijging verkoopprijs 2,21 1,51 1,43 1,88 

Stijging van de index x 1,25 (in 2012 t.o.v. 2002) 

Prijsstijging na correctie van 

indexstijging 
1,77 1,21 1,14 1,51 

Bron: Ecodata, geraadpleegd april 2014, verwerking SSP 
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Voor het bekijken van de prijsevolutie van de appartementen nemen we als vergelijkingsjaren 2002 en 2012. 

Op 10 jaar tijd nam de prijs van een appartement in Tielt gemiddeld met een factor van 2,21 toe. De gemiddelde verkoopsprijs van een 

appartement is m.a.w. meer dan verdubbeld in Tielt. Hiermee kent de gemeente dan ook de grootste prijsstijging van alle gemeenten uit 

de regio. In de overige gemeenten zien we eveneens een toename van de gemiddelde prijs maar minder sterk dan in Tielt. De kleinste 

prijsstijging zien we in Meulebeke (1,43). 

Rekening houdend met de index zien we in Tielt een toename van de gemiddelde prijs voor een appartement van 1,77 (dus geen 

verdubbeling meer).     

 

Bouwgrond 

 

 1992 1997 2002 2007 2012 Aantal 

transacties 

2007 

Aantal 

transacties 

2012 

Dentergem 16,68 28,03 63 95,68 133,15 22 14 

Meulebeke 21,39 18,17 71,83 113,62 291,51 9 24 

Pittem 21,99 32,66 49,24 90,19 132,21 7 6 

Ruiselede 19,1 22,22 40,66 87,37 179,79 9 6 

Tielt 32,9 22,91 101,63 119,9 204,79 64 28 

Wingene 14,78 35,37 74,31 119,89 139,19 63 28 

Bron: Ecodata, geraadpleegd april 2014 

 

In Meulebeke betaalde men in 2012 gemiddeld 291,51 euro voor een vierkante meter bouwgrond. Hiermee is Meulebeke veruit de 

gemeente met de duurste gemiddelde bouwgrondprijs van de regio. Ook in Tielt gaat de bouwgrond aan een eerder hoge prijs van de 

hand met 204,79 euro de vierkante meter. In Pittem (132), Dentergem (133) en Wingene (139) was de gemiddelde bouwgrondprijs in 

2012 een stuk lager. 
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De grafiek illustreert bovenstaand cijfermateriaal en geeft de evolutie weer van de niet-geïndexeerde verkoopsprijs per gemeente tussen 

1992 en 2012. 

 

 

 

Tielt Wingene Pittem Meulebeke Dentergem Ruiselede 

Verkoopprijs 1992 (in euro) 33 15 22 21 17 19 

Verkoopprijs 2012 (in euro) 205 139 132 292 133 180 

Reële stijging verkoopprijs 6,22 9,42 6,01 13,63 7,98 9,41 

Stijging van de index x 1,5 (in 2012 t.o.v. 1992) 

Prijsstijging na correctie van 

indexstijging 
4,15 6,28 4,01 9,09 5,32 6,28 

Bron: Ecodata, geraadpleegd april 2014, verwerking SSP 
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Tussen 1992 en 2012 nam de gemiddelde bouwgrondprijs in Tielt met 6,22 toe. In vergelijking met de prijsstijging van de gewone huizen 

(3,95 zie supra) steeg de gemiddelde bouwgrondprijs dus sneller. Verder kunnen we ook duidelijk vaststellen dat de verschillen tussen de 

gemeenten inzake de prijsstijging van de bouwgrond veel meer uitgesproken zijn dan bij de gewone huizen.  

Daar waar de bouwgrondprijzen in 1992 min of meer op dezelfde lijn lagen voor de verschillende gemeenten is dit in 2012 lang niet meer 

het geval. De grafiek illustreert dit duidelijk waarbij we zien dat Meulebeke in 2012 echt op kop loopt gevolgd door Tielt en Ruiselede. 

Wingene, Dentergem en Pittem maakten op 20 jaar tijd eerder eenzelfde evolutie door wat de gemiddelde bouwgrondprijs betreft.  

Rekening houdend met de index zien we een toename van 4,15 voor Tielt voor de gemiddelde bouwgrondprijs. 

 

De indexen vergeleken 
 

Tot slot van de analyse van de vastgoedprijzen vergelijken we de prijsstijging van de verschillende typen woningen. Omdat we niet voor 

elk woningtype terug kunnen gaan naar 1992 wegens het ontbreken van gegevens, is de vergelijking beperkt tot de prijsevolutie van de 

afgelopen 5 jaar (2007-2012). We bekijken hier de geïndexeerde prijsstijgingen, dus de stijging in prijs rekening houdend met de 

inflatie. 

 

Tielt Wingene Pittem Meulebeke Dentergem Ruiselede 

Gewone huizen 0,84 0,78 0,67 0,92 0,90 1,02 

Appartementen, flats 

en studio's 
1,21 1,16 0,85 0,75 

  

Villa's, bungalows en 

landhuizen 
0,98 1,03 0,81 1,15 1,07 1,14 

Bouwgrond 1,14 0,77 0,98 2,15 0,93 1,37 

 

Uit bovenstaande grafiek kunnen we afleiden dat de evolutie van de prijzen gedurende de afgelopen 5 jaar niet voor elk woningtype gelijk 

loopt in de verschillende gemeenten. 

 

In Tielt stegen de verkoopsprijzen van de appartementen het sterkst gevolgd door de bouwgrondprijzen. De prijzen van de villa’s namen 

in mindere mate toe. 
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Ook in Wingene zien we de grootste stijging in prijs voor de appartementen maar hier komen de villa’s op de 2de plaats. De 

bouwgronden en de prijzen van de gewone huizen stegen er minder snel dan de prijzen van de appartementen en villa’s. 

Pittem kent voor elk woningtype de kleinste prijstoename van de regio. Het is ook de enige regio met een prijsdaling en dit voor de 

villa’s en de bungalows. Maar zoals eerder vermeld kan dit het gevolg zijn van het feit dat er misschien meer bungalows dan villa’s 

verkocht werden wat de gemiddelde prijs kan drukken. Bovendien tellen we in 2012 slechts 8 transacties voor dit type woning t.o.v. 18 in 

2007. De gemiddelde prijs kan door dit lagere absolute aantal beïnvloed zijn.   

In Meulebeke valt de prijsstijging van de bouwgrond tussen 2007 en 2012 op. Op 5 jaar tijd stellen we een effectieve verdubbeling van 

de bouwgrondprijzen vast. Ook de prijzen van de villa’s en bungalows stegen er sterker dan deze van de gewone huizen en 

appartementen. 

In Ruiselede zien we de sterkste stijging voor de bouwgrondprijzen. De prijzen van de gewone huizen stegen er minder snel in 

vergelijking met de andere woningtypen maar in vergelijking met de overige gemeenten in de regio is de prijsstijging van de gewone 

huizen de afgelopen 5 jaar in Ruiselede wel het sterkst.    
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2.2. Aanvullende  gegevens 
 

Statistieken i.s. Wonen Regio Tielt mei 2009 – april 2012 

  
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

  Aantal klanten 
 

439 674 868 

Aantal 
dossiers  

13 19 32 

Aantal 
Klantencontacten  

559 1299 1765 

 

AANTAL ACTIES 
 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

Andere 
 

5 17 11 

Beleid 
 

19 12 95 

Huisvesting 
 

642 1286 1985 

Huren 
 

32 148 164 

Sociaal 
 

16 41 125 

Totaal 
 

714 1504 2380 

Bron: Woonbeheer, registratieprogramma i.s. Wonen Regio Tielt 

 



Woonbeleidsplan  Stad Tielt      2014  -  2019 

 
70 

2.3. Enkele Conclusies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

De stad Tielt ontsnapt niet aan de algemene demografische tendensen zoals bevolkingstoename, vergrijzing 

en gezinsverdunning. 

 

Intussen heeft Tielt de kaap van de 20.000 inwoners overschreden.  

 

Het aantal alleenstaande 75-plussers en het aantal zorgbehoevenden is merkelijk gestegen. 

 

De bevolking  neemt jaarlijks toe. Deze groei is duidelijk, maar niet uitzonderlijk. Tielt kent met een 

toename van 4,3% sinds 2004, een eerder gemiddelde bevolkingstoename voor de regio. 

 

De netto-migratie is positief wat betekent dat er in Tielt sprake is van een bevolkingstoename mede door 

migratie. We zien een toename van het aantal jongeren tot 19 jaar. Ook de bevolking van 25 tot 49 jaar 

kent een toename door migratie. Voor de 15-25 jarigen zien we een negatief migratiesaldo. 

 

Tussen 1992 en 2012 is de gemiddelde bouwgrondprijs in Tielt meer dan verzesvoudigd. Ook de sterke 

prijsstijging van de appartementen valt op. 
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3. Actoren van het woonbeleid in Tielt 
 

In het onderstaande geven wij een overzicht weer van de voornaamste woonactoren die actief zijn in de stad, en de specifieke rol die zij 

opnemen. Momenteel zijn de meest direct betrokken actoren inzake de uitvoering van het woonbeleid verenigd in het lokaal woonoverleg. 

Deze actoren zijn in de eerste plaats de stad Tielt, het OCMW, de intergemeentelijke samenwerking Wonen regio Tielt, het regionaal 

sociaal verhuurkantoor Tielt en de sociale huisvestingsmaatschappijen  ‘De Tieltse Bouwmaatschappij’ en ‘Helpt Elkander’. 

Daarnaast bewegen er zich nog andere actoren op de woonmarkt waarmee er samengewerkt wordt ( huurdersbond, provincie West – 

Vlaanderen, Vlaams Gewest…) 

 

3.1. De Stad Tielt 

 
Tielt is een ontvoogde gemeente en beschikt over een eigen stedenbouwkundige ambtenaar. Bovendien zal de stad binnenkort een 

tweede stedenbouwkundig ambtenaar aanwerven. De stad  onderhoudt de nodige bilaterale contacten met de overige woonactoren, actief 

op haar grondgebied. De stad is aandeelhouder van de sociale huisvestingsmaatschappijen Tieltse Bouwmaatschappij, Helpt Elkander en 

De Mandel. De Tieltse Bouwmaatschappij en Helpt Elkander zijn op vandaag actief op het grondgebied van de stad. Daarnaast is er ook 

het lokaal woonoverleg waar de woonactoren rond tafel gebracht worden.  

 

Stad Tielt is deelnemer en de grootste subsidiepartner van de woonwinkel regio Tielt. Het stadsbestuur van Tielt is de beherende 

gemeente van de woonwinkel, en de werkgever van het  tewerkgestelde personeel. Elke gemeente van het werkingsgebied draagt 

financieel bij. 

De stad Tielt staat in voor de vaste huisvesting van de intergemeentelijke woonambtenaren. Elke andere deelnemende gemeente voorziet 

eveneens een werkplaats.  

In maart 2013 besliste het stadsbestuur nog tot aanwerving van een technisch adviseur. 

 

3.2. OCMW Tielt 

 
Elke persoon heeft het recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te 

leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Door het geheel van voorzieningen en diensten levert het OCMW een belangrijke 

bijdrage tot de uitbouw van een sociale basisinfrastructuur. Het OCMW ressorteert onder de welzijnssector, maar zal specifiek 

doorverwijzen naar andere instanties indien nodig.  

Inzake wonen is het OCMW met name bevoegd voor de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen op de huisvestingsmarkt 

(kansarmen, daklozen, politiek vluchtelingen, …). 
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Via het dienstencentrum ‘’t Vijverhof’, als onderdeel van het OCMW, is er een ontmoetingsplaats met aandacht voor activiteiten, advies 

info en vorming met een gamma aan dienstverlening. 

Daarnaast beschikt het OCMW over 8 doorgangswoningen, vervolgens nog een aanbod van 6 SVK – woningen en 2 woningen sociale 

verhuur via OCMW. Er wordt één studio ter beschikking gehouden voor het crisisnetwerk. Het sociaal huis zorgt volgens een vaste 

structuur voor permanentie binnen het Crisisnetwerk. 

Verder beheert het OCMW ook nog eens 16 woningen voor ouderen ( 10 woningen in de Berkenlaan te Aarsele en 6 woningen in Dorp te 

Aarsele) 

Twee maal per maand houdt het bureau voor juridische bijstand permanentie in het sociaal huis. Hierbij kan iedereen terecht voor 

eerstelijns juridische bijstand, onder meer ook in huurmateries. 
 

3.3. De Sociale huisvestingsmaatschappijen 
 

De sociale huisvestingsmaatschappijen realiseren betaalbare en kwaliteitsvolle woonprojecten en trachten deze in stand te houden. De 

maatschappijen verstrekken kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare huur- of koopwoningen aan gezinnen met een kleinere financiële 

draagkracht. Hierbij wordt steeds gewaakt over de woonkwaliteit en de woonzekerheid. Bovendien worden de sociale huur- of 

koopwoningen aan een gunstig tarief aangeboden. Kandidaat-huurders of –kopers dienen wel aan een aantal voorwaarden te voldoen om 

in aanmerking te komen. 

Er zijn momenteel drie sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM),  die Tielt in hun werkingsgebied hebben opgenomen. Het stadsbestuur 

is in elk van deze maatschappijen vertegenwoordigd. De Tieltse Bouwmaatschappij en Helpt Elkander zijn op vandaag actief. De Mandel 

was in het verleden actief op het vlak van koopwoningen, maar heeft de laatste jaren geen activiteit ontwikkeld in Tielt. Deze 

maatschappijen zijn erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).  

 Cvba De Tieltse Bouwmaatschappij 

De Tieltse Bouwmaatschappij is als sociale huisvestingsmaatschappij actief in de sociale huursector, en sinds kort ook  in de 

sociale koopsector. De Tieltse Bouwmaatschappij heeft momenteel  534 verhuurde woningen in hun patrimonium in Tielt. 

Vorig jaar finaliseerde en verkocht de maatschappij haar eerste zeven sociale koopwoningen in wijk de Varend in Tielt. De 

volgende acht koopwoningen zijn in aanbouw, en zullen in de loop van 2014 worden opgeleverd. Tenslotte werd een 

vergunningsaanvraag ingediend voor nog eens 9 koopwoningen in dezelfde wijk, op het laatste beschikbare perceel. 

Stad Tielt is aandeelhouder in de maatschappij, en zal blijven aansturen op de verdere uitbouw van het patrimonium van de 

maatschappij. Hierbij zal er over gewaakt worden een gezonde sociale mix te realiseren door een evenwichtige verhouding tussen 

koop- en huurwoningen. 
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 Cvba Helpt Elkander 

De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Helpt Elkander is zowel actief in de sociale huursector als in de sociale koopsector. Tot 

dusver werden reeds verschillende projecten gerealiseerd op het grondgebied van de Tielt. Momenteel biedt de maatschappij in 

Aarsele een totaal patrimonium van 66 huurwoningen aan, in Kanegem zijn er 10 huurwoningen in hun patrimonium. 

 

 

 De Mandel cv 

De Mandel is als sociale huisvestingsmaatschappij zowel actief in de sociale huursector als in de sociale koopsector, zowel voor 

bouw en verkoop van sociale woningen, als voor verstrekken van sociale leningen. De Mandel heeft in het verleden  sociale 

koopwoningen ontwikkeld op het grondgebied van Tielt. 
 

Zowel de Tieltse Bouwmaatschappij als Helpt Elkander zullen instappen in het lokaal toewijzingsreglement 65+. 
 
 

3.4. Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor ( RSVK) 

 
Sociale verhuurkantoren (SVK’s) zijn opgericht met een drievoudig doel: het verhogen van het aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare 

woningen voor kansarme woningzoekers, het bestrijden van verkrotting en leegstand en het bieden van woonbegeleiding. 

De laatste jaren wordt namelijk vastgesteld dat meer en meer mensen het moeilijk hebben een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te 

huren. Vooral kansarmen vinden op de particuliere woningmarkt geen oplossing. Het sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private 

markt en verhuurt ze verder aan mensen met een laag inkomen. 
 
 

3.5. Intergemeentelijke Samenwerking Wonen Regio Tielt 

 

Tielt is, als beherende  gemeente, sedert 1 mei 2009 mee vertegenwoordigd in de intergemeentelijke samenwerking (i.s.) Wonen Regio 

Tielt. Deze dienst ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van de gemeentelijke bevoegdheden en initiatieven inzake huisvesting 

(zowel technische als sociale aspecten van het woonbeleid) Wekelijks is er permanentie onder vorm van een zitdag van de woonwinkel 

waar de burgers omtrent alle huisvesting gerelateerde vragen terecht kunnen. De coördinatie en de organisatie van het lokaal 

woonoverleg behoort eveneens tot het takenpakket van Wonen Regio Tielt i.s. 
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3.6. West Vlaamse Intercommunale (WVI) 

 
West-Vlaamse Intercommunale is een dienstverlenende vereniging , overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. Zij is actief in 54 West-Vlaamse gemeenten, in de arrondissementen Oostende, Brugge, Roeselare, 

Tielt, Diksmuide, Ieper en Veurne. Er werken een 80-tal medewerkers.  

De WVI heeft geen huizen, enkel kavels. 

 

De WVI is actief op vijf domeinen: 

 de ontwikkeling van bedrijfshuisvesting  

 de ontwikkeling van woonprojecten  

 advies en studies op het gebied van ruimtelijke planning en mobiliteit  

 advies en studies op het gebied van milieu en natuur  

 projectregie 

 

3.7. Provincie West-Vlaanderen 
 

Ingevolge de interne staatshervorming werden diverse provinciale subsidiereglementen afgeschaft, waaronder reglementen met 

betrekking tot het woonbeleid. Meer algemeen mag het provinciebestuur niet langer infrastructuursubsidies en individuele premies 

toekennen. Als gevolg hiervan werd ongeveer 4 miljoen euro van het provinciebudget overgeheveld naar Vlaanderen. Wat de Provincie op 

vlak van Welzijn verder kan uitbouwen is onder andere de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare jongeren en de sociale kaart en 

sociale planning’. 

3.8. Vlaams Gewest 
 

De gemeente kan ook steeds rekenen op de ondersteuning van Wonen Vlaanderen, Het agentschap heeft 3 basisopdrachten: 

 Het verstrekken van tegemoetkomingen aan particulieren (renovatiepremie, verbeterings- en aanpassingspremie en huursubsidie), 

wat moet leiden tot een betere huisvesting; 

 Het nemen van initiatieven met betrekking tot woonkwaliteitsbewaking, zijnde het onderzoek naar ongeschiktheid, 

onbewoonbaarheid en verwaarlozing van een woning.  Dergelijke woningen worden opgenomen in een inventaris, wat aanleiding 

kan geven tot het betalen van een heffing; 

http://www.wvi.be/nl/over-wvi/werkingsgebied
http://www.wvi.be/nl/bedrijfshuisvesting
http://www.wvi.be/nl/woonprojecten
http://www.wvi.be/nl/ruimtelijke-planning-en-mobiliteit
http://www.wvi.be/nl/milieu-natuur
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 Het ondersteunen van de gemeenten bij de uitbouw van het lokaal woonbeleid. Met het subsidiebesluit voor intergemeentelijke 

samenwerking wenst Wonen-Vlaanderen een financiële impuls te geven om volop werk te maken van dit beleid. 

 

3.9. Rust en verzorgingstehuis Sint Andries 

 

Het Woonzorgcentrum Sint-Andries is een erkend rust- en verzorgingstehuis (RVT). Dit wil zeggen dat er zowel valide bejaarden wonen 

die nog vrij zelfstandig leven, als mensen die veel lichamelijke verzorging nodig hebben. Er is ook opvang en verzorging aan 

dementerende bejaarden.  

In Woonzorgcentrum Sint-Andries zijn 63 kamers (waarvan 1 kortverblijfkamer) voorzien voor zorgbehoevende ouderen van minimum 65 

jaar. 

Het Woonzorgcentrum heeft uitbreidingsplannen en op 19 december 2013 heeft het stadsbestuur een stedenbouwkundig attest afgeleverd 

voor de percelen tussen de Peperstraat en het Sint-Andriesziekenhuis 

 

 

3.10. Woon en Zorgcentrum Deken Darras 
 

Het Woon en Zorgcentrum Deken Darras is een onderdeel van het OCMW Tielt. Het WZC beschikt over 180 bedden waarvan 90 bedden 

erkend zijn als RVT – bedden. Er zijn twee afdelingen van 18 bedden voor dementerende bejaarden. 

Het woonzorgcentrum staat open voor semi-valide en zorgbehoevende bejaarden, ongeacht hun ideologische, filosofische of godsdienstige 

overtuiging die om gezondheids- en/of sociale redenen het moeilijk hebben om verder thuis te blijven. 

 

Daarnaast is er een aanbod van 30 serviceflats in ‘Residentie Ampe’. 
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3.11. Andere Actoren 

 

 Sociale kredietinstellingen 

Voor de financiering van de nieuwbouw, de aankoop en/of verbouwing van een woning kunnen particulieren onder bepaalde 

voorwaarden een beroep doen op een sociale lening. Inwoners van Tielt kunnen hiervoor onder meer terecht bij: 

– VlaamsWoningfonds; 

– VMSW: de Vlaamse Woonlening; 

– SociaalWoonkrediet: West-Vlaamse kredietmaatschappijen, ‘Voor  ons volk’ te Tielt; ‘Onze Thuis’ te Oudenaarde 

 

 Huurdersbond 

De huurdersbond verdedigt de belangen van de huurders. De huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale 

huurders, vertelt welke rechten en plichten de huurder heeft, helpt bij het opstellen van aangetekende brieven… . 

De huurdersbond West - Vlaanderen is de regionale huurdersbond die actief is in het arrondissement Tielt. Huurders kunnen hiervoor 

terecht bij het centraal secretariaat in Brugge, maar ook in het adviespunt te Roeselare of het adviespunt te Kortrijk. 

 

 Eigenaarsverenigingen 

Net als de huurders hebben ook de eigenaars zich verenigd. De vier belangrijkste Vlaamse eigenaarsverenigingen zijn de 

Eigenaarsbond vzw, Eigenaarsbelang, Algemeen Eigenaars Syndicaat en Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond vzw. Algemeen 

Eigenaars Syndicaat en Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond hebben sinds 1 april 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

onder de naam AES - KAEV. De instanties geven hun leden de gewenste informatie in verband met verhuren, mede-eigendom… 

 

 De Vlaamse overheid 

De Vlaamse overheid voorziet in diverse verbeterings-, renovatie- en restauratiepremies, aanpassingspremies voor ouderen en 

mensen met een beperking, en een verminderde onroerende voorheffing voor bepaalde kwetsbare doelgroepen. 

 

 De federale overheid 

De federale overheid voorziet in een verlaagd BTW-tarief van 6% voor de renovatie van woningen meer dan 5 jaar oud, en verstrekt 

een belastingvermindering voor onder meer dakisolatie, brand- en inbraakpreventie. 

 

 

 



Woonbeleidsplan  Stad Tielt      2014  -  2019 

 
77 

 Private actoren 

Er zijn diverse private actoren actief op het grondgebied van Tielt, zoals makelaars, notarissen, architecten, projectontwikkelaars… . 

 

 

 De netbeheerder Eandis 

Eandis verstrekt diverse premies aan particulieren voor renovatie- en energiebesparende maatregelen. 

 

 

 Het fonds ter reductie van de globale energiekost 

Deze NV van publiek recht verstrekt in samenwerking met de lokale overheid goedkope leningen, bestemd voor structurele 

energiebesparende maatregelen, aan particulieren en in het bijzonder de sociaal zwakkeren.  
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4. Stand van zaken uitvoering van het woonbeleid  
 

Onderstaande SWOT10-analyse brengt samenvattend de sterkten en zwakten van het huidige beleid in kaart, alsook de kansen en 

bedreigingen waarmee rekening gehouden dient te worden. Hierbij is het de bedoeling om alle elementen uit de analyse van de 

werkgroep, die voor de stad Tielt echt belangrijk zijn en die een vertaling kunnen krijgen in het actieplan, weer te geven. 

 

De SWOT-analyse is als volgt opgebouwd: 

– De sterkten en de zwakten hebben betrekking op de interne situatie, met name de elementen waar de gemeente of het OCMW als 

organisatie vat op heeft; 

 

– De kansen of bedreigingen staan onder externe invloed (andere lokale woonactoren, algemene evoluties …). De gemeente en het 

OCMW hebben hier geen rechtstreekse impact op. Het is beeld brengen van de kansen en bedreigingen is belangrijk omdat het 

toekomstig lokaal woonbeleid hier wel op kan inspelen. 

 
 

STERKTES 
 

 

ZWAKTES 
 

 

INFORMATIEBELEID 
 

 Woonwinkel wordt als een meerwaarde ervaren, de 

uitbreiding van het aantal uren loket eveneens 
 

 Operationeel Sociaal Huis: sedert 2009 integratie in het 

OCMW-gebouw, sedert najaar 2012 eigen gebouw 
 

 Gerichte doorverwijzing Sociaal huis <-> Woonwinkel; 

Technische dienst <-> Woonwinkel 
 

 Verspreiding van de huurdatabank, maandelijks via het IGS 
 

 Gerichte infoverspreiding via het sociaal huis: 

verwarmingstoelage, brieven bij gerechtelijke uithuiszetting, 

energiescan, sociale dakisolatie, groepsaankoop,ed. 
 

  Via IGS meer gespecialiseerde kennis in huis 

huisvestingsmaterie 

 

 Nood aan een duidelijke afstemming tussen de verschillende 

diensten: Gemeente – OCMW – Woonwinkel – Sociaal huis 
 

 Infoavonden: seizoenarbeiders, groepsaankoop, 

kamerwoningen, ed. 

 

 Stedenbouw kan ook een kanaal zijn om info omtrent de 

werking van de woonwinkel te verspreiden. Bijvoorbeeld bij 

bouwvergunningen betreffende renovaties 

                                                           
10

 Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats  
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KWALITEITSBEWAKING EN KWALITEITSBEVORDERING 
 

 

 

 Kennis van de Woonwinkelmedewerkers inzake premies, 

algemene ondersteuning van huisvestingsproblemen 
 

 Geactualiseerd Register Onbebouwde Percelen 
 

 De aanwerving van een technisch adviseur in de woonwinkel 
 

 Heffing Onbebouwde Percelen 
 

 Gemeentelijke leegstandsheffing volgens een 

intergemeentelijk model (  IGS Wonen Regio Tielt) 
 

 Gerichte doorverwijzing naar buitendiensten Wonen – 

Vlaanderen ivm het instrumentarium Vlaamse Wooncode 

( ongeschiktheid / onbewoonbaarheid, verwaarlozing,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.R.G.E. wordt onvoldoende benut 

 
 

 Ontbreken van recente objectieve kwaliteitsgegevens van 

de woningen ( zowel particulier koop – als huurwoningen) 
 

 Kwaliteit Private Huurmarkt 
o Instrumentarium om de private huurmarkt te 

evalueren en naderhand te controleren ontbreekt 
 

o Weinig stimuli ten aanzien van huurders/verhuurders 
 

 

 opdeling van woningen werkt momenteel soms 

kwaliteitsproblemen of buurtproblemen in de hand 
 

 Procedure ongeschikt / onbewoonbaar: de mogelijke risico’s 

van deze procedure worden door de huurder niet altijd even 

correct ingeschat  
 

 Te weinig respons inzake conformiteitsattesten 
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ONDERSTEUNINGSBELEID 
 

 

 OCMW is een actieve partner inzake wonen: men biedt 

begeleiding aan bij huurondersteuning, huurgeschillen, 

uithuiszettingen, huurwaarborg, huurgaranties, project 

dorpsrestaurant; inzake energie: budgetmeter, minimale 

levering aardgas, e.d. 

 Momenteel beschikt het OCMW over 8 doorgangswoningen 

 Permanentie Crisisnetwerk door Sociaal Huis, daarnaast stelt 

men 1 studio ter beschikking van het crisisnetwerk via OCMW 

Tielt 

 

 De Tieltse Bouwmaatschappij en  Helpt Elkander zijn actief in 

Tielt. De directeurs van beide maatschappijen nemen actief 

deel aan het lokaal woonoverleg. 
 

 De Tieltse Bouwmaatschappij en Helpt Elkander zijn ingegaan 

op de vraag van het stadsbestuur om mee in te stappen in 

een lokaal toewijzingsreglement voor 65 + 
 

 Aanwezigheid van een Regionaal Sociaal Verhuurkantoor 
 

 Samenwerking met de huurdersbond en het algemeen 

eigenaarssyndicaat door IGS Wonen Regio Tielt 

 Ondersteuning vanuit Wonen Regio Tielt i.s.: het 

gemeentelijk apparaat van Tielt ondersteunen inzake 

huisvesting, woonbeleid en woonkwaliteit en doorverwijzen 

waar nodig. 
 

 Engagement in het project ‘Proef – Wonen’ 
 

 Dienstencentrum ’t Vijverhof 
 

 Vlaams Woningfonds heeft een zitdag in het Sociaal Huis 
 

 

 Kwaliteit van het woningaanbod via het RSVK is niet steeds 

optimaal. 

 

 Verdere afstemming tussen OCMW en IGS in kader van 

begeleiding van huisvestingsproblematieken 
 

 Werkingsbijdragen voor het RSVK zijn krap, bijgevolg is er 

extra druk voor het centrale projectteam RSVK 
 
 

 Regelgeving ontoereikend bij Begeleiding bij 

uithuiszettingendoor OCMW 
 

 Uithuiszettingen zouden vermeden kunnen worden door een 

groter aanbod aan woonbegeleiding te voorzien. Het huidig 

aanbod is te beperkt. 

 

 

 

 



Woonbeleidsplan  Stad Tielt      2014  -  2019 

 
81 

 

WOONPROJECTEN 

 

 Lokaal woonoverleg zorgt voor structureel overleg tussen de 

lokale woonactoren 

 

 Gemeentelijke leegstandsheffing zorgt voor activering van 

leegstaande panden; heffing onbebouwde percelen zorgt voor 

activering van Onbebouwde Percelen 
 

 Woonzorgzone ( in nabijheid van het Woonzorgcentrum) in 

opmaak 
 
 

 BSO sociale huur zit op schema 

 

 

 Verdichtingsmogelijkheden  resulteert in minder groen of in 

een te hoge concentratie bewoners per buurt. 

 

 

 Het bindend sociaal objectief voor sociale koopwoningen zit 

nog niet op schema. Er is momenteel wel een 

inhaalbeweging bezig via de Tieltse Bouwmaatschappij. 

 
 Private markt: stijgende woningprijzen. 

 

 

 

 

Overlegstructuren / LOKAAL WOONOVERLEG 
 

 

 Oprichting IGS 

 

 Lokaal Woonoverleg: verhogen van de betrokkenheid 

woonactoren op het grondgebied Tielt; 

 

 Sociale bouwmaatschappijen zijn geëngageerd om mee te 

denken omtrent woonbeleid,  
 

 lokaal bestuur is vertegenwoordigd in de verschillende Raden 

van Bestuur van de sociale bouwmaatschappij en RSVK. 
 

 Intergemeentelijke samenkomst leegstandsambtenaren / 

gemeentelijke administratieve eenheden: 
o Brainstormen over bepaalde topics, problemen 
o Kennisuitwisseling rond leegstand 

 

 

 Nood aan bijkomende informatie-uitwisseling tussen de 

woonactoren 
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KANSEN 
 

BEDREIGINGEN 
 

 

INFORMATIEBELEID 
 

 

 

 Subsidiebesluit rond intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden ‘Wonen’ 

 

 Lokale media 
 

 Woonbeurzen 
 
 

 

 

 

 Steeds veranderende regelgeving 

 

 

 

 

 

 

KWALITEITSBEWAKING EN KWALITEITSBEVORDERING 
 

 

 

 Vlaamse Wooncode 

 

 Premies van Vlaanderen 
 

 Veranderende regelgeving zorgt voor extra eisen inzake 

isolatienormen 
 

 Lokaal Gezondheidsoverleg ( LOGO) 

 

 

 

 

 

 

 

 Schaarste op de huurmarkt ( druk op kwalitatieve 

betaalbare huurwoningen) 
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ONDERSTEUNINGSBELEID 

 

 Nauwere samenwerking en vorming via Huurdersbond 

 

 Huursubsidie en – premie van Wonen Vlaanderen 
 

 Het B.S.O. zorgt voor bijkomende sociale woningen 
 

 Groeinormen van het RSVK 
 

 Woonbegeleiding CAW 
 

 buurtwerking, samenlevingsopbouw 

 Huisjesmelkerij 

 

 Verborgen verwaarlozing van woningen van eigenaar – 

bewoners 
 

 Toenemende vergrijzing is een algemene tendens, druk op 

welzijnsbeleid neemt toe 
 

 Regionaal Crisisnetwerk verkeert in moeilijkheden zowel wat 

betreft het motiveren van vrijwilligers als het financiële 

plaatje. 
 

 Geen verdere subsidies voor nieuwe woonzorgprojecten 

 

WOONPROJECTEN 

 

 Vlaamse Wooncode: gemeente als regisseur van het lokaal 

woonbeleid 

 

 Door het decreet Grond – en Pandenbeleid is het thema 

‘wonen’ meer op de voorgrond getreden 

 

 Het OCMW beschikt over verschillende gronden die kunnen 

ingezet worden voor woonprojecten. 

 

 De Tieltse bouwmaatschappij beschikt over verschillende 

gronden die kunnen ingezet worden voor woonprojecten. 

 
 De huisvestingsmaatschappijen kunnen rechtstreeks 

woonprojecten realiseren op woonuitbreidings- en 

woonreservegebied zonder dat deze gebieden via een 

ruimtelijk uitvoeringsplan hoeven te worden omgezet naar 

woongebied. 

 

 Krappe budgettaire ruimte voor de Stad  

 

 Strenge voorschriften voor het bouwen van sociale 

woningen. Zowel voor SHM als voor private ontwikkelaars 

die de sociale last in natura willen omzetten 
 

 Patrimonium Sociale Bouwmaatschappijen heeft ook nood 

aan renovatie, hieruit volgen budgettaire beperkingen 
 

 Lange wachtlijsten voor een sociale woning 
 

 Recht op Voorkoop wordt meestal niet uitgeoefend want de 

regelgeving zorgt voor een belemmering; de aankoopprijs is 

immers telkens te hoog om er een sociaal project te 

realiseren 
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LOKAAL WOONOVERLEG 
 

 

 

 Vlaamse Wooncode: gemeente als regisseur van het lokaal 

woonbeleid 

 

 Vlaamse premies 
 

 Door het decreet Grond – en Pandenbeleid is het thema 

‘wonen’ meer op de voorgrond getreden 
 

 Opvolging van Wonen – Vlaanderen inzake B.S.O. 
 

 

 

 

 

 

 Toenemende specialisatie van de huisvestingsmaterie 
 

 Wetten, decreten en reglementen worden soms omzeild 

door bedrijven en/of burgers ( bijvoorbeeld leegstand <–> 

bedrijfsbelasting of tweede verblijven) 
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5. Beleidsopties 2014 -2019 
 

5.1. Missie en Visie 
 

Goed wonen is belangrijk voor welzijn van de inwoner. Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting. Ook het stadsbestuur wil het recht 

op wonen voor iedereen helpen waar maken. Het stadsbestuur zal zijn regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met slagkracht invullen.  

Het uiteindelijk doel is de verwezenlijking van het recht op goede huisvesting door het bevorderen van de beschikbaarheid van 

aangepaste woningen, van goede kwaliteit, in een aangename woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. 

Sinds 1 mei 2009 is het stadsbestuur ook actief binnen de intergemeentelijke samenwerking ‘Wonen Regio Tielt i.s.’ Via deze 

samenwerking streven de woonactoren naar een geïntegreerd woonbeleid, waarbij via overleg specifieke beleidsaccenten worden gelegd.  
 

 

Missie: 

De stad Tielt wil de regierol inzake lokaal woonbeleid concreet maken door een actief woonbeleid te voeren waarbij het recht op 

menswaardig wonen voor alle inwoners wordt nagestreefd: 

De mensen moeten beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een 

betaalbare prijs en waarbij woonzekerheid wordt bevorderd. 

 

Visie en actiepunten: 

 

De stad Tielt wil binnen de voorziene budgetten de missie inzake lokaal woonbeleid slagkrachtig uitvoeren via samenwerking met andere 

woon- en welzijnsactoren. De gemeente wil via de regierol procedures, regelgeving en de uitvoering inzake lokaal woonbeleid verder 

optimaliseren en faciliteren om zo een kwalitatief woonaanbod voor iedereen te realiseren.  

 

De stad Tielt wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.  

De stad Tielt wil via een ondersteuningsbeleid met en voor andere actoren de kwaliteit en duurzaamheid van het woonpatrimonium en de 

woonomgeving bewaken en bevorderen. Huisjesmelkerij wordt bestreden. 

De woonkwaliteit en leefbaarheid wordt bewaakt middels het toepassen van kwaliteitseisen op niveau van woningen, bouwprojecten en 

opsplitsingen.  

De stad Tielt wil de klantgerichte dienstverlening  inzake ‘bouwen en wonen’ verder uitbouwen en in samenwerking met OCMW, Sociaal 
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huis en Woonwinkel Regio Tielt de integrale dienstverlening inzake woonvragen verder optimaliseren. 

De Stad wenst het slapend woonaanbod te activeren: 

- Via het hierboven uiteengezet financieel beleid, worden slapende bouwgronden wakker gemaakt, en leegstand bestreden. 

- Via een screening van de gemeentelijke leegstandsinventaris zal het stadsbestuur de eigenaars van de in aanmerking komende panden 

voor verhuring via het RSVK sensibiliseren voor deze optie. 

Het stadsbestuur streeft er naar deze legislatuur minstens 11,32 hectare woonuitbreiding- en  woonreservegebied om te zetten naar 

woongebied. 

Het sociaal woonaanbod wordt verder uitgebreid, zowel met huur – als koopwoningen. 

De Stad speelt in op de noden die volgen uit de vergrijzingsgolf. In samenwerking met het OCMW, de huisvestingsmaatschappijen en de 

private markt zal het woonaanbod en de zorgverstrekking voor 65-plussers worden verhoogd. 

De Stad stimuleert energiezuinig en duurzaam wonen. De stad ondersteunt energiebesparende initiatieven, en werkt mee aan de 

provinciale groepsaankopen voor energie. 
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5.2. Strategische doelstellingen 

 

 

Deze missie wordt verder vertaald in ‘ volgende strategische doelstellingen’ 

1. Het opnemen van de regierol in het woonbeleid 

2. Een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening inzake wonen  

3.  Uitbreiden van het woonaanbod en betaalbare stadswoningen voor jonge gezinnen 

4.  De woonkwaliteit verhogen, Ondersteunen van energiezuinig en duurzaam wonen. 

5. Pro-actief inspelen op de vergrijzing  
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5.3. Woonbeleidsplan 2014 - 2019 
 

Lijst van de gebruikte afkortingen: 

BSO:  Bindend Sociaal Objectief       OD:  Operationele Doelstelling 
CA:  conformiteitsattest        Perm.:  permanent 
CBS:  College van Burgemeester en Schepenen     RO:  dienst Ruimtelijke Ordening stad Tielt 

GR:  Gemeenteraad         ROP:  Register Onbebouwde Percelen 
GRS:  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan      RSVK:  Regionaal Sociaal Verhuurkantoor 
IGS:  Intergemeentelijke samenwerking ‘Wonen Regio Tielt’    SD:  Strategische Doelstelling 
LWO:  Lokaal Woonoverleg        SHM:  Sociale huisvestingsmaatschappij 

SH:  Sociaal Huis 
 

 
    

 
SD1: Het opnemen  van de regierol in het woonbeleid 

 
OD1: Organiseren van permanent overleg met de huisvestingsactoren 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Voortzetten en eventueel uitbreiden van het lokaal woonoverleg 
 

Gemeente 2x/jaar Verslag 

 Voortzetting actieve deelname aan de interlokale vereniging 
 

Gemeente Perm. projectdossier 

 
OD2:  Evalueren en bijsturen van het woonbeleidsplan 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Jaarlijkse evaluatie van het woonbeleidsplan op het woonoverleg IGS Jaarlijks Verslag, notulen CBS, 
notulen GR 

 Actieve opvolging van bestaande – en vernieuwende tendensen in het woonbeleid IGS, gemeente, 
OCMW 

Perm. Verslag jaarevaluatie 
woonbeleidsplan 

 

OD3: Voeren van een doordacht grondbeleid 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Bijhouden inventarisatie onbebouwde gronden 
 

Dienst RO halfjaarlijks ROP 
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 Opvolgen van de activeringsheffing 
 
 

Gemeente Jaarlijks Notulen GR 

 
OD4: Onderzoek voeren naar de gemeentelijke reglementering rond wonen 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Ontwikkelen van stedenbouwkundige verordeningen Dienst RO/ 
Gemeente 

2014-2015 Notulen GR 

 Onderzoek voeren naar de wenselijkheid om het recht op voorkoop uit te oefenen Dienst RO/ 
Gemeente 

2015-2016 Listing E-voorkooploket 

 
OD5:  Optimaliseren van het gemeentelijk premiebeleid 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Bijsturen van het gemeentelijk premiebeleid IGS, gemeente 2014 Premieboekje 

 

OD6:  Verbeteren van de algemene kwaliteit van de woonomgeving 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Aandacht besteden aan de woonkwaliteit, zowel functioneel/intern als naar de 
integratie in de omgeving 
 

Gemeente Perm. Verordening + 
vergunningenbeleid 

     
SD2: Een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening inzake wonen 

OD1:  Continuïteit van het woonloket met informatie over steunmaatregelen 
m.b.t. wonen 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Verdere bekendmaking via artikels, folders, gemeentelijk infoblad, nieuwsbrief, 
website 

IGS, OCMW, 
SH, gemeente 

3-maandelijks Klantenbestand IGS 

 Uitbouw Website Wonen Regio Tielt IGS Perm. Website 

 Registratie van woonvragen via het registratieprogramma ‘Woonbeheer’ IGS Perm. Jaarverslag IGS 

 Begeleiding op maat voorzien via de doelgroepcoördinator IGS Perm. Jaarverslag IGS 

 Verder financiële en praktische ondersteuning aan ‘Wonen Regio Tielt’ bieden ( 

nieuw project dossier brengt verhoging van de werkingsbijdrage mee; subsidies van 
Vlaanderen worden immers beperkt tot 30% personeelskost ipv 60%) 

Gemeente: 

2014 – 26.000€ 
2015 – 50.300€ 

2016 – 51.600€ 
2017 – 52.000€ 

 

 
2015 - 2018 

 

 
Nieuw projectdossier 
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OD2:  Optimaliseren van de communicatie naar de inwoners in de gemeente Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Driemaandelijks een nieuwsbrief verspreiden IGS 3-maandelijks Nieuwsbrief 

 Afstemmen nieuwsbrief IGS – infoblad gemeente IGS Perm. Artikels, nieuwsbrief 

  Via stedenbouw een brochure van de Woonwinkel met de bouwvergunningen 
verspreiden 

Gemeente Perm. Klantenregistratie 

 Organiseren van thematische infomomenten voor inwoners en specifieke 
doelgroepen 

IGS, OCMW, 
SH, gemeente 

Jaarlijks Jaarverslag 

OD3:  Optimaliseren van de samenwerking en communicatie tussen de 
verschillende actoren 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Structureel overleg tussen Woonwinkel – OCMW – Sociaal Huis inzake 
dienstverlening 

IGS 2x/jaar Verslag 

 Structureel overleg met de betrokken woonactoren: lokaal woonoverleg IGS Minimaal 2x/jaar Verslag 

 Verspreiden van een huurdatabank naar de samenwerkingspartners 
 

IGS Maandelijks Huurdatabank 

 
SD3: Uitbreiden van het woonaanbod en betaalbare stadswoningen voor jonge gezinnen 

 

OD1: Verhogen van het sociaal woonaanbod 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Behalen doelstelling BSO ( huur, koop en kavels) Gemeente 2014 - 2019 Verslag LWO 

 Opmaak actieprogramma onbebouwde bouwgronden in handen van Vlaamse 
besturen en semi - publieke besturen 

IGS 2014 Notulen GR 

 Opmaak van een lokaal toewijzingsreglement IGS 2014 Notulen GR 

 Actieve aanwending van vertegenwoordiging in sociale huisvestingsmaatschappijen Gemeente Perm. Jaarverslag SHM Tieltse 
Bouwmaatschappij, Helpt 
Elkander en De Mandel 

 Actieve aanwending van vertegenwoordiging in RSVK Gemeente Perm. Jaarverslag RSVK 

 
OD2:  Verder uitbouwen van het aanbod van het RSVK 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Eigenaars naar het RSVK leiden IGS, OCMW, 
SH, Gemeente 

Perm. Jaarverslag RSVK 
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 Bij leegstand van woningen eigenaars contacteren en hen per brief informeren rond 
werking van Woonwinkel, RSVK en mogelijke verhuur via RSVK 

IGS Jaarlijks Jaarverslag RSVK 

 Publicatie artikels in het gemeentelijk infoblad ter bekendmaking van de werking 
van het sociaal verhuurkantoor 

IGS Jaarlijks Artikel 

 Begeleiding verhuurders RSVK bij aanvraag premies IGS Perm. Jaarverslag IGS 

 Ondersteuning bij renovatiecontracten, conformiteitsattesten, ed. Technisch 
Adviseur IGS 

Perm. Jaarverslag IGS 

 
OD3:  Het woonaanbod verhogen met het oog op de betaalbaarheid 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Heffing op onbebouwde percelen Gemeente Jaarlijks Notulen CBS 

 Heffing op leegstaande gebouwen Gemeente Jaarlijks Notulen CBS 

 Opmaak stedenbouwkundige verordening m.b.t. het opsplitsen van woningen Dienst RO/ 
Gemeente 

2015 Notulen GR 

 Uitvoeren van het bindend gedeelte van het GRS ( dd. 2006) Gemeente 

 

Perm. RUP 

 
OD4:  Verhogen van het woonaanbod voor prioritaire doelgroepen 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 De rol van het OCMW als een hoofdactor op vlak van de sociale huisvesting 
verderzetten en uitbreiden ( huurgaranties, financiële begeleiding,…) 
 

OCMW, SH Perm. Notulen Raad 

 Het creëren van een woonzorgzone Gemeente 2015 - 2019 Lokaal 
toewijzingsreglement 

 Uitwerken van een procedure omtrent het omgaan met doorgangswoningen SH: 

Specifiek 

Budget te 
bepalen via 

OCMW 

2014 Notulen Raad 
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 Zoeken naar alternatieven voor het Regionaal Crisisnetwerk SH: 

Specifiek 

Budget te 
bepalen via 

OCMW 

2014-2015 Notulen Raad 

 Verbeteren van de huisvestingssituatie van de zwakke huurder ( huursubsidie, 
crisisopvang, noodwoning, LOI, begeleiding, ‘proef –wonen’,…) 

OCMW, SH, IGS Perm. Notulen Raad 

 Onderzoek naar de mogelijkheden tot woonbegeleiding van sociale huurders ( RSVK 
en SHM) 

 
 

OCMW, SHM, 
IGS, Gemeente 

 

2015 Verslag LWO 

 
SD4: De woonkwaliteit verhogen, Ondersteunen energiezuinig en duurzaam wonen 

OD1: Nemen van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het 
woningpatrimonium 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Actualiseren van het leegstandsregister Gemeente 2x/jaar Inventaris 

 Evalueren en toepassen gemeentelijk reglement leegstandsheffing Gemeente, IGS 2013 + jaarlijks Nieuw reglement 

 Bekendmaking van technische ondersteuning ‘Wonen Regio Tielt’ IGS Perm. Jaarverslag 

 Actief opzoeken verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid + toepassen 
wettelijke procedures 

Gemeente, IGS Perm. Cijfers Wonen - 
Vlaanderen 

 Promoten van verschillende renovatiepremies IGS Regelmatig Jaarverslag IGS 

 Actie rond opmaak van conformiteitsattest IGS 2014 Artikel, nieuwsbrief 

 Structureel overleg tussen IGS en RSVK ( vooronderzoek, CA, renovatie,ed) IGS Maandelijks Verslag 

OD2:  De inwoners stimuleren om energiebesparende en 

kwaliteitsverbeterende maatregelen te nemen 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Promoten van de F.R.G.E. lening IGS, OCMW, 
SH, Gemeente 

Perm. Artikel, nieuwsbrief, 
website, infoblad 

 Actief opzoeken eigenaars om voordelen van dakisolatie toe te lichten IGS, SH 2013 - 2015 Woonbeheer 

 Samenwerken met Werkspoor ik het kader van energiescans OCMW, SH Perm. Cijfergegevens 
Werkspoor 
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 Promotie van maatregelen duurzaam – en levenslang wonen bij nieuwbouw Duurzaamheids-
ambtenaar 

 

 

Perm. Infopakket, infoavond 

OD3:  Aandacht voor specifieke noden voor doelgroepen Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Procesbegeleiding bij het aanpassen van woningen door inhoudelijke ondersteuning    Technisch 
Adviseur IGS 

Perm. Jaarverslag IGS 

 Evaluatie van de praktische procedure ter voorkoming van overbewoning; zowel bij 
huisvesting seizoenarbeiders als bij huisvesting andere buitenlandse werkkrachten 
 
 

IGS 2016 Notulen CBS 

 
SD5: Pro-actief inspelen op de vergrijzing 

Trekker 
+Budget 

Timing Indicator 

 Opzetten sensibiliseringsacties m.b.t. de mogelijkheden levenslang wonen en 
woningaanpassing, kangoeroewonen 

OCMW, SH, IGS Regelmatig Artikel, infoblad, ed. 

 Opstarten van een Woonzorgproject ( evt. via Impulsfonds) OCMW, SH Van zodra 
subsidies 

beschikbaar zijn 

Projectdossier Woonzorg 

 Onderzoek naar thema’s voor nieuwe stedenbouwkundige verordeningen zoals 
bijvoorbeeld inzake groepswoningbouw, normen bij appartementen, opsplitsen van 
woningen 

RO 2014 Notulen GR 

 Adviesverlening omtrent aangepast wonen bij nieuwbouw Gemeente, IGS Perm. Infopakket, 
Woonbeursstand 

 


