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0 INLEIDING 

0.1 Het reglementair kader 

De Vlaamse wooncode (art 95 3°) bepaalt dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling 
kan geven aan de prioriteiten en toewijzingsregels die de Vlaams regering vaststelt. 
Van 1 januari 2008 voorziet het sociaal huurbesluit voor de toewijzing van sociale woningen een standaardregi-
me en daarnaast de mogelijkheid van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement. 
Het opstellen van een eigen toewijzingsreglement wordt bepaald in de artikels 26 tot en met 29 van het kaderbe-
sluit sociale huur (BVR van 12 oktober 2007). 
In het eigen gemeentelijk toewijzingsreglement kan men: 

1. Rekening houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders,  
2. Rekening houden met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen 
3. Werken aan de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen. 

Als de gemeente een voorrang aan doelgroepen wil verstrekken dan moet het toewijzingsreglement een doel-
groepenplan bevatten.  
Het doelgroepenplan wordt opgesteld in samenspraak met de lokale besturen en de lokale huisvestings-en wel-
zijnsactoren. De gemeente maakt gebruik van de gegevens van het lokaal sociaal beleidsplan, opgesteld over-
eenkomstig artikel 4 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid. 
Het doelgroepenplan moet voor elke doelgroep minstens de volgende elementen bevatten :  

1. een beschrijving van de doelgroep;  
2. de specifieke problemen die deze doelgroep ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te 

vinden;  
3. indien voorhanden cijfergegevens over het aantal kandidaat-huurders die behoren tot de doelgroep;  
4. de flankerende maatregelen die ten behoeve van de doelgroep worden genomen door de lokale bestu-

ren en de lokale welzijnsactoren.1 

0.2 Procedure waarmee het voorliggende doelgroepenplan tot 
stand kwam 

Zoals bepaald in artikel 26 van het nieuw sociale huurbesluit heeft Nieuwpoort gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om een lokaal toewijzingsreglement op te maken. 
Het college van burgemeester en schepenen ging op 11 juni 2012  principieel akkoord met de opmaak van een 
gemeentelijk toewijzingsreglement voor alle sociale huurwoningen (stadsbestuur, OCMW, Woonmaatschappij 
IJzer & Zee en RSVK) voor het grondgebied Nieuwpoort. Het college vroeg aan het Lokaal Woonoverleg het 
initiatief verder uit te werken.  
Het lokaal woonoverleg was als volgt samengesteld: 

 Tot 31 december 2012 
o Crabbe Roland burgemeester  
o Filliaert - Vanlandschoot Els schepen Voorzitter Lokaal Woonoverleg 
o Rommens Damian stedenbouw stad Nieuwpoort Secretaris Lokaal Woonoverleg 
o Vandevelde Marc stedenbouw stad Nieuwpoort GSA 
o Lefevre Frans OCMW voorzitter en Voorzitter RSVK Westkust 
o D' Hondt Brigitte OCMW raadslid 
o Louwie Eddy bestuurder IJzer en Zee 
o Maenhoudt Bernard bestuurder IJzer en Zee;  

                                                           
1 Sociaal huurbesluit art 28 §2. 
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o Verbrugge Patrick directeur IJzer en Zee 
o Vercruysse Patrick directeur IJzer en Zee 

 Vanaf 1 januari 2013 
o Crabbe Roland burgemeester  
o Wim Demeester, gemeenteraadslid, bestuurder RSVK 
o Rommens Damian stedenbouw stad Nieuwpoort Secretaris Lokaal Woonoverleg 
o Vandevelde Marc stedenbouw stad Nieuwpoort GSA 
o Lefevre Frans OCMW voorzitter en Voorzitter RSVK Westkust 
o D' Hondt Brigitte OCMW raadslid 
o Louwie Eddy bestuurder IJzer en Zee 
o Maenhoudt Bernard bestuurder IJzer en Zee;  
o Verbrugge Patrick directeur IJzer en Zee, bestuurder RSVK of Vercruysse Patrick directeur IJ-

zer en Zee 
Het lokaal woonoverleg werd vanuit Wonen West-Vlaanderen opgevolgd door Pieter Van Vlaenderen, directeur 
of Stefaan Lampaert. De opmaak van het toewijzingsreglement werd begeleid door Dirk Luyten (studio beleid). 

Doelgroepen 

Het lokaal woonoverleg stelde voor een toewijzingsreglement voor specifieke doelgroepen op te maken. Het was 
dan ook noodzakelijk een doelgroepenplan op te maken. Het voorliggende doelgroepenplan werd door het Lokaal 
woonoverleg goedgekeurd op 1 februari 2013. 

Samenspraak 

Een doelgroepenplan moet worden opgesteld in samenspraak met de lokale besturen en de lokale huisvestings- 
en welzijnsactoren. Er werd vooreerst samengewerkt met de leden van het lokaal woonoverleg die werden ge-
acht de huisvestingssector- en het welzijnsveld voldoende te kennen.  
De stad heeft via een informatievergadering op 25 oktober 2012  zo veel mogelijke relevante actoren geïnfor-
meerd over de stand van zaken Een advies werd verstrekt door de seniorenraad en door de gehandicaptenraad. 
De inhoudelijke discussie over mogelijke doelgroepen werd gevoerd binnen het lokaal woonoverleg dat hierover 
besliste. 

0.3 Definiëring van de doelgroepen 

Door de werkgroep werden de volgende mogelijke doelgroepen besproken 

 Algemene groep van senioren (bv 65-plussers) 

 Groep van senioren met een grotere zorgbehoefte (voor woningen in de onmiddellijke omgeving van een 
woonzorgcentrum) 

 Jongeren en jonge gezinnen 

 Alleenstaanden met kinderen 

 Alleenstaanden 

 Alleenstaanden met begeleiding 
 
De doelgroepen die uiteindelijk werden weerhouden omdat ze in Nieuwpoort specifieke problemen ondervinden 
om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt  en waaraan men door toepassing 
van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement bij voorrang sociale woningen wil toewijzen worden als volgt 
gedefinieerd: 
 

65-plussers: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of 
ouder is) 

 

http://www.studiobeleid.be/
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 Ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften: personen vanaf 80 jaar (bij een koppel volstaat het dat 
één van beide partners 80 jaar of ouder is), vervolgens personen vanaf 75 jaar (bij een koppel volstaat het 
dat één van beide partners 75 jaar of ouder is), ), vervolgens personen vanaf 70 jaar (bij een koppel vol-
staat het dat één van beide partners 70 jaar of ouder is). 

 

Personen met een mobiliteitsbeperking: Vooreerst gezinnen met een rolstoelgebruiker of een alleen-
staande rolstoelgebruiker. Een rolstoelgebruiker is een persoon met een handicap van minstens 66% 
waarvan minstens 50 % aan de onderste ledematen.  Vervolgens een gezin waarvan één persoon een 
handicap heeft van minstens 66% of alleenstaande persoon met een handicap van minstens 66 %. 

 
Deze doelgroepen worden in dit doelgroepenplan verder beschreven. 

0.4 Gegevens uit het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 

Bij het opstellen van het doelgroepenplan moet men gebruik maken van de gegevens van het lokaal sociaal 
beleidsplan, opgesteld overeenkomstig artikel 4 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal 
beleid (LSB).2 

Omgevingsanalyse 

In het kader van het LSB is er een omgevingsanalyse opgemaakt die eind 2007 door CBS en OCMW-raad werd 
goedgekeurd. Daaruit weerhouden we  
Bij de cluster sociale zaken: 

 Sociale huisvesting: heel lange wachtlijsten voor sociale woningen + dure privé woningen. (p 12) 

 Lange wachttijden voor serviceflats. (p 12) 
Bij de cluster sociale zaken: 

 tekort aan kortverblijfkamers en serviceflats, zie lange wachtlijst 

 noodzaak aan nachtopvang 

 vraaggestuurd begeleid wonen voor senioren (bv. kangoeroewoningen, aanleunwoningen) 

 Net zoals bij de andere kustgemeenten, heeft de Nieuwpoortse bevolking een serieuze vergrijzing.  De 
bevolkingsprognose voorziet nog een stijging van 65-plussers.  Het ministerie dient zijn programmacij-
fers (rusthuis, serviceflats, dag- en nachtopvang, kortverblijf, …) aan te passen indien we verder een 
genoeg aanbod willen bieden aan de senioren. 

Cijfers: 

 Woningen: aanbod van 70-tal woningen, waarvan 52 woningen enkel voor bejaarden. wachtlijst: 117 
kandidaten 

 Serviceflats: 24 woongelegenheden  eind 2006: 63 kandidaten op wachtlijst slechts 2 tot 3 nieuwe be-
woners per jaar 

Bij de cluster huisvesting: 
Zwakte: 

 Bij de Nieuwpoortse Volkswoning en de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij wordt er gewerkt met 
een wachtlijst.  Eerst ingeschreven, is eerst huis toegewezen krijgen. 

 Het RSVK meldt dat weinig eigenaars de dienst kennen.  Hierdoor worden er heel moeilijk woningen ge-
vonden. 

 Er is geen huurdersvereniging of woonwinkel gevestigd in de regio. 

 De huurwaarborg van het O.C.M.W. vormt op zich geen probleem maar indien eigenaar zijn huur wenst 
te recupereren duurt de procedure ongeveer 7 maanden.  Met de huurwaarborg heeft de makelaar geen 
zekerheid. 

 Studio’s met een geringe oppervlakte trekken mensen met problemen aan (cfr. res. Santhooft). 

                                                           
2 Sociaal huurbesluit art 28 §2. 
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 Het is praktisch onmogelijk om als alleenstaande een betaalbare woonst te vinden. 

 Er is een tekort aan sociale huisvesting. 

 Wat gebeurt er met mensen die geen woning vinden? 
Conclusie 

 Mensen die soms het meest nood hebben aan een sociale woning, vallen soms door de mazen van het 
net. 

 Het plafond van het inkomen is verlaagd zodat minder mensen aanspraak kunnen maken op een sociale 
huurwoning. 

 Er is een nood aan betaalbare woningen voor de doelgroep waar de desbetreffende welzijnsdienst voor 
werkt (middenklasse = mensen met een inkomen waarbij ze zich boven de maximumgrens). 

Doelstellingen en acties uit het LSB-plan 

In het LSB-plan 2008-2013 staan geen doelstellingen die betrekking hebben op wonen.  

Sociale conjunctuurbarometer 

De Vlaamse overheid stelt ter ondersteuning van het lokaal sociaal beleid en de opmaak van de LSB-plannen 
een batterij van gemeentelijke cijfergegevens ter beschikking: de sociale conjunctuurbarometer. We selecteren 
daaruit de voor dit doelgroepenplan relevante gegevens (zie verder). 
 

http://www.studiobeleid.be/
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1 ALGEMENE VOORSTELLING NIEUWPOORT 

1.1 Situering van de gemeente 

Nieuwpoort is een stad en badplaats aan de Vlaamse Kust gelegen in het arrondissement Veurne in de provincie 
West-Vlaanderen.   
De stad is 31 km² groot en telt meer dan 11.000 inwoners. 
In Nieuwpoort mondt de rivier de IJzer via de Ganzepoot uit in de Noordzee. 
 

 

 

 
De oude stadskern (Nieuwpoort-Stad) bevindt zich op een grote drie kilometer van de kustlijn. Aan de kust is een 
tweede nieuwe toeristische kern (Nieuwpoort-Bad) ontstaan. Bebouwing langs de vissershaven en de Albert I 
Laan verbindt deze delen. Naast Nieuwpoort (I) zelf behoren tot de gemeente nog twee dorpen in de Polders, 
namelijk Sint-Joris (II) en Ramskapelle (III). 
Nieuwpoort zelf ligt aan de kust geklemd tussen de gemeenten Koksijde en Middelkerke (meer bepaald hun 
respectievelijke kernen Oostduinkerke en Lombardsijde). Door de grote uitgestrektheid van vooral Ramskapelle 
in het binnenland grenst de hele gemeente Nieuwpoort aan een groot aantal dorpen: 
  

a. Lombardsijde (gemeente Middelkerke) 
b. Westende (gemeente Middelkerke) 
c. Slijpe (gemeente Middelkerke) 
d. Mannekensvere (gemeente Middelkerke) 
e. Schore (gemeente Middelkerke) 

f. Pervijze (stad Diksmuide) 
g. Veurne (stad Veurne) 
h. Booitshoeke (stad Veurne) 
i. Wulpen (gemeente Koksijde) 
j. Oostduinkerke (gemeente Koksijde) 

 

1.2 Bevolking 

De onderstaande gegevens zijn, behoudens een andere bronvermelding, afkomstig uit de lokale statistieken 

1.2.1 Bevolking 

Het aantal inwoners  van Nieuwpoort evolueerde van 10.468 in 2002 naar 11.377 in 2011. 
Het aantal huishoudens ging van 4.661 in 2002 naar 5.475 in 2010.  

http://www.studiobeleid.be/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NieuwpoortLocatie.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/MapNieuwpoort.svg
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Inwoners 10.468 10.595 10.649 10.856 10.855 10.940 11.062 11.161 11.267 11.377 

Huishoudens 4.661 4.760 4.881 5.026 5.085 5.202 5.316 5.401 5.475  

Pers per HH 2,25 2,23 2,18 2,16 2,13 2,10 2,08 2,07 2,06  

 
Hieronder maken we een vergelijking met enkele omliggende gemeenten. (bron: Steunpunt sociale planning 
Provincie West-Vlaanderen) 
 

Aantal inwoners 
op 01/01/2012 

Mannen Vrouwen Totaal 

Nieuwpoort 5.629 5.738 11.367 

Alveringem 2.555 2.434 4.989 

De Panne 5.162 5.578 10.740 

Koksijde 10.872 11.285 22.157 

Veurne 5.606 5.907 11.513 

Arrondissement Veurne 29.824 30.942 60.766 

West-Vlaanderen 577.336 592.734 1.170.070 

 
Met een bevolkingsdichtheid van 363 inw/km² in 2010 ligt Nieuwpoort precies op het niveau van West-
Vlaanderen (363 inw/km²). (bron: Steunpunt sociale planning Provincie West-Vlaanderen) 
 

Bevolkingsdichtheid 2005 2010 Index 

Nieuwpoort 357 363 104 

Arr. Veurne 205 211 103 

Prov. West-Vlaanderen 357 363 102 

1.2.2 Kenmerken van de huishoudens 

In een studie over woonvormen is het aantal huishoudens erg belangrijk, want het is uiteindelijk het aantal huis-
houdens dat het aantal woningen bepaalt. Delen we het aantal inwoners door het aantal huishoudens dan krijgen 
we de gemiddelde grootte of het gemiddeld aantal leden per huishouden (gezin).  Dat bedraagt op 1 januari 2010 
2,06 wat erg laag is. We maken een vergelijking met arrondissement en provincie. (bron: Steunpunt sociale plan-
ning Provincie West-Vlaanderen). Het aantal  huishoudens zonder kinderen, ligt hoog in Nieuwpoort. Dat heeft 
zoals we later zullen zien, te maken met de vergrijzing in Nieuwpoort. 
 

Gemiddeld aantal leden per huishouden 2005 2010 

Nieuwpoort 2,16 2,06 

Arr. Veurne 2,24 2,15 

Prov. West-Vlaanderen 2,40 2,34 

 

Samenstelling huishoudens 2010 Nieuwpoort Arr. Veurne West-Vlaanderen 

 a.c % a.c % a.c % 

Totaal aantal huishoudens 5.475 100% 28.022 100% 494.885 100% 

Huishoudens met kinderen 1.064 19% 6.074 22% 138.173 28% 

Waarvan éénoudergezinnen 190 18% 992 16% 18.113 13% 

Huishoudens zonder kinderen 4.411 81% 21.948 78% 356.712 72% 

 

http://www.studiobeleid.be/
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1.3 Socio-economische gegevens 

Gemiddeld inkomen per inwoner  

Hieronder vergelijken we een aantal gegevens inzake fiscale aangiften(bron ADSEI, inkomens 2009) van de stad 
Nieuwpoort met de andere kustgemeenten en met Vlaanderen. Het inkomen ligt wat lager dan Vlaanderen en 
behoorlijk lager dan het gemiddelde van de kust. 
 

  
Gemiddeld inkomen 

 per inwoner 
Gemiddeld inkomen 

 per aangifte 
Aantal aangiften 

kleiner dan €10.000 

Nieuwpoort 15.512 24.105 17,5% 

Kust 17.771 28.063 16,4% 

Vlaanderen 16.620 28.733 15,9% 

 
We gaan verder op zoek naar gegevens die ons een beeld kunnen geven van grootte van de groep van (oudere) 
mensen met een laag inkomen. Een eerste indicatie zijn de mensen met een leefloon. 
 

Leefloon 2006 2007 2008 2009 2010 

Totaal 51 50 42 49 63 

Personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering 

Een andere indicatie van de sociaal zwakkeren is het aantal personen dat geniet van een verhoogde tegemoet-
koming bij geneeskundige verzorging.  
 

Voorkeursregeling ziekteverzekering 2008 2009 2010 2011 

Rechthebbende op basis van de hoedanigheid  667 623 610 591 

Rechthebbende op bepaalde sociale voordelen  558 581 628 670 

Omnio (titularissen + personen ten laste)  87 107 110 130 

Totaal aantal rechthebbenden 1.312 1.311 1.348 1.391 

Totale bevolking 11.062 11.161 11.267 11.377 

Aandeel rechthebbenden 11,86 11,75 11,96 12,23 

 
Ter vergelijking: In 2009 geniet in West-Vlaanderen 13,6% van de bevolking van deze voorkeursregeling. De kust 
scoort hier iets hoger: 14,6% van de bevolking geniet van deze voorkeursregeling. 

 Kansarme wijken 

In de analyse door het Steunpunt sociale planning naar kansarmoede (2010) worden twee wijken in het centrum 
van Nieuwpoort (Nieuwpoort middenstad en westwijk) aangeduid als een kansarme buurt.  

http://www.studiobeleid.be/
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2 DE HUISVESTINGSSITUATIE IN DE GEMEENTE 

2.1 Algemeen 

In de gemeentelijke fiche wonen3 vinden we een aantal gegevens over de woonmarkt in Nieuwpoort. Ze zijn 
gebaseerd op het kadaster 2009. We maken eerst een onderscheid in het type van de woningen. 
In Nieuwpoort is er een zeer grote graad van appartementering. In 2009 was maar 24 % van de woongelegenhe-
den gewone huizen, 2%  handelshuizen, 72 % appartement en en 2 % buildings. 
 

Type van de woning Nieuwpoort Arr. Veurne West-Vlaanderen 

 a.c % a.c % a.c % 

Totaal aantal woongelegenheden 13.605 100% 58.463 100% 607.938 100% 

Gewone huizen 3.221 24% 21.288 36% 416.293 68% 

Handelshuizen 267 2% 1.777 3% 23.551 4% 

Appartementen 9.789 72% 33.349 57% 139.984 23% 

Buildings 328 2% 2.049 4% 28.110 5% 

 

Tweede verblijven 

Het groot aantal woongelegenheden dat niet bewoond is door de eigenaar is opmerkelijk. 
 

Eigendomstitel Nieuwpoort Arr. Veurne West-Vlaanderen Vlaanderen 

 a.c % a.c % a.c % % (2001) 

Bewoonde woongelegenheden 5.400 100% 27.654 100% 492.134 100% 100% 

Eigenaar is bewoner 2.476 46% 14.712 53% 317.169 64% 66,83% 

Eigenaar is geen bewoner 2.870 53% 12.740 46% 170.053 35% 31,75% 

Geen duidelijkheid 54 1% 202 1% 4.912 1% 1,42% 

 
Nieuwpoort telt volgens het kadaster op 1 januari.2009 13.605 woongelegenheden. Dit zou ruimschoots voldoen-
de moeten zijn om de 5.401gezinnen (2009)  in Nieuwpoort te huisvesten.  
Wanneer we het aantal maximum bewoonde woongelegenheden (waar de voorbije 5 jaar iemand gedomicilieerd 
was en dus bestemd was voor permanente huisvesting) vergelijken met het totaal aantal woongelegenheden dan 
geeft ons dat een beeld van het grote aantal  tweede verblijven.  

Kadastraal inkomen 

We kijken nu naar het (gemiddeld) kadastraal inkomen. 
 

 Gemiddeld kadastraal inkomen 

Type van de woning Nieuwpoort Arr. Veurne West-Vlaanderen 

Totaal aantal woongelegenheden 773 831 779 

Gewone huizen 746 806 714 

Handelshuizen 1.545 1.437 1.380 

Appartementen 761 818 880 

Buildings 771 784 745 

 

                                                           
3 Gemeentelijke fiche wonen van de provincie West-Vlaanderen (editie oktober 2010) 

http://www.studiobeleid.be/


 

www.studiobeleid.be       Doelgroepenplan Nieuwpoort    LWO 1 februari 2013   13 
 

Ouderdom van de woning 

En vervolgens naar de ouderdom van de woning. Het aantal recente woningen ligt hoog in Nieuwpoort. 
 

Bouwjaar Nieuwpoort Arr. Veurne West-Vlaanderen 

 a.c % a.c % a.c % 

Bewoonde woongelegenheden 5.400 100% 27.654 100% 492.134 100% 

Ouder dan 25 jaar 3.197 59% 18.633 67% 362.709 74% 

Jonger dan of gelijk aan 25 jaar 2.203 41% 9.021 33% 129.425 26% 

Vastgoedprijzen 2005-2009 

In de Woonfiche Nieuwpoort vinden we een vergelijking van de vastgoed prijzen 2005-2009 van Nieuwpoort met 
de prijzen voor het arrondissement en de provincie. 
In die periode zijn  het vooral de prijzen van de appartementen die in Nieuwpoort sterk stijgen.  
 

Woonhuizen 
Gemiddelde verkoopprijs en aantal transacties 

Nieuwpoort Arr. Veurne West-Vlaanderen 

 € Aantal € Aantal € Aantal 

2005 140.301 74 128.168 335 121.331 8.017 

2009 178.777 56 182.615 264 165.216 7.147 

Index 2005-2009 127 76 142 79 136 89 

 

Appartementen, 
flats en studio’s 

Gemiddelde verkoopprijs en aantal transacties 

Nieuwpoort Arr. Veurne West-Vlaanderen 

 € Aantal € Aantal € Aantal 

2005 150.246 672 164.394 2.030 164.805 8.270 

2009 210.906 438 210.977 1.396 213.053 6.493 

Index 2005-2009 140 65 128 69 129 79 

 

Villa’s, bungalows 
en landhuizen 

Gemiddelde verkoopprijs en aantal transacties 

Nieuwpoort Arr. Veurne West-Vlaanderen 

 € Aantal € Aantal € Aantal 

2005 390.756 25 330.664 230 293.978 1.971 

2009 377.336 16 366.819 177 343.429 1.888 

Index 2005-2009 97 64 111 77 117 96 

 

Bouwgrond 
Gemiddelde verkoopprijs en aantal transacties 

Nieuwpoort Arr. Veurne West-Vlaanderen 

 €/m² Aantal €/m² Aantal €/m² Aantal 

2005 203 28 172 185 121 2.967 

2009  5 223 53 145 1.940 

Index 2005-2009  18 130 29 120 65 

Vastgoedprijzen 2009-2011 

We kijken vervolgens nog naar de  evolutie van de vastgoedprijzen tussen 2009 en 2011. 
 

Verkoopprijs Woonhuizen Appartementen Villa’s Bouwgrond 

2009 178.777 210.906 377.336  

2010 204.604 229.276 457.500 175 

2011 198.193 235.051 509.375 315 
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2.2 Sociale (huur)woonmarkt 

2.2.1 Sociale Huisvestingsmaatschappij IJzer & Zee 

Woonmaatschappij IJzer & Zee Canadalaan 39 - 8620 Nieuwpoort  058/31.22.40  directie@wijz.woonnet.be 
 
In Nieuwpoort is één Sociale Huisvestingsmaatschappij actief: Woonmaatschappij IJzer & Zee.  Woonmaat-
schappij IJzer & Zee is de sociale huisvestingsmaatschappij voor de Westkust en de Noordelijke Westhoek. Ge-
ografisch valt het werkingsgebied grotendeels samen met de arrondissementen Veurne en Diksmuide. Het werk-
gebied van Woonmaatschappij IJzer & Zee omvat 11 gemeenten (De Panne, Koksijde, Veurne, Alveringem, Lo-
Reninge, Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Koekelare, Nieuwpoort en Middelkerke).  
Woonmaatschappij IJzer & Zee bouwt sociale huurwoningen én sociale koopwoningen en verleent sociale kredie-
ten aan particulieren voor renovatie en nieuwbouw. De woonmaatschappij verhuurt 1800 woningen en bouwt 
jaarlijks een 20 à 30 sociale koopwoningen in de regio.  
 
 

 
 

2.2.2 Sociaal Verhuurkantoor RSVK Westkust 

Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust 
Arsenaalstraat 22 8620 Nieuwpoort 058/22.26.00 Contactpersoon: Kristof Goossens 

 
In Nieuwpoort is er een regionaal sociaal verhuurkantoor actief: Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust. 
Het RVSK is actief in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke. 
Het RSVK beschikt momenteel in Nieuwpoort over 37 sociale huurwoningen op diverse adressen waarvan er 35 
worden verhuurd. 
 

Albert I-laan 49 Bus 0201 

Arsenaalstraat 31 

Astridlaan 46 

Astridlaan 101 Bus 6 

Astridlaan 101 Bus 5 

Astridlaan 130 

Franslaan 84 Bus 0101 

Franslaan 174 Bus 002 

Langestraat 71 

Langestraat 93A 
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Lefebvrestraat 15 Bus 0301 

Onze Lieve Vrouwestraat 6 

Rijkswachtstraat 2 

Van Clichthovenstraat 81 

Schipstraat 34 Bus 1 

Schipstraat 34 Bus 2 

Brugse Vaart 40C Bus 0003 

Brugse Vaart 40C Bus 0001 

Brugse Vaart 40C Bus 0002 

Brugse Vaart 40C Bus 0101 

Brugse Vaart 40C Bus 0102 

Brugse Vaart 40C Bus 0103 

Brugse Vaart 40C Bus 0202 

Brugse Vaart 40C Bus 0203 

Brugse Vaart 40C Bus 0204 

Brugse Vaart 40D Bus 0001 

Brugse Vaart 40D Bus 0002 

Brugse Vaart 40D Bus 0003 

Brugse Vaart 40D Bus 0101 

Brugse Vaart 40D Bus 0102 

Brugse Vaart 40D Bus 0103 

Brugse Vaart 40D Bus 0201 

Brugse Vaart 40D Bus 0202 

Brugse Vaart 40D Bus 0203 

Brugse Vaart 40D Bus 0204 

 

2.2.3 OCMW Nieuwpoort 

OCMW Nieuwpoort  Astridlaan 103  8620 Nieuwpoort  058 22 38 10 
 
OCMW Nieuwpoort verhuurt diverse woningen. Hieronder een overzicht. 

‘Sociale’ huisvesting 

Het OCMW van Nieuwpoort verhuurt meerdere woningen voor sociale huisvesting.  
Deze woningen zijn gelegen: 

 Langestraat 2 gezinswoningen voor echtparen of samenwonenden met kinderen 
 P. Braeckelaan 1 gezinswoning met 2 slaapkamers 
 Havenstraat 2 recent gebouwde en modern ingerichte appartementen 
 W. Brigadelaan 10 woningen met 1 slaapkamer en 2 ruime woningen voor bejaarden of rolstoelgebrui-

kers 
Door de grote nood aan goede betaalbare huisvesting sloot het OCMW een samenwerkingsakkoord af met het 
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor. 

Woningen voor bejaarden 

Het OCMW heeft 52 woningen ( inclusief de serviceflats ) die uitsluitend verhuurd worden aan gepensioneerde 
echtparen zonder inwonende kinderen of aan alleenstaande bejaarden. De woningen liggen centraal in de stads-
kern waardoor  de bewoners een minimum aan verplaatsing moeten doen om in hun dagelijkse behoeften te 
voorzien. 
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 23 van deze woningen zijn gelegen aan de Canadalaan 10. Langs de voorzijde grenzen de huizen aan 
de tuin van het rusthuis De Zathe. Achteraan zijn er geen buurtbewoners (de woningen zijn immers ge-
legen langs de Veurnevaart). De woningen zijn voorzien van één of twee slaapkamers. Twee gelijk-
vloerse woningen zijn aangepast voor rolstoelgebruikers. 

 In de Langestraat beschikt het OCMW over 5 huurwoningen voor gepensioneerde echtparen of alleen-
staanden. Het betreft hier gelijksvloerse woningen met 1 slaapkamer en badkamer met zitbad. Elke wo-
ning heeft achteraan een kleine tuin.  

Serviceflats 

Het woningcomplex met dienstverlening "d'Arke' is gelegen aan de Canadalaan 8. 
Er zijn 24 serviceflats voor senioren of mindervalide personen. Deze appartementen zijn ideale woongelegenhe-
den voor senioren die zolang mogelijk zelfstandig willen wonen, maar die toch een beperkte begeleiding nodig 
hebben. De woningen zijn comfortabel ingericht en rustig gelegen. Het rusthuis en de sociale dienst zijn vlakbij. 
 

25 woningen eigen-
dom van het OCMW 
die worden ver-
huurd 

12 woningen Witte Brigadelaan  
2 woningen Langestraat 
1 woning Pieter Braeckelaan 
 

Momenteel geen sociale woningen en vallen nu niet 
onder TWR 
Kunnen bij overdracht aan IJzer & Zee sociale wonin-
gen worden en zullen dan onder TWR vallen 
Komen in aanmerking voor senioren, personen met 
beperking en gezinnen.  

25 sociale huurwo-
ningen  die het 
OCMW huurt van 
IJzer & Zee en door-
verhuurt 
 

23 flats Canadalaan 10 
2 app Havenstraat 13 

Er wordt overwogen om deze woningen rechtstreeks 
door IJzer & Zee te laten verhuren als sociale huur-
woning. 
Bij rechtstreekse verhuur is TWR van toepassing 
De woningen komen in aanmerking voor doelgroep 
ouderen buiten een viertal dat niet met lift bereikbaar 
is 

24 erkende assis-
tentiewoningen 

24 woningen 
Canadalaan 8 

Zijn als seviceflats erkend en vallen onder het Woon-
zorgdecreet (assistentiewoningen).  
TWR is niet (zal niet) van toepassing zijn    

 

2.2.4 Stad Nieuwpoort 

Dienst Stedenbouw en ruimtelijke planning 
Willem De Roolaan 90  8620 Nieuwpoort  058 22 44 53 stedenbouw@nieuwpoort.be 

 
De stad Nieuwpoort bezit 25 huurwoningen die evenwel niet als sociale huurwoningen worden verhuurd. De stad 
wil de woningen overdragen aan IJzer en Zee. Dat is ondertussen ook principieel beslist. Als dat is gebeurd val-
len de woningen onder toepassing van het TWR. Een aantal woningen komen mogelijk in aanmerking voor be-
paalde doelgroepen. 

2.2.5 Overzicht Sociaal woningpatrimonium 

Hieronder geven we een lijst met woningen die v erhuurd worden in Nieuwpoort. 
  

 
Aantal 

IJzer & Zee 440 

Appartement 1 slaapkamer 20 

Appartement 2 slaapkamers 111 

Appartement 3 slaapkamers 9 
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Appartement 4 slaapkamers 4 

Woning 1 slaapkamer 24 

Eengezinswoning rij 2 slaapkamers 85 

Eengezinswoning rij 3 slaapkamers 121 

Eengezinswoning rij 4 slaapkamers 62 

Rolstoel (2 x 2 slpk en 2 x 3 slpk) 4 

Ijzer & Zee (OCMW hoofdhuurder) 25 

Appartement 2 slaapkamers 2 

Flat 1 slaapkamer 17 

Flat 2 slaapkamers 6 

OCMW Nieuwpoort 44 

Assistentiewoning (serviceflat) 24 

Eengezinswoning 1 slaapkamer 17 

Eengezinswoning 2 slaapkamers 1 

Eengezinswoning 3 slaapkamers 1 

Eengezinswoning 5 slaapkamers 1 

RSVK Westkust - regio Nieuwpoort 37 

Studio met slaaphoek 1 

Appartement 1 slaapkamer 19 

Appartement 2 slaapkamers 10 

Appartement 3 slaapkamers 1 

Eengezinswoning 2 sl. (renovatie) 1 

Eengezinswoning 2 slaapkamers 2 

Eengezinswoning 3 slaapkamers 2 

Eengezinswoning 4 sl. (renovatie) 1 

Stadsbestuur Nieuwpoort 25 

Appartement 2 slaapkamers 1 

Eengezinswoning 2 slaapkamers 13 

Eengezinswoning 3 slaapkamers 10 

Eengezinswoning 4 slaapkamers 1 

Eindtotaal 571 

 

2.2.6 Toepassingsgebied van het lokaal toewijzingsreglement (TWR) 

Er zijn verschillende soorten van woningen. We overlopen waar het TWR van toepassing zal zijn: 

 Het TWR zal nu van toepassing zijn op: 
o 440 sociale huurwoningen IJzer & Zee  
o 37 woningen RSVK Westkust.  

 

2.2.7 Bindend sociaal objectief 

Hieronder nog de gegevens van het bindend sociaal objectief volgens het Grond en Pandendecreet (DGPD). 
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Sociaal huuraanbod 
Nulmeting 31.12.07 

% Sociale huurwoningen 
volgens nulmeting* 

Bindend sociaal 
objectief ‘09-‘20 

Sociale 
koopwoningen 

Sociale 
kavels 

523 8,6% 22   

 
Op 31 december 2007 was het aantal sociale woningen 523 of 8,6 % van het aantal huishoudens. 
Het bindend sociaal objectief bedraagt  22 sociale huurwoningen. 
Ook voor sociale koopwoningen en sociale kavels is er een objectief. Voor Nieuwpoort is dat: 

 40 sociale koopwoningen 

 2 sociale kavels. 
 

2.3 Gegevens sociale huurders  

Woonmaatschappij IJzer & Zee 

We starten met gegevens van de sociale huurders van Woonmaatschappij IJzer & Zee. De SHM bezorgde ons 
de volgende gegevens van huurders (september 2012) naar aantal leden in het huishouden en leeftijd van de 
hoofdhuurder.  
 

 
Leeftijd 

 
Personen in  
huishouden 

Tem 64 65+ Totaal 

1 104 82 186 

2 83 49 132 

3 56 7 63 

4 38 1 39 

5 15 
 

15 

6 6 
 

6 

7 2 
 

2 

Totaal 304 139 443 

OCMW  

Hieronder gegevens van de huurders van woningen ons bezorgd door het  OCMW (september 2012). 
 

 
Tem 64 65+ tot 

 
Alleen 

Koppel 
met kind 

Onbekend Alleen Koppel Onbekend  Tot 

Eigendom OCMW 9 1 1 28 4 1 44 

Eigendom IJzer en Zee 5  1 17 2 
 

25 

Eindtotaal 14 1 2 45 6 1 69 

 
In de woningen van het OCMW blijkt een hoog aantal personen met een invaliditeit van 66%  te wonen. 
 

66% invalide ja nee Onbekend Eindtotaal 

Eigendom OCMW 4 39 1 44 

Eigendom IJzer en Zee 7 17 1 25 

Eindtotaal 11 56 2 69 
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Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust 

Momenteel zijn er 35 sociale verhuringen bij het RSVK: 
 

Huishouden Tem 64 jaar 65plus Eindtotaal 

Alleenstaande 20 4 24 

Alleenstaande+ kind 3 
 

3 

Alleenstaande+ 2 kinderen 6 
 

6 

Alleenstaande+3 kinderen 1 
 

1 

Koppel+2 kinderen 1 
 

1 

Eindtotaal 31 4 35 

 
In het totaal zijn er 24 alleenstaanden, 10 alleenstaanden met één of meerdere kinderen en één koppel met twee 
kinderen. 
Er zijn slechts enkele oudere huurders(65 plus). Het gaat daarbij om vier alleenstaande 65-plussers. 
 

2.4 Gegevens over de kandidaat-huurders 

2.4.1 Woonmaatschappij IJzer & Zee 

We starten met gegevens van de kandidaat-huurders van Woonmaatschappij IJzer & Zee. De SHM bezorgde 
ons de volgende gegevens van kandidaten (september 2012) naar aantal leden in het huishouden en leeftijd van 
de hoofdhuurder.  

Alle kandidaten 

We gaan eerst in op alle kandidaten. 
 

Gezinsleden Tem 64 65plus Eindtotaal 

1 224 51 275 

2 89 24 113 

3 63   63 

4 28   28 

5 14   14 

6 10   10 

7 6   6 

8 1   1 

9 1   1 

Eindtotaal 436 75 511 

 
Gezinsleden Tem 64 65plus Eindtotaal 

1 81% 19% 100% 

2 79% 21% 100% 

3 100% 0% 100% 

4 100% 0% 100% 

5 100% 0% 100% 

6 100% 0% 100% 

7 100% 0% 100% 

8 100% 0% 100% 

9 100% 0% 100% 

Eindtotaal 85% 15% 100% 
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Kandidaten uit Nieuwpoort 

Uit de gegevens blijkt evenwel  dat er heel wat kandidaten afkomstig uit andere gemeenten. 
Slechts 174 kandidaten, dat is 34%,  blijken van Nieuwpoort zelf te zijn. 
Tussen de kandidaten van Nieuwpoort zijn er in verhouding ook meer 65 plussers, met name 20%, tegenover 
12% voor kandidaten van buiten Nieuwpoort. 
  

Gemeente Tem 64 65plus Eindtotaal 

Nieuwpoort 139 35 174 

Koksijde 78 8 86 

Middelkerke 61 10 71 

De Panne 29 1 30 

Veurne 22 5 27 

Oostduinkerke 26  26 

Diksmuide 14 3 17 

Oostende 14 2 16 

Alveringem 3 2 5 

Houthulst 2 1 3 

Kortemark 3  3 

Lo-Reninge 3  3 

Aalst 1 1 2 

Gent 2  2 

Herentals 1 1 2 

Ieper 2  2 

Kortrijk 2  2 

Zedelgem 2  2 

Aalbeke 1  1 

Beernem 1  1 

Boortmeerbeek 1  1 

Borsbeek 1  1 

Bredene 1  1 

Brugge 
 

1 1 

Charleroi 1  1 

De Haan 1  1 

Dentergem (Wakken) 1  1 

Edegem 
 

1 1 

Evergem 1  1 

Haaltert 1  1 

Harelbeke 1  1 

Heverlee 1  1 

Hooglede 1  1 

Hoogstraten 1  1 

Ichtegem 1  1 

Jabbeke 
 

1 1 

Keiem - Diksmuide 1  1 

Koekelare 1  1 

Lanaken 1  1 

Leuven 1  1 

Lille 1  1 

Lokeren 1  1 

Maldegem 
 

1 1 

Mechelen 1  1 
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Overijse 1  1 

Poperinge 
 

1 1 

Putte 1  1 

Roeselare 1  1 

Schaarbeek 1  1 

Sint Andries Brugge 1  1 

Sint-Niklaas 1  1 

Tilburg 1  1 

Vleteren 
 

1 1 

Wevelgem 1  1 

Willebroek 1  1 

Zonnebeke 1  1 

 
Hieronder gaan we verder met de kandidaat-huurders uit Nieuwpoort. We opnieuw de verdeling naar aantal leden 
in het huishouden en leeftijd van de hoofdhuurder. 
 

Gezinsleden Tem 64 65plus Eindtotaal 

1 64 21 85 

2 30 14 44 

3 29   29 

4 8   8 

5 4   4 

6 3   3 

7 1   1 

Eindtotaal 139 35 174 

 

Gezinsleden Tem 64 65plus Eindtotaal 

1 75% 25% 100% 

2 68% 32% 100% 

3 100% 0% 100% 

4 100% 0% 100% 

5 100% 0% 100% 

6 100% 0% 100% 

7 100% 0% 100% 

Eindtotaal 80% 20% 100% 

 
Bij  de alleenstaanden is 25%  65plus en bij de huishoudens bestaande uit twee personen loopt dat op tot 32%.  
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2.4.2 RSVK Westkust 

Het RSVK telde op 31/12/12  408 kandidaten. Deze kandidaten waren wel afkomstig uit 46 gemeenten, maar het 
merendeel  is duidelijk afkomstig uit de eigen regio, met ondermeer 85 kandidaten uit Nieuwpoort zelf. 
We lijsten de gemeente met drie of meer kandidaten op: 
 

Rijlabels Aantal 

Koksijde 87 

Nieuwpoort 85 

Middelkerke 80 

Oostende 28 

De Panne 26 

Veurne 20 

Diksmuide 15 

Brugge 5 

Alveringem 4 

Kortemark 4 

Ieper 3 

Koekelare 3 

Lo-reninge 3 

Onbekend 3 

Diverse andere gemeenten 42 

Totaal 408 

 
Er zijn verschillende kandidatenlijsten. Hieronder geven we een overzicht van de kandidaten per woningtype. Dit 
overzicht geeft meteen een eerste idee van de grootte van de respectievelijke huishoudens. 
 

Studio's  0 slk 40 

Appartement 1 slk 137 

 
2 slk 232 

 
3 slk 101 

 
4 slk 32 

 
5 slk en meer 10 

Huis 1 slk 130 

 
2 slk 254 

 
3 slk 137 

 
4 slk 50 

 
5 slk en meer 17 

 
De leeftijdsverdeling van de kandidaat (hoofd)huurders is als volgt: 
 

Leeftijd Aantal 

Tot en met 64 368 

65 plus 36 

Onbekend 4 

Totaal 408 
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2.4.3 OCMW  

Hieronder de gegevens van de kandidaat-huurders bij het  OCMW (september 2012). 
Hier is het merendeel van de kandidaten 65+, met name 65%. 
 

Leeftijd Aantal 

Tot en met 64 64 

65 plus 119 

Totaal 183 

 
In de onderstaande tabel bekijken we de verdeling naar leeftijd per soort van woningen. 
 

 
Witte Brigadel. Langestr. Gezinswon. Havenstr. Canadal. 8 Canadal. 10 

20 - 24 2   1 1     

25 - 29 1 
 

1 
  

  

30 - 34 1 
 

5 
  

  

35 - 39 1 
 

1 
 

1 1 

40 - 44 1 
 

1 
  

  

45 - 49 4 
 

3 1 1   

50 - 54 7 
  

2 
 

1 

55 - 59 5 1 
 

2 2 3 

60 - 64 15 8 
 

5 6 12 

65 - 69 8 4 
 

2 4 9 

70 - 74 6 1 
 

2 14 14 

75 - 79   3 
  

21 13 

80 - 84 1 3 
  

20 10 

85 - 89 1 1 
  

16 3 

90 - 94   
   

5 2 

95 - 99   
   

1   

Tot 53 21 12 15 91 68 

 
Er blijken tussen de kandidaten verschillende rolstoelgebruikers (in totaal 7%) te zijn. 
 

Leeftijd Rolstoelgebruikers 

20 - 24 1 

25 - 29   

30 - 34   

35 - 39 1 

40 - 44   

45 - 49   

50 - 54 2 

55 - 59 2 

60 - 64 4 

65 - 69   

70 - 74 1 

75 - 79   

80 - 84 1 

85 - 89 1 

90 - 94   

95 - 99   

Totaal 13 
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Hieronder een verdeling van de kandidaten naar leeftijd en gezinstype: 
 

 
Alleenstaanden Koppels 

Leeg Tot 

 
0 kind 1 kind 2 kind 3 kind 0 kind 1 kind 2 kind 3 kind 

20 - 24   2               2 

25 - 29 1 
   

 1 
  

 2 

30 - 34 1 
 

2 
 

 1 1 1  6 

35 - 39 1 1 
  

 
   

 2 

40 - 44 1 
  

1  
   

 2 

45 - 49 5 1 2 
 

 
   

 8 

50 - 54 7 
   

1 
   

 8 

55 - 59 8 
   

1 
   

 9 

60 - 64 18 2 
  

4 
   

1 25 

65 - 69 15 
   

4 
   

 19 

70 - 74 15 
   

8 
   

 23 

75 - 79 15 
   

9 
   

2 26 

80 - 84 14 
   

13 
   

 27 

85 - 89 12 
   

6 
   

 18 

90 - 94 5 
   

 
   

 5 

95 - 99 1 
   

 
   

 1 

Eindtotaal 119 6 4 1 46 2 1 1 3 183 

Kandidaten uit Nieuwpoort 

Driekwart (73%) van de kandidaten zijn van Nieuwpoort.  
 

Gemeente Aantal 

Nieuwpoort 134 

Middelkerke 12 

Koksijde 10 

Oostende 5 

Diksmuide 3 

De Panne 2 

Brugge 1 

Wenduine 1 

Antwerpen 1 

Bouillon 1 

Boutersem 1 

Frameries 1 

Geraardsbergen 1 

Gistel 1 

Izegem 1 

Koekelaere 1 

Moorslede 1 

St. Gillis 1 

St. Niklaas 1 

Stavele 1 

Veurne 1 

Waasmunster 1 

Zoerle Perwijs 1 

Totaal 183 
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Van deze kandidaten van Nieuwpoort geven we eveneens de verdeling naar leeftijd en gezinstype: 
 

Leeftijd Tem 64 65plus Eindtotaal 

Alleenstaande 28 59 87 

Alleenstaande (+1 kind) 3 0 3 

Alleenstaande (+1 klkind) 1 0 1 

Alleenstaande (+2 kind) 1 0 1 

Alleenstaande (+3 kind) 1 0 1 

Koppel 4 33 37 

Koppel (+2 kind) 1 0 1 

Koppel (+3 kind) 1 0 1 

Onbekend 1 1 2 

Eindtotaal 41 93 134 

 

Leeftijd Tem 64 65plus Eindtotaal 

Alleenstaande 32% 68% 100% 

Alleenstaande (+1 kind) 100% 0% 100% 

Alleenstaande (+1 klkind) 100% 0% 100% 

Alleenstaande (+2 kind) 100% 0% 100% 

Alleenstaande (+3 kind) 100% 0% 100% 

Koppel 11% 89% 100% 

Koppel (+2 kind) 100% 0% 100% 

Koppel (+3 kind) 100% 0% 100% 

Onbekend 50% 50% 100% 

Eindtotaal 31% 69% 100% 

 
 

2.5 Rationele bezetting 

2.5.1 Woonmaatschappij IJzer & Zee 

Woonmaatschappij IJzer & Zee hanteert de volgende regeling wat betreft rationele bezetting: 
 
Bij de toewijzing van een woongelegenheid moet steeds rekening worden gehouden met de rationele bezetting 
van de woongelegenheid teneinde de doelmatigheid van de organisatie en de leefbaarheid in en om de huurwo-
ning te bewerkstelligen. Daarbij zijn de begrippen overbevolking enerzijds en onderbezetting anderzijds van be-
lang. 
Overbevolking : er is sprake van overbevolking wanneer meer dan twee personen een slaapkamer in een 
woongelegenheid betrekken. Volgende uitzonderingen zijn mogelijk : bij bezoekrecht kunnen maximum drie kin-
deren een zelfde slaapkamer betrekken maar het aantal extra slaapkamers om het bezoekrecht te kunnen uitoe-
fenen is beperkt tot 2. Kinderen van een verschillend geslacht en ouder dan 6 jaar moeten een afzonderlijke 
slaapkamer kunnen betrekken. Indien geen familieband bestaat, moet een afzonderlijke slaapkamer kunnen 
worden betrokken. 
Onderbezetting : een woning wordt als onderbezet beschouwd als ze door minder dan het minimale aantal be-
woners wordt bewoond. Een alleenstaande ouder wordt voor deze berekening als twee bewoners geteld. Het 
minimale aantal bewoners is gelijk aan het vooropgestelde aantal bewoners, verminderd met één. Er is dus spra-
ke van onderbezetting wanneer het aantal slaapkamers van de woning minstens één meer bedraagt dan het 
aantal personen die de woning bewonen.  
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Algemene regels  i.v.m. rationele bezetting. 

Als de huurder een onderbezette woongelegenheid bewoont, dan kan de maatschappij een maandelijkse ver-
goeding aanrekenen, die wordt toegevoegd aan de reële te betalen huurprijs. Deze vergoeding is gelijk aan 25 €, 
vermenigvuldigd met het verschil tussen het reële aantal bewoners van de woongelegenheid en het minimale 
aantal bewoners. Het minimale aantal bewoners is gelijk aan het vooropgestelde aantal minimum aantal bewo-
ners volgens het intern huurreglement. 
In afwijking hierop, is het minimale aantal bewoners in de volgende gevallen gelijk aan het vooropgestelde aantal 
bewoners, verminderd met twee: 

1) als de woning wordt bewoond door een huurder, partner of andere personen die inwonen, die 55 jaar of 
ouder zijn; 

2) als de verhuurder een individuele gemotiveerde afwijking aanvaardt. 
Bij het beoordelen van de rationele bezetting, wordt rekening gehouden met kinderen die geplaatst zijn, of waar-
voor de kandidaat-huurder een co-ouderschap, of een omgangsrecht heeft en die daardoor niet permanent in de 
woongelegenheid zullen verblijven. Met de kinderen die meerderjarig worden, blijft men rekening houden zolang 
zij de leeftijd van vijfentwintig jaar niet hebben bereikt en zolang hun deeltijdse verblijf in de woongelegenheid 
blijft voortduren. 
Die vergoeding kan alleen worden aangerekend, als de huurder weigert om zich kandidaat te stellen voor een 
aangepaste woongelegenheid in dezelfde omgeving, of als de huurder tweemaal een aangeboden aangepaste 
woongelegenheid in dezelfde omgeving weigert. 
De vergoeding moet worden betaald vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de vaststelling van de geval-
len. 

Specifiek regels voor rationele bezetting voor Woonmaatschappij IJzer & Zee. 

Woonmaatschappij IJzer & Zee hanteert de volgende regels om steeds uniform tewerk te gaan bij het beoordelen 
van de rationele bezettingsgraad 4.  
 

Type woning 
Aantal personen 

Maximum Minimum 

Studio 
1 slaapkamer 
2 slaapkamers 
3 slaapkamers 
4 slaapkamers 

2 
2 
3 
5 
8 

1 
1 
1 
4 
6 

 
De maatschappij behoudt de mogelijkheid tot afwijking van voornoemde opdeling bij: 
1. Éénoudergezinnen, 
2. Bij jonge gezinnen zonder kinderen, 
3. Bij gepensioneerde gezinnen of alleenstaanden zonder kinderen, die nood hebben aan een kamer op het 

gelijkvloers omwille van gezondheidsredenen of andere sociale omstandigheden, (m.a.w. Polyvalente woon-
gelegenheden met 1 kamer beneden en 2 reservekamers boven), 

4. Gezien op het grondgebied veurne geen woningen bestaan met 4 slaapkamers, kan afgeweken worden van 
de rationele bezetting en kan een gezin met maximaal 6 personen een woning krijgen met 3 slaapkamers. 

5. Bij toewijzing van een appartement zal zowel het maximum als minimum van de bovenomschreven tabel met 
1 persoon worden verminderd, om overlast in de appartementsgebouwen te voorkomen. 

                                                           
4 Besluit van de Vlaamse Executieve d.d. 02 oktober 1985. 
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3 TWEE DOELGROEPEN OUDEREN 

3.1 Inleiding 

In het toewijzingsreglement zijn twee doelgroepen ouderen voorzien.  
 

65-plussers 

65-plussers: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of 
ouder is) 

 

Ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften 

Ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften: personen vanaf 80 jaar (bij een koppel volstaat het dat 
één van beide partners 80 jaar of ouder is), vervolgens personen vanaf 75 jaar (bij een koppel volstaat het 
dat één van beide partners 75 jaar of ouder is), ), vervolgens personen vanaf 70 jaar (bij een koppel vol-
staat het dat één van beide partners 70 jaar of ouder is). 

 
In dit hoofdstuk gaan we in op de woonnood van ouderen in Nieuwpoort 
 

3.2 Over de woonnood van ouderen in Vlaanderen 

3.2.1 De woning en woonomgeving 

In Vlaanderen is 77% van de ouderen eigenaar van de woning tegenover ‘slechts’ 74% van de totale bevolking.  
Iets meer dan één senior op vijf huurt de woning en 2% is geen eigenaar van de woning, maar kan wel gratis 
over de woning beschikken. In deze gevallen gaat het dan meestal om vruchtgebruik. 5 
Ouderen zijn dus meer nog dan de gemiddelde Vlaming eigenaar van hun woning. 
Vanaf een leeftijd van 70 jaar treedt hierin een verandering op: het aandeel eigenaars neemt vanaf die leeftijd af 
ten voordele van het aandeel huurders.  
Uit de Woonsurvey 2005 blijkt dat 79% van de 60 tot 64 jarigen eigenaar is van zijn woning tegenover 66% van 
de ouderen ouder dan 80 jaar. Na de leeftijd van 80 jaar zijn ouderen zo opvallend minder eigenaar. 
Ouderen die hun woning huren, doen dat meestal op de private huurmarkt. Twee derde van de ouderen huren de 
woning bij een particulier of bij een privévennootschap. In vergelijking met de totale bevolking huren ouderen 
echter opvallend meer een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij of een OCMW. Minder dan een 
tiende van de ouderen die een woning huren, heeft nog het verlangen ooit eigenaar te worden. In de totale bevol-
king is dat meer dan de helft van de huurders. 
Ouderen die een woning huren, blijken vaker in een appartement, studio of loft te wonen. Het blijkt dat naarmate 
de leeftijd stijgt van ouderen, het aandeel ouderen afneemt die in een eengezinswoning wonen. Ouderen tussen 
de 60 en 64 jaar wonen vaak nog in het huis waar ze hun kinderen hebben grootgebracht. 
Het merendeel van de ouderen is zeer tevreden over de huidige woning, ook al zijn hun woningen niet altijd spe-
ciaal gebouwd voor ouderen of aangepast aan veranderende behoeften op latere leeftijd. Het kan ook hier gaan 

                                                           
5 Myncke R., B. Vandekerckhove. Toekomstige ruimte behoefte voor ouderen in Vlaanderen, Departement RWO, Woonbe-
leid, november 2007, pp. 55 ev. 
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om een ‘belevingsaanpassing’, waarbij de keuze om ergens te blijven leidt tot een aanvaarding van de tekorten 
aan de woning. Respectievelijk 40% en 56% van de 60-plussers zijn zeer tevreden en tevreden met de huidige 
woning. In dat opzicht zijn eigenaars over het algemeen meer tevreden over de eigen woning dan huurders. 
Naarmate ze ouder worden en dus meer geconfronteerd worden met beperkingen in de fysieke mogelijkheden, 
zullen ouderen in de mate van het mogelijke hun woonsituatie aanpassen in functie van de veranderende woon-
behoefte en woonwensen. 
Een groot deel van de ouderen woont in een woning die eigenlijk niet meer is aangepast aan de veranderende 
behoefte. Uit de analyse blijkt wel dat naarmate ouderen ouder worden en meer geconfronteerd worden met 
fysieke beperkingen, anticiperen of reageren in functie van de veranderende woonbehoefte en woonwensen. 
De woning is en blijft belangrijk voor ouderen, maar het is de woonomgeving die ouderen de mogelijkheid geeft 
contact te houden met familie en vrienden en actief te blijven deelnemen aan de maatschappij. 
Ouderen zijn over het algemeen zeer tevreden over de woonbuurt waarin ze wonen. 
Zo is 39% van de ouderen zeer tevreden en nog eens 56% is tevreden. Ouderen wonen meestal al heel lang in 
een buurt en er is dus zeker sprake van een belevingsaanpassing. 
De ‘rust en de stilte’, de ‘centrale ligging’, de ‘mooie en goed onderhouden buurt’ en de ‘aanwezigheid van groen’ 
worden door ouderen het vaakst als meest positieve aspect van de woonomgeving vernoemd. 
Belangrijke aandachtspunten voor ouderen wat betreft de woonomgeving zijn de verkeersveiligheid, de aanwe-
zigheid van winkels voor dagelijkse voorzieningen en het aanbod aan diensten zoals openbaar vervoer. 

3.2.2 Socio-economische situatie van ouderen en wonen 

Uit onderzoek6 blijkt een groot deel van de ouderen eigenaar zijn van hun woning zonder daarbij nog een lening 
te moeten afbetalen. 
Toch moeten we specifieke aandacht besteden aan een specifieke doelgroep op de woningmarkt.  
Ouderen die een woning huren worden in belangrijke mate geconfronteerd met een hoge woonkost.  
In dat opzicht stelt men vast dat respectievelijk 23% van de huurders onder de ouderen een woonkost hebben 
tussen de 30% en 40% en nog eens 24% een woonkost van meer dan 40%.  
Deze groep ouderen neemt een precaire positie in op de globale woningmarkt! 
Voor deze groep kan een sociale woning zeker een oplossing bieden. 

3.2.3 Zorgbehoevendheid en leeftijd 

Risico op zorgbehoevendheid stijgt 

Wat is de relatie tussen zorgbehoevendheid en leeftijd? 
Ouderen mogen we  zeker niet zomaar gelijkstellen met zorgbehoevenden. Het risico op beperkingen, en de 
daarbij behorende nood aan zorgen, stijgt wel met de leeftijd en scoort hoog in de categorie 80+. De toename 
van het beroep op verzorging begint al wel op jongere leeftijd: van 45 jaar bij de mannen tot 55 jaar voor de 
vrouwen. Hieronder gegevens7 uit de Woonsurvey 2005 over de evolutie van de fysieke beperkingen in functie 
van de leeftijd. 
 

In % 60-64 jaar 65-69 jaar 70-74 jaar 75-79 jaar > 80 jaar 

Helemaal niet fysiek beperkt 74,6 72,7 62,9 53,6 39,8 

In beperkte mate fysiek beperkt 17,5 19,0 27,6 28,2 37,7 

In ernstige mate fysiek beperkt 7,9 8,3 9,5 18,2 22,5 

 
Naast de huidige gegevens moeten we ook inschatten hoe gezondheid en de vraag naar zorg in de toekomst 
zullen evolueren. Hierover bestaan er verschillende theorieën: 

                                                           
6 Myncke R., B. Vandekerckhove. o.c., p. 81. 
7 Myncke R., B. Vandekerckhove. o.c. p. 66. 
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 De expansie-theorie vertrekt van het idee dat de extra levensjaren op latere leeftijd vooral ongezonde 
levensjaren zullen zijn. Een stijgende levensverwachting gaat in deze hypothese samen met een toe-
nemend gebruik van de gezondheidszorg en gezondheidsvoorzieningen. 

 De compressie-theorie vertrekt van een positief effect van een gezondheidszorg die steeds beter wordt, 
van levensgewoonten die steeds gezonder worden, enz. Het resultaat van deze evoluties is dat zelfs bij 
een stijgende levensverwachting het gebruik van de gezondheidszorg en gezondheidsvoorzieningen zal 
verminderen. 

 Volgens de dynamische evenwichttheorie zal het optreden van chronische ziekten toenemen, maar zal 
het invaliderende karakter niet zo snel toenemen. 

Welk van de modellen nu de toekomstige ontwikkelingen het best beschrijft, is nog voorwerp van debat.  
Er zijn in elk geval een aantal veranderingen in de maatschappij die onrechtstreeks een belangrijke invloed heb-
ben op de gezondheid van ouderen en hun woonnoden: zoals bijvoorbeeld active ageing, de opkomst van een 
nieuwe generatie ouderen en een aantal ontwikkelingen op het vlak van de gezinspositie van ouderen. 
Voor de gezinspositie van 65 plussers in België voorspelt men dat: 

 Ouderen aanzienlijk langer blijven leven als paar. De typische gezinsverdunning door verweduwing 
schuift op naar steeds latere leeftijden. 

 Bij verweduwing blijven mannen en vrouwen vooral achter als alleenstaande en steeds minder in huis-
houdens met andere verwanten. 

 Het aandeel oudere vrouwen in instellingen daalt, maar de absolute aantallen blijven bijna ongewijzigd. 
Bij mannen dalen echter ook de absolute aantallen.8 

Wonen en zorg 

De grenzen tussen wonen en zorg vervagen en de beleidsdomeinen wonen en zorg ontmoeten elkaar steeds 
meer. Omdat ouderen een relatief grote zelfredzaamheid aan de dag leggen, blijven ouderen zo lang mogelijk 
wonen in de eigen woning en woonomgeving. Ouderen willen daarbij in de eerste plaats hun leven in eigen han-
den houden. Dat kan gemakkelijker in de eigen woning, als men kan rekenen op de noodzakelijke zorgen. 
Bij het ontwerpen van een woning voor ouderen moeten we daarom bijzondere aandacht besteden aan een mo-
gelijke zorgbehoefte en afspraken met zorgverstrekkers. 
Er gaan veel stemmen op om een beleid te voeren waarbij zorg en wonen worden gescheiden. Wonen en zorg 
moeten wel op elkaar worden afgestemd, maar er moet, zo lang dit kan, vermeden worden dat aangepaste zorg 
is gekoppeld aan een bepaalde (residentiële) woonvorm.  Het betekent de mogelijkheid creëren om de noodzake-
lijke zorg zo lang als mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen leveren. 
Naast de vraag naar meer zorg op maat moet men het hebben over de wens van mensen om zelf de regie van 
het leven in handen te houden, ook als men zorgbehoevend wordt.  
In het nieuwe Woonzorgdecreet wordt een onderscheid gemaakt tussen thuiszorgvoorzieningen en ouderenvoor-
zieningen. 
De “thuiszorgvoorzieningen” zijn de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de diensten voor logis-
tieke hulp, de diensten voor oppashulp, de diensten voor thuisverpleging, de diensten maatschappelijk werk van 
de ziekenfondsen, de lokale en regionale dienstencentra, de diensten voor gastopvang en de centra voor herstel-
verblijf. De ouderenvoorzieningen zijn de dagverzorgingscentra, de centra voor kortverblijf, de groepen van assis-
tentiewoningen en de woonzorgcentra. 

3.3 Ouderen in Nieuwpoort 

3.3.1 Leeftijdsverdeling 

Op basis van de gegevens op de website van de studiedienst van de Vlaamse regering kunnen we wat dieper 
ingaan leeftijdsverdeling van de bevolking van Nieuwpoort en de evolutie daarvan. 
 

                                                           
8 Myncke R., B. Vandekerckhove. o.c., pp. 72-73. 
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Nieuwpoort 2000 2005 2010 

0-4 456 416 425 

5-9 604 468 370 

10-14 612 610 457 

15-19 604 625 610 

20-24 553 609 592 

25-29 549 473 532 

30-34 664 517 472 

35-39 760 688 514 

40-44 755 764 725 

45-49 653 788 830 

50-54 672 742 848 

55-59 592 849 854 

60-64 650 746 1.069 

65-69 684 748 826 

70-74 559 693 752 

75-79 466 512 639 

80-84 200 391 398 

85-89 141 132 266 

90-94 71 67 62 

95 + 16 18 26 

Totaal 10.261 10.856 11.267 

 

Vergelijking met Vlaanderen 

Voor 2010 vergelijken we deze leeftijdsverdeling met de leeftijdsverdeling van Vlaanderen. 
 

2010 Nieuwpoort Vlaanderen Nieuwpoort Vlaanderen 

0-4 425 343.306 3,8% 5,5% 

5-9 370 324.558 3,3% 5,2% 

10-14 457 340.249 4,1% 5,4% 

15-19 610 368.272 5,4% 5,9% 

20-24 592 364.498 5,3% 5,8% 

25-29 532 386.076 4,7% 6,2% 

30-34 472 387.858 4,2% 6,2% 

35-39 514 418.111 4,6% 6,7% 

40-44 725 462.317 6,4% 7,4% 

45-49 830 489.588 7,4% 7,8% 

50-54 848 455.947 7,5% 7,3% 

55-59 854 403.985 7,6% 6,5% 

60-64 1.069 372.173 9,5% 6,0% 

65-69 826 289.340 7,3% 4,6% 

70-74 752 283.759 6,7% 4,5% 

75-79 639 250.684 5,7% 4,0% 

80-84 398 176.281 3,5% 2,8% 

85-89 266 101.169 2,4% 1,6% 

90-94 62 25.172 0,6% 0,4% 

95 + 26 8.640 0,2% 0,1% 

Totaal 11.267 6.251.983 100,0% 100,0% 
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De vergrijzing in Nieuwpoort is veel sterker dan in Vlaanderen. Dat wordt nog duidelijker als we de bevolking 
opdelen in leeftijdsgroepen. 
 

 
Nieuwpoort Vlaanderen Nieuwpoort Vlaanderen 

Kinderen (0-14 j) 1.252 1.008.113 11,1% 16,1% 

Jongeren (15-24 j) 1.202 732.770 10,7% 11,7% 

Jongvolwassenen (25-39 j) 1.518 1.192.045 13,5% 19,1% 

Volwassenen (40-54 j) 2.403 1.407.852 21,3% 22,5% 

Oudere werknemers (55-64 j) 1.923 776.158 17,1% 12,4% 

Senioren (65-79 j) 2.217 823.783 19,7% 13,2% 

Bejaarden (80+ j) 752 311.262 6,7% 5,0% 

Totaal 11.267 6.251.983 100,0% 100,0% 

 
Deze cijfers geven we nu in twee figuren weer.  
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3.3.2 Prognoses 

Op basis van de gegevens op de website van de studiedienst van de Vlaamse regering gaan we verder met de 
bevolkingsprognoses, meer bepaald de evolutie van de bevolking naar leeftijd (2015-2020-2025 en 2030). Ter 
vergelijking geven we ook de gegevens 2000, 2005 en 2010. Let op: de gegevens 2000 en 2005 zijn reële cijfers, 
het cijfer 2010 is een geschat cijfer en wijkt wat af van het reële cijfer (zie hoger) 
 

 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

0-4 456 416 419 468 464 430 411 

5-9 604 468 377 387 410 406 386 

10-14 612 610 461 388 391 407 406 

15-19 604 625 598 494 436 429 437 

20-24 553 609 605 577 521 493 489 

25-29 549 473 537 541 526 500 488 

30-34 664 517 473 499 491 477 463 

35-39 760 688 522 500 509 502 495 

40-44 755 764 730 605 581 579 571 

45-49 653 788 811 788 687 650 641 

50-54 672 742 822 850 828 752 725 

55-59 592 849 858 915 931 914 857 

60-64 650 746 1.086 1.111 1.155 1.159 1.141 

65-69 684 748 809 1.105 1.123 1.160 1.166 

70-74 559 693 735 790 1.028 1.045 1.081 

75-79 466 512 619 658 711 906 930 

80-84 200 391 408 491 530 577 727 

85-89 141 132 248 256 312 343 381 

90-94 71 67 58 114 119 150 172 

95-99 14 17 21 19 37 40 53 

100+ 2 1 3 3 3 7 8 

Totaal 10.261 10.856 11.200 11.562 11.793 11.928 12.026 
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 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

0-19 2.276 2.119 1.855 1.738 1.701 1.672 1.640 

20-39 2.526 2.287 2.137 2.118 2.046 1.972 1.935 

40-59 2.672 3.143 3.221 3.159 3.027 2.895 2.794 

60-79 2.359 2.699 3.249 3.664 4.017 4.270 4.317 

80+ 428 608 738 883 1.002 1.117 1.340 

 

 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Kinderen (0-14) 1.672 1.494 1.258 1.244 1.265 1.243 1.203 

Jongeren (15-24) 1.157 1.234 1.203 1.072 957 922 927 

Jongvolwassenen (25-39) 1.973 1.678 1.531 1.541 1.525 1.480 1.446 

Volwassenen (40-54) 2.080 2.294 2.363 2.244 2.096 1.981 1.937 

Oudere werknemers (55-64) 1.242 1.595 1.944 2.026 2.086 2.073 1.998 

Senioren (65-79) 1.709 1.953 2.163 2.553 2.862 3.111 3.176 

Bejaarden (80+) 428 608 738 883 1.002 1.117 1.340 
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3.3.3 Huishoudens 

Op basis van de gegevens op de website van de studiedienst van de Vlaamse regering gaan we verder met de 
prognoses van het aantal huishoudens naar aantal leden van het huishouden (2015-2020-2025 en 2030). Ter 
vergelijking geven we ook de gegevens 2000, 2005 en 2010. Let op: de gegevens 2000 en 2005 zijn reële cijfers, 
het cijfer 2010 is een geschat cijfer en wijkt wat af van het reële cijfer (zie hoger) 
 

Jaar 1 pers 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6+ pers. Totaal 

2000 1.472 1.590 610 517 190 86 4.465 

2005 1.864 1.778 636 509 186 56 5.029 

2010 2.084 2.073 630 448 150 54 5.439 

2015 2.279 2.256 616 427 141 51 5.770 

2020 2.428 2.383 597 412 136 50 6.005 

2025 2.543 2.454 577 399 132 49 6.154 

2030 2.645 2.500 566 391 130 48 6.280 

        

 
 

 
1 pers 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6+ pers. Totaal 

2000 33% 36% 14% 12% 4% 2% 100% 

2005 37% 35% 13% 10% 4% 1% 100% 

2010 38% 38% 12% 8% 3% 1% 100% 

2015 39% 39% 11% 7% 2% 1% 100% 

2020 40% 40% 10% 7% 2% 1% 100% 

2025 41% 40% 9% 6% 2% 1% 100% 

2030 42% 40% 9% 6% 2% 1% 100% 

3.3.4 Zorgbehoeften en zorg in Nieuwpoort 

Een indicatie voor de nood aan zorgbehoevenden in de gemeente zijn het aantal personen die een toelage kre-
gen uitgekeerd door de Vlaamse zorgverzekering. 
 

Vlaamse zorgverzekering 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

M V M V M V M V M V M V 

Gerechtigden - Mantel & thuiszorg 77 86 71 93 88 107 99 122 116 116 117 127 

Gerechtigden - Residentiële zorg 41 115 31 123 38 122 43 115 45 114 44 129 
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Voorzieningen voor ouderen. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal erkende plaatsen rusthuizen  174 176 186       

Programmatie plaatsen rusthuizen 220 216 232 240 248 256 

Aantal erkende serviceflats  24 24 24       

Programmatie serviceflats 88 90 92 94 97 99 

Aantal erkende plaatsen kort verblijf 5 5      

Programmatie plaatsen kort verblijf 7 7 8    

Aantal erkende plaatsen dagverzorgingscentra 15 15 15    

Programmatie plaatsen dagverzorgingscentra 7 7 8    

 
Bron: Lokale statistieken 
 
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de programmatie en erkende capaciteit van de rusthuizen, service-
flats, plaatsten kortverblijf en plaatsen dagverzorgingscentra  
Wat betreft de serviceflats zouden er mogelijk nog erkenningen in aantocht zijn voor: 

 65 serviceflats Arme Klaren 

 15 serviceflats aan Klein Gewin 
Op de officiële lijsten zijn deze serviceflats nog niet vermeld. 
 

3.4 Woonnood van ouderen en woonoplossingen 

Wat betekenen de hierboven beschreven ontwikkelingen voor wat betreft de gewenste woonoplossingen voor 
ouderen in Nieuwpoort? 
 
Algemeen kunnen we stellen: 

Vanuit het perspectief van zorgbehoevendheid 

 Ouderen die in een goede gezondheid zijn, kiezen er voor om zo lang mogelijk thuis en in de vertrouwde 
omgeving te blijven wonen. 

 Voor ouderen die geconfronteerd worden met een lichte zorgbehoefte is het niet altijd meer evident de 
dagelijkse activiteiten zonder hulp van andere personen uit te voeren. Zij kunnen thuis in de vertrouwde 
woning en woonomgeving blijven wonen als zij een beroep kunnen doen op familie of thuiszorgdiensten. 
In functie van hun fysieke beperkingen moet het huis ook aangepast worden. Anderzijds wenst een deel 
van deze ouderen te verhuizen naar een meer aangepaste woonvorm. 

 Ouderen met nog grotere zorgbehoefte worden best opgenomen in een gespecialiseerde instelling. De 
eigen woning en de eigen woonomgeving zijn voor zwaar zorgbehoevenden immers ondergeschikt ge-
worden aan de behoefte aan zorg 

Vanuit socio-economische optiek: 

 Een belangrijke groep van oudere huurders blijken een zeer hoge woonkost te hebben. 

 65 plussers hebben in verhouding de grootste betaalbaarheidproblemen op het gebied van wonen in 
Vlaanderen. Het gaat hier dan voornamelijk over de groep ouderen die huren op de private markt. 

 Vrouwelijke en alleenstaande 65-plussers hebben in België het grootste risico op armoede. Vooral voor 
de 75-plussers is deze armoede gevaarlijk dichtbij. 

 Ouderen die op de private huurmarkt opnieuw moeten huren en hun opzeg krijgen van de verhuurder, 
worden vaak geconfronteerd met hoge huurprijzen die ze niet of amper kunnen betalen. 

 
Nieuwpoort is een kustgemeente en zoals algemeen geweten stellen we aan de kust een heel sterke vergrijzing 
vast waarop men, ook wat betreft wonen  best anticipeert. 
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In Nieuwpoort stellen we ook vast dat het aantal plaatsen in rusthuizen en serviceflats een stuk onder de pro-
grammatiecijfers liggen.  
 
Door het beschikbaar stellen van sociale woningen met een aangepaste huur kan men tegemoet komen aan de 
woonnoden van de socio-eonomische zwakke groep van ouderen 
Door een aantal woningen, meer bepaald deze die naast zorgvoorzieningen zijn gelegen, prioritair toe te wijzen 
aan ouderen met een hoger risico op zorgbehoevendheid (van een hogere leeftijdsklasse) kan men ook tegemoet 
komen aan deze noden. 
Vandaar het voorstel om daarvoor geschikte sociale woningen bij voorrang toe te wijzen aan twee doelgroepen 
van ouderen: 

65-plussers 

65-plussers: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of 
ouder is) 

Ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften 

Ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften: personen vanaf 80 jaar (bij een koppel volstaat het dat 
één van beide partners 80 jaar of ouder is), vervolgens personen vanaf 75 jaar (bij een koppel volstaat het 
dat één van beide partners 75 jaar of ouder is), ), vervolgens personen vanaf 70 jaar (bij een koppel vol-
staat het dat één van beide partners 70 jaar of ouder is). 

 

3.5 Woningen met voorrang voor de doelgroepen 

Naar aanleiding van de opmaak van het toewijzingsreglement werd een evaluatie gemaakt van de woningen die 
voorheen met voorrang werden toegewezen aan een bepaalde doelgroep en werd nagegaan hoe deze toewijzing 
met voorrang in de toekomst zou kunnen gebeuren. 

3.5.1 Keuze van de woningen 

In de omzendbrief W/2011/01 van de Vlaams minister van wonen betreffende de opmaak van een lokaal toewij-
zingsreglement voor Ouderen worden aan de woningen die bij voorrang worden toegekend  aan ouderen een 
aantal eisen gesteld.  
Ze moeten 

 Of gelijkvloers zijn gelegen of toegankelijk zijn met een lift 

 Maximaal twee slaapkamers hebben 

 Idealiter in de nabijheid zijn gelegen van voorzieningen (winkels, dokter, apotheker, openbaar vervoer, 
woonzorgcentrum, enz…) 

 Zoveel mogelijk aangepast zijn aan de noden van de doelgroep 
In de omzendbrief worden twee bovengrenzen voorzien om te voorkomen dat een disproportioneel aandeel van 
woningen bij voorrang wordt toegekend aan 65-plussers. 
Deze grenzen zijn: 

 Maximaal 1/3 van de studio’s en 1- en 2- slaapkamerwoningen 

 Maximaal 1/4 van het totale patrimonium  
Deze bovengrenzen zijn op zich geen absolute grenzen.  
Door het Lokaal Woonoverleg werden alle woningen gescreend aan de hand van deze criteria. 
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Doelgroep 65 plussers 

Er werden uiteindelijk 56  woningen geselecteerd voor de doelgroep 65-plussers. Het zijn allemaal woningen van 
de Woonmaatschappij IJzer en Zee die beantwoorden aan de eisen gesteld in de omzendbrief W/2011/01.  
 
De Keure 
Kokstraat 18/0001 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18/0101 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18/0102 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18/0103 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18/0201 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18/0202 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18/0301 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18A/101 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/102 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/201 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/202 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/301 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/302 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/001 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/002 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/101 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18B/102 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/201 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18B/202 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/203 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/301 appartement 1 slaapkamer 

 
De Rampart 
Willem De Roolaan 126/001 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/002 appartement 2 slaapkamers rolstoel 

Willem De Roolaan 126/003 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/101 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/102 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/103 appartement 2 slaapkamers  rolstoel 

Willem De Roolaan 126/104 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/201 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/202 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/203 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/204 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/301 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/302 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/303 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/304 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/401 appartement 1 slaapkamer 

Willem De Roolaan 126/402 appartement 1 slaapkamer 

Voor de twee appartementen in de Willem De Roolaan 126/002 en 126/103 geldt eerst een voorrang gelden voor 
de doelgroep Personen met een mobiliteitsbeperking en vervolgens voor de doelgroep 65-plussers. 
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Schuttershof 
Slachthuisstraat 1/0001 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0002 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0003 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0004 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0101 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0102 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0103 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0104 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0201 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0202 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0203 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0204 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0301 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0302 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0303 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0304 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0401 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0402 appartement 2 slaapkamers 

Doelgroep ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften 

De bedoeling is om deze doelgroep nu al te voorzien maar pas later de woningen op te lijsten.  
Men wil met name in de buurt van het nieuwe RVT sociale woningen voor deze doelgroep voorzien, maar het is 
te vroeg om die nu al op te lijsten. 

3.5.2 Verhouding aantal woningen ouderen tov de bovengrenzen 

We vergelijken het totaal aantal woningen ouderen met de bovengrenzen in de omzendbrief W/2011/01. 
Deze bovengrenzen zijn op zich geen absolute grenzen, maar het lijkt toch beter om zich te richten op deze 
grenzen. Als men ze overschrijdt moet dat goed worden gemotiveerd.  
 

 
Studio 
1-2 slk 

3-4-5 
slk 

Tot 

IJzer & Zee 242 198 440 

RSVK Westkust 33 4 37 

 275 202 477 

 
We berekenen voor: de huidige situatie (nog geen overdracht van bijkomende woningen van Stad of OCMW naar 
IJzer & Zee). We houden wel rekening met de woningen die IJzer & Zee onderverhuurt aan OCMW en de wonin-
gen RVSK  
 

Totaal patrimonium 502 

1/4de van totaal patrimonium 125 

Totaal studio's, 1 en 2 slaapkamers 300 

1/3de van totaal studio's, 1 en 2 slaapkamers 100 

Maximaal voorbehouden voor ouderen 100 

Aantal opgelijste woningen voor ouderen 56 

 
Hieruit blijkt dat met 56 woningen de bovengrenzen niet worden overschreden. 
Hierdoor blijven ook de rechten van andere kandidaten op een sociale huurwoning gevrijwaard. 
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4 DOELGROEP PERSONEN MET EEN 
MOBILITEITSBEPERKING 

4.1 Inleiding 

In het toewijzingsreglement voorzien we als derde doelgroep: we gaan hier dieper  in op de woonnood van deze 
doelgroep. 
 

Personen met een mobiliteitsbeperking: Vooreerst gezinnen met een rolstoelgebruiker of een alleen-
staande rolstoelgebruiker. Een rolstoelgebruiker is een persoon met een handicap van minstens 66% 
waarvan minstens 50 % aan de onderste ledematen.  Vervolgens een gezin waarvan één persoon een 
handicap heeft van minstens 66% of alleenstaande persoon met een handicap van minstens 66 %. 

 
Voor de omschrijving van de doelgroep werd gebruik gemaakt van de omschrijving die IJzer & Zee momenteel al 
gebruikt voor de toewijzing van de woningen die zijn aangepast aan rolstoelgebruikers. 
 

4.2 Algemene situering9 

4.2.1 Prevalentiecijfers 

Hieronder de prevalentiecijfers van verschillende handicaps voor personen >19 jaar in Vlaanderen.  
 

Prevalentie Indeling Prevalentiecijfer 

Mentale handicap Licht mentale handicap 2,50 % 

 Matig en ernstig mentale handicap 0,40 % 

 Diep mentale handicap 0,10 % 

Motorische handicap  0,02 % 

Cognitieve stoornissen  0,06 % 

Sensorische handicap Ernstige gezichtsstoornis 0,30 % 

 Ernstige gehoorstoornis 0,20 % 

 

4.2.2 Evolutie in de zorg voor personen met een handicap 

De gehandicaptenopvang voor volwassenen is in Vlaanderen gegroeid uit de minderjarigenzorg, en heeft nog 
een aantal trekken meegekregen van de medisch-pedagogische instituten, waarbij de nadruk lag op het behan-
delen van de gevolgen van de handicap, het bieden van een goede verzorging, en het stimuleren via gerichte 
dagbesteding.  
Ondertussen werden wel een aantal nieuwe regelgevingen gecreëerd die opvang en begeleiding buiten de klas-
sieke voorziening mogelijk maken. Zo is er het persoonlijke assistentie-budget, waarbij personen met een handi-
cap een budget toegewezen krijgen waarmee ze zelf assistenten kunnen aanwerven voor hun ondersteuning. 
Niettemin blijft er een relatief grote groep van (mentaal) gehandicapten gehuisvest in collectieve voorzieningen, 
gebouwd volgens VIPA-procedures, gaande van vrij kleine units tot vrij grote campussen.  

                                                           
9 Gebaseerd op: Denktank Wonen-Welzijn. Nota wonen voor personen met een handicap www.vlafo.be 
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Er is een toenemende vraag van ambulante opvang en begeleiding. Die ging in eerste instantie uit van gezinnen 
met een gehandicapt kind, en van personen met een motorische, een licht mentale of een sensorische handicap. 
Ondertussen is er ook een groeiende vraag vanuit de groep van matig tot ernstig mentaal gehandicapten om 
continue opvang te combineren met meer inclusieve woonvormen, dicht aansluitend bij de eigen leefomgeving.  
De nadruk wordt meer en meer gelegd op de mogelijkheden inzake zelfbeschikking, op het recht om het eigen 
leven meer gestalte te geven, relaties aan te gaan met zelf gekozen vrienden en kennissen, zelf over de eigen 
daginvulling te beslissen.  
 

4.3 Situatie in Nieuwpoort 

4.3.1 Potentiële zorgvragers in Nieuwpoort 

We kunnen de prevalentiecijfers van verschillende handicaps voor personen >19 jaar toepassen op de gemeen-
telijke bevolking (vanaf 20 jaar). We krijgen dan een eerste schatting van het aantal personen met een handicap 
in de Stad. 
 

Prevalentie Indeling Prevalentiecijfer 
Schatting voor 

Nieuwpoort 

Mentale handicap Licht mentale handicap 2,50 % 227 

 Matig en ernstige mentale handicap 0,40 % 36 

 Diep mentale handicap 0,10 % 9 

Motorische handicap  0,02 % 2 

Cognitieve stoornissen  0,06 % 5 

Sensorische handicap Ernstige gezichtsstoornis 0,30 % 27 

 Ernstige gehoorstoornis 0,20 % 18 

 

4.3.2 Invalide huurders en kandidaten 

Zoals we hoger al zagen blijken er in de woningen van het OCMW blijkt een hoog aantal personen met een inva-
liditeit van 66%  te wonen. 
 

66% invalide ja nee Onbekend Eindtotaal 

Eigendom OCMW 4 39 1 44 

Eigendom IJzer en Zee 7 17 1 25 

Eindtotaal 11 56 2 69 

 
Er blijken tussen de kandidaten  van het OCMW ook verschillende rolstoelgebruikers (in totaal 13 of  7%) te zijn. 
 

Leeftijd Rolstoelgebruikers 

20 - 24 1 

35 - 39 1 

50 - 54 2 

55 - 59 2 

60 - 64 4 

70 - 74 1 

80 - 84 1 

85 - 89 1 

Totaal 13 
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4.4 Woningen met voorrang voor de doelgroep 

Woonmaatschappij IJzer & Zee 

IJzer & Zee beschikt over vier woningen die in aanmerking kan komen voor deze doelgroep. 
 
Justus Van Clichthovenstraat 63 Woning 3 slaapkamers  

Justus Van Clichthovenstraat 69 Woning 3 slaapkamers  

Willem De Roolaan 126/002 Appartement 2 slaapkamers Ook opgelijst  voor 65-plussers 

Willem De Roolaan 126/103 Appartement 2 slaapkamers Ook opgelijst  voor 65-plussers 

 
Voor de twee appartementen in de Willem De Roolaan 126/002 en 126/103 kan eerst een voorrang gelden voor 
de doelgroep Personen met een mobiliteitsbeperking en vervolgens voor de doelgroep 65-plussers. 
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5 VISIE VAN HUISVESTINGS- EN  WELZIJNSACTOREN 
OVER DE DOELGROEPEN EN HUN WOONNODEN 

5.1 Stad Nieuwpoort 

Door de gemeenteraad van 25 september 2013 werd de volgende visietekst goedgekeurd. 
 
Vaststellingen over wonen in Nieuwpoort: 
De stad Nieuwpoort is een kustgemeente en behoort tot de Westkust. Nieuwpoort is vlot bereikbaar via de E40 
en de A18 (Jabbeke - Veurne - Duinkerke) en openbaar vervoer (tram - bus). Nieuwpoort is gelegen aan de IJzer 
en telt verschillende jachthavens. De IJzer mondt uit in de Noordzee, dit ter hoogte van Nieuwpoort Bad. Nieuw-
poort is samengesteld uit de deelgemeenten Nieuwpoort, Sint Joris en Ramskapelle. 
Nieuwpoort is een stad waar de mensen graag wonen en vertoeven. Door de unieke ligging (aan de IJzer en de 
Noordzee), de belangrijkste activiteiten handel en toerisme en de vlotte bereikbaarheid kent Nieuwpoort een 
grote diversiteit aan bewoners/doelgroepen. 
Het toerisme en de aantrekkingskracht voor tweede residenten en mensen uit het binnenland betekenen een 
belangrijke vorm van uitstraling en inkomsten voor de stad. Anderzijds door het grote succes kent Nieuwpoort 
huisvestingsproblemen op verschillende vlakken. 
Vaststellingen: 
- er wordt vaak seizoengebonden verhuurd met hoge huurprijzen tot gevolg; 
- veel woongelegenheden worden bewoond als tweede verblijf, waardoor er een druk is op het residentieel wo-
nen; 
- voor ouderen, die op zoek gaan naar een aangepaste woning, is het aanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle 
huisvesting schaars; 
- eengezinswoningen ruimen vaak plaats voor meergezinswoningen; 
- minder kapitaalkrachtige en jonge gezinnen hebben steeds minder kansen op een betaalbare woning; 
- door de hoge prijzen van de huur- en koopwoningen trekken jongeren weg uit Nieuwpoort en is de vergrijzing in 
Nieuwpoort veel sterker t.o.v. de vergrijzing in Vlaanderen; 
- vastgoedprijzen en grondprijzen van de kustgemeenten liggen hoger dan deze van het hinterland; 
Visie van de stad Nieuwpoort in verband met wonen 
Het is een uitdaging om een evenwichtig sociaal beleid te voeren zodat iedereen een eigen plek en de mogelijk-
heden vindt van waaruit hij/zij een kwaliteitsvol leven kan leiden. Huisvesting is een druk kruispunt van verschil-
lende beleidsdomeinen binnen een lokaal bestuur. 
Op vlak van betaalbaar wonen wil de stad Nieuwpoort een beleid voeren dat wordt gekenmerkt door samenwer-
king en op verschillende sporen rijdt. 
In 2011 werd het Lokaal Woonoverleg opgestart met volgende actoren: 
- Stad Nieuwpoort; 
- OCMW Nieuwpoort; 
- Woonmaatschappij IJzer & Zee; 
- Afdeling Wonen Vlaanderen; 
De voorzitter van het OCMW zetelt namens het OCMW Nieuwpoort en als voorzitter van het RSVK 
Het is de bedoeling om een gericht woonbeleid uit te stippelen vanuit een duidelijk visie op wonen in Nieuwpoort. 
Daarom werd geopteerd tot het opmaken van een eigen toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen in 
Nieuwpoort. De eigen bevolking blijft onder druk op de woningmarkt en er dient aangepaste sociale huisvestings-
aanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. Een aanvulling op de bestaande regelgeving voor sociaal huren op 
grond van de lokale situatie is nodig. Met het initiatief om een eigen toewijzingsreglement voor sociale woningen 
uit te werken onderneemt de stad Nieuwpoort verdere actie om woningen in Nieuwpoort mogelijk te maken voor 
kwetsbare groepen. Het college van burgemeester en schepenen vroeg aan het Lokaal Woonoverleg om het 
initiatief verder uit te werken. 
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Lokale binding: 
Definitie: 
“Personen die de laatste zes jaar drie jaar in Nieuwpoort hebben gewoond.” 
Motivatie: 
Een voorrang voor personen die de laatste zes jaar drie jaar in Nieuwpoort hebben gewoond is voldoende te 
motiveren: 
De aantrekkingskracht van de kust op de bevolking uit het binnenland en de schaarste van het aanbod betaalba-
re en kwaliteitsvolle woningen in Nieuwpoort verantwoorden een voorrangsregel in de sociale huurwoningen voor 
mensen van Nieuwpoort. 
Doelgroepen: 
Verschillende doelgroepen werden door het Lokaal Woonoverleg besproken: 
- algemene groep van senioren (bv. 65-plussers); 
- groep van senioren met een grotere zorgbehoefte (voor woningen in de onmiddellijke omgeving van een woon-
zorgcentrum); 
- jongeren en jonge gezinnen; 
- alleenstaanden met kinderen; 
- alleenstaanden; 
- alleenstaanden met begeleiding; 
Volgende doelgroepen werden uiteindelijk weerhouden omdat ze in Nieuwpoort specifieke problemen ondervin-
den om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en waaraan men door toe-
passing van een eigen toewijzingsreglement bij voorrang sociale woningen wil toewijzen worden: 
Doelgroep 65-plussers: 
Definitie: 
“Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of ouder is.” 
Motivatie: 
De stad Nieuwpoort scoort hoger dan Vlaanderen op het vlak van vergrijzingsgraad. In Nieuwpoort ligt het aantal 
plaatsen in rusthuizen en serviceflats een stuk onder de programmacijfers. De groep mensen, die de leeftijd van 
65 jaar bereikt hebben en die op zoek moeten gaan naar een aangepaste en betaalbare huisvesting, is een doel-
publiek dat past in het aanbod sociale huisvesting in Nieuwpoort. Een voorrangsmaatregel in een gedeelte van 
het patrimonium, aangepast aan de doelgroep, kan een antwoord bieden op de mutatieproblematiek. Grotere 
woningen komen vrij voor een jonger publiek met kinderen. 
Doelgroep ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften: 
Definitie: 
“Ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften: personen vanaf 80 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van 
beide partners 80 jaar of ouder is), vervolgens personen vanaf 75 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van 
beide partners 75 jaar of ouder is), vervolgens personen vanaf 70 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van 
beide partners 70 jaar of ouder is).” 
Motivatie: 
Door een aantal woningen, meer bepaald deze die naast zorgvoorzieningen zijn gelegen, prioritair toe te wijzen 
aan ouderen met een hoger risico op zorgbehoevendheid (van een hogere leeftijdsklasse) kan men ook tegemoet 
komen aan deze noden. 
Doelgroep personen met een mobiliteitsbeperking: 
Definitie: 
“Personen met een mobiliteitsbeperking: Vooreerst gezinnen met een rolstoelgebruiker of een alleenstaande 
rolstoelgebruiker. Een rolstoelgebruiker is een persoon met een handicap van minstens 66% waarvan minstens 
50% aan de onderste ledematen. Vervolgens een gezin waarvan één persoon een handicap heeft van minstens 
66% of alleenstaande persoon met een handicap van minstens 66%”. 
Motivatie: 
In het patrimonium van Woonmaatschappij IJzer & Zee bevinden zich momenteel een 4-tal woningen die aange-
past zijn voor personen met een mobiliteitsbeperking. Door deze woningen prioritair toe te wijzen aan de doel-
groep personen met een mobiliteitsbeperking kan men ook tegemoet komen aan deze noden. 
Slotbepaling: 
Het eigen toewijzingsreglement is opgesteld op maat van de huidige lokale situatie in Nieuwpoort. De keuzes, die 
nu voorliggen, zullen door de bevoegde overlegstructuren regelmatig worden geëvalueerd. Mocht in de toekomst 
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worden aangetoond dat het noodzakelijk is om regels en doelgroepen toe te voegen of te schrappen of om aan-
passingen te doen, zal dit worden voorgelegd aan de relevante lokale actoren en de Vlaamse overheid.” 
 
BESLUIT BIJ EENPARIGHEID: 
 
Art.1.- De visietekst voor het gemeentelijk toewijzingsreglement over de doelgroepen en hun woonnoden goed 

te keuren 
 

DOELGROEP VOORRANGSREGELING 

lokale binding a) personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in Nieuwpoort hebben gewoond 

 

b) bij uitputting personen op lijst a --> overige personen ingeschreven bij sociale huisvesti-
gingsmaatschappij volgens datum van inschrijving 

  

  

 65+ 
a) personen vanaf 65 jaar (bij koppel minstens 1 van de 2 is 65+) EN de laatste 6 jaar 3 jaar in 
Nieuwpoort hebben gewoond 

 

b) bij uitputting personen op lijst a --> personen vanaf 65 jaar (bij koppel minstens 1 van de 2 is 
65+) 

 

c) bij uitputting personen op lijst b --> personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in Nieuwpoort heb-
ben gewoond 

 

d) bij uitputting personen op lijst c --> overige personen ingeschreven bij sociale huisvesti-
gingsmaatschappij volgens datum van inschrijving 

  

  mobiliteitsbe-
perking 

a) gezinnen met een rolstoelgebruiker of alleenstaande rolstolgebruiker EN die de laatste 6 
jaar 3 jaar in Nieuwpoort hebben gewoond 

 

b) bij uitputting personen op lijst a --> gezinnen met een persoon met een handicap van min-
stens 66% of een alleenstaande persoon met een handicap van minstens 66% EN die de 
laatste 6 jaar 3 jaar in Nieuwpoort hebben gewoond. 

 

c) bij uitputting personen op lijst  b --> gezinnen met een rolstoelgebruiker of alleenstaande 
rolstoelgebruiker  

 

d) bij uitputting personen op lijst c -->  gezinnen met een persoon met een handicap van min-
stens 66% of een alleenstaande persoon met een handicap van minstens 66% 

 
e) bij uitputting lijst d --> personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in Nieuwpoort hebben gewoond 

 

f) bij uitputting lijst f -->  overige personen ingeschreven bij sociale huisvestigingsmaatschappij 
volgens datum van inschrijving 

  Zorgbehoeftige 
ouderen a) personen vanaf 80 jaar 

 
b) bij uitputting lijst a --> personen vanaf  75 jaar 

 
c) bij uitputting lijst b --> personen vanaf 70 jaar 

 

5.2 OCMW 

Op 27 maart 2013 keurde de raad van het OCMW van Nieuwpoort de volgende visietekst goed: 
 
Het OCMW Nieuwpoort heeft: 

 20 woningen (12 in Witte Brigadelaan, 7 in Langestraat en 1 in Pieter Braeckelaan) in eigendom die door 
het OCMW worden verhuurd; 
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 24 serviceflats (woningcomplex met dienstverlening Canadalaan 8); 

 25 woningen van Woonmaatschappij IJzer & Zee die worden onderverhuurd aan het OCMW (23 wonin-
gen Canadalaan 10 en 2 woningen Havenstraat 13); 

Inzake huisvesting/sociale zaken werden volgende problemen vastgesteld in het Lokaal Sociaal Beleidsplan 
2008-2013: 

 lange wachtrijen voor sociale woningen/serviceflats + dure privé woningen; 

 tekort aan kortverblijfkamers en serviceflats; 

 vergrijzing bevolking daardoor een tekort aan woningen voor deze doelgroep; 
Het OCMW van Nieuwpoort wenst er maximaal voor te zorgen dat de ouderen in de stad zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. Kan dat niet langer, dan wil het OCMW gaan voor alternatieven waarbij de senioren in 
belangrijke mate hun zelfstandigheid kunnen bewaren. Dit alles moet betaalbaar blijven. De stad Nieuwpoort is 
een kustgemeente en om die redenen is het een vrij dure gemeente als het op huisvesting aan komt. Het OCMW 
Nieuwpoort wil dan ook alles in het werk stellen om zeker de minder begoede senioren betaalbare doch daarom 
niet minder comfortabele huisvesting te bieden. 
Voor ouderen met een hoger risico op zorgbehoeften zouden er nieuwe serviceflats worden gebouwd bij het 
nieuw Woonzorgcentrum (WZC). 
Concreet heeft het OCMW van Nieuwpoort volgende initiatieven genomen die moeten helpen de doelstelling 
t.a.v. de doelgroep te realiseren: 

a) Sedert 1993 beschikt het OCMW Nieuwpoort over een woningcomplex met dienstverlening met 24 ser-
viceflats Canadalaan 8. Door de OCMW-raad werd een reglement van inwendige orde voor het woning-
complex met dienstverlening Canadalaan 8 opgemaakt. 

b) Op 29 oktober 2010 werd de bouw van het nieuw WZC ‘De Zathe’ gelegen Onze Lieve Vrouw-
straat/Rijkswachtstraat gestart. Het gebouw telt 2 verdiepingen en wordt verdeeld in 3 afdelingen met 
telkens 32 bewoners, zodat er plaats is voor 96 bejaarden waarvan 3 in kortverblijf. 

c) Het OCMW van Nieuwpoort maakt deel uit van de werkgroep ‘Opmaak eigen gemeentelijk toewijzings-
reglement’. Het OCMW werkt actief mee teneinde de belangen van de doelgroep ouderen zo goed mo-
gelijk te behartigen en tot een goed doelgroepenplan en dito reglement te komen. 

 

5.3 Woonmaatschappij IJzer & Zee 

Op 6 februari 2013 besliste de rvb van Woonmaatschappij IJzer & Zee als volgt: 
 
Visie en advies van Woonmaatschappij IJzer & Zee in verband met de toewijzing naar de doelgroep “ou-
deren” en “personen met ernstige en langdurige psychische problemen”. 
Woonmaatschappij IJzer & Zee heeft als missie om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in haar werkgebied moge-
lijk te maken. De maatschappij plant heden een aantal belangrijke projecten voor sociale woningbouw in de stad 
Nieuwpoort. Ook in het verleden was de maatschappij (toen nog De Nieuwpoortse Volkswoning) bijzonder actief 
in de stad. 
Uit analyse van de wachtlijsten van de kandidaat-huurders voor de stad Nieuwpoort blijkt de grote vraag van 
alleenstaanden en koppels. Beide groepen bevatten een hoog aantal senioren. De kustgemeenten worden, meer 
nog dan de gemeenten in het hinterland, geconfronteerd met de problematiek van de vergrijzing. Het wordt moei-
lijk om alle senioren die zorgbehoevend zullen worden op te vangen in de 2 woon- en zorgcentra van de stad. 
Het voorbehouden van een aantal bestaande projecten voor  65 –plussers is dan ook evident. Ook voor de toe-
komst plant de maatschappij in overleg met de stad een aantal woonprojecten voor deze doelgroep (o.a. assis-
tentiewoningen). 
Overwegende het voorstel van toewijzingsreglement van de stad Nieuwpoort; 
Overwegende dat de lokale binding in het toewijzingsreglement als volgt wordt geformuleerd: ‘Eerst wordt voor-
rang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in Nieuwpoort hebben gewoond.’, en dat deze lokale 
binding in overeenstemming is met de lokale binding voor alle gemeenten van het werkgebied, dit met ingang van 
de actualisatie 2013 en volgens de beslissing van de raad van bestuur van 20121003; 
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Overwegende dat volgens het toewijzingsreglement van de stad Nieuwpoort, de doelgroep 65-plussers, m.n. 
personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of ouder is), prioriteit zullen 
krijgen in 56  appartementen van de gebouwen De Keure Kokstraat, De Rampart Willem De Roolaan en Schut-
tershof Slachthuisstraat; 
Overwegende dat volgens het toewijzingsreglement van de stad Nieuwpoort, de doelgroep personen met een 
mobiliteitsbeperking, m.n. gezinnen met een rolstoelgebruiker of een alleenstaande rolstoelgebruiker, vervolgens 
een gezin waarvan één persoon een handicap heeft van minstens 66% of alleenstaande persoon met een handi-
cap van minstens 66%, prioriteit zullen krijgen in 2 woningen gelegen Van Clichthovenstraat en 2 appartementen 
Willem De Roolaan; 
Overwegende de bespreking in de RvB; 
Beslist: met algemeenheid van stemmen gunstig advies te verlenen: 

- aan het voorstel van toewijzingsreglement van de stad Nieuwpoort, 
aan het voorstel van visietekst voor het toewijzingsreglement van de stad Nieuwpoort. 

5.4 RSVK 

vzw RSVK Westkust dient als Sociaal Verhuurkantoor een specifieke - door het Kaderbesluit Sociale Huur gere-
glementeerde - toewijzingsprocedure te hanteren. Het specifieke van een SVK is dat de kandidaat-huurders een 
woning toegewezen krijgen op basis van een puntenscore. De chronologie van de inschrijving speelt hierbij - in 
dit in tegenstelling met andere woonactoren – een ondergeschikte rol. Het is vooral de woonnood en het gezins-
inkomen die doorwegen op de toegekende punten. Op deze manier kan het SVK een unieke aanvulling beteke-
nen op de private en sociale woninghuurmarkt. Er wordt steeds gestreefd naar de in- & verhuring van een kwali-
teitsvol patrimonium aan een haalbare huurprijs. 
Via een lokaal toewijzingsreglement krijgen lokale besturen de mogelijkheid om de toewijzingen van sociale wo-
ningen te verfijnen op maat van de plaatselijke woonnoden. Dit instrument biedt ongetwijfeld heel wat kansen 
voor een aantal kwetsbare groepen op de huurmarkt. Soms wordt er van uit gegaan dat SVK's door de invoering 
van een lokaal toewijzingsreglement voorrang kunnen geven aan inwoners van de gemeente, maar dit is echter 
niet het geval. 
Wat de lokale binding betreft, kan men de optionele voorrangsregels uitbreiden met extra bepalingen omtrent 
lokale binding voor wie in de gemeente woont of woonde, er werkt, er schoolgaande kinderen heeft, ... . Een 
gemeente kan aan deze bindingsfactoren eenzelfde gewicht toekennen of er een rangorde in aanbrengen. De 
voorrang voor lokale binding geld pas nadat de absolute gewestelijke voorrangsregels zijn toegepast. Dit bete-
kent dat er een weging kan worden gemaakt bij de toekenning van de 6 punten voor "inwoner van de gemeen-
te/werkingsgebied". Dit principe kan en zal enkel toegepast worden bij de toewijzing van woningen in de gemeen-
te waar het lokaal toewijzingsreglement het patrimonium van het SVK omvat. In de andere gemeenten zal dit niet 
worden toegepast. Dit zou kunnen betekenen dat kandidaat-huurders niet meer op voet van gelijkheid zouden 
behandeld kunnen worden. 
De gemeente kan ook één of meerdere doelgroepen afbakenen die specifieke problemen hebben om een aan-
gepaste en betaalbare woning te vinden en hen voorrang geven. Via een doelgroepenplan biedt dit bijvoorbeeld 
de mogelijkheid om gelijkvloerse woningen of woningen met een lift systematisch voor de behouden voor bejaar-
den of personen met een handicap. Als er in de woning verder geen specifieke aanpassingen zijn gedaan, geldt 
immers de absolute prioriteit uit het standaardluik niet. 
Verder kan de gemeente ook afwijkende toewijsregels toepassen als kan worden aangetoond dat de leefbaarheid 
voor één of meerdere wijken of gebouwen bedreigd of verstoord is. Hierbij moet er steeds rekening gehouden 
worden met het feit dat afwijkende toewijzingsregels - die sommige groepen bevoordelen - tegelijkertijd mogelijks 
ook andere groepen benadelen. Aangezien het SVKpatrimonium grotendeels verspreid is over de gemeente, lijkt 
het weinig zinvol om het SVK in dit luik te betrekken. 
Na analyse van de draagwijdte van een lokaal toewijzingsreglement kan worden besloten dat de impact op het 
toewijzingssysteem beperkt zal zijn voor het SVK-patrimonium. Daarbovenop is de werking van het SVK gespreid 
over diverse gemeentes. Indien er verschillende reglementen worden opgemaakt in de afzonderlijke gemeentes, 
dan worden de toewijzingsprocedures voor sociale woningen steeds complexer. Dit kan enerzijds de toewijzingen 
mogelijks administratief vertragen en anderzijds kan dit verwarring met zich meebrengen voor kandidaat-
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huurders die zich hebben ingeschreven voor meerdere gemeentes binnen het werkgebied. vzw RSVK Westkust 
wenst er dan ook steeds naar te streven om al haar kandidaat-huurders op voet van gelijkheid te kunnen behan-
delen. 

5.5 Seniorenraad 

Advies seniorenraad 

Het advies van de seniorenraad, meegedeeld door de voorzitter Mia Ramoudt  luidt: 
Keuze van de doelgroepen 
Akkoord dat voorrang wordt gegeven aan personen die de laatste tien jaar vijf jaar in Nieuwpoort hebben ge-
woond of ooit vijftien jaar in Nieuwpoort hebben gewoond. 
Zo maak je Nieuwpoort enigszins minder aantrekkelijk voor leefloners en allochtonen t.o.v. de omringende ge-
meenten die de 6-3 regel hanteren. 
Akkoord met de weerhouden doelgroepen. 
Omschrijving van de doelgroepen 
Akkoord met de omschrijving van de doelgroepen. 
Ook alleenstaande senioren moeten gecontroleerd worden op eventueel samenwonen. Net zoals bij alleenstaan-
de jongeren mensen kan de situatie veranderen gedurende de tijd dat ze op de aanvraaglijst staan. In dit geval 
hebben zij ook beiden hun pensioen en werkelijke alleenstaanden mogen niet verdrongen worden. 
Opmerkingen 
Omdat de huur nu afhankelijk is van het inkomen gebeurt het dat sommigen 250 euro betalen voor een spiksplin-
ternieuw appartement en dat andere voor een ± gelijk appartement 500 euro moeten betalen. 
De raad is van mening dat de leefbaarheid wel van toepassing is. 
Hier moeten we zeker alert blijven want nu moeten er soms woningen toegewezen worden aan marginalen waar-
door de leefbaarheid voor de gewone burger heel moeilijk wordt. Dit punt is zeker even belangrijk als de doel-
groepen. 

Bespreking Lokaal Woonoverleg 

Door het LWO van 1 februari 2013 werd het advies van de seniorenraad als volgt besproken: 
Wat betreft de lokale binding. 
Er zijn contacten geweest met enkele andere kustgemeenten in het werkingsgebied van Woonmaatschappij IJzer 
& Zee en het blijkt dat op verschillende plaatsen (bv Koksijde en De Panne) de lokale binding wordt omschreven 
als ‘de laatste zes jaar drie  jaar in de gemeente hebben gewoond’. Ook de Woonmaatschappij IJzer& Zee is 
hiertoe vragende partij. Het LWO wil daarom dit criterium invullen als ‘de laatste zes jaar drie  jaar in Nieuwpoort 
hebben gewoond’, zodat een uniform systeem in het werkingsgebied van Woonmaatschappij IJzer & Zee van 
toepassing is.   
Wat betreft de doelgroepen. 
Het LWO neemt kennis van het gunstig advies van de seniorenraad. 
Wat betreft de bijkomende bedenkingen van de seniorenraad maakt het LWO de volgende opmerkingen: 

 Eenieder die beantwoordt aan de wettelijke criteria kan zich kandidaat stellen voor een sociale woning. 
Het is wettelijk verboden enig onderscheid te maken op basis van een etnische afkomst. 

 Het LWO beaamt dat het voor een sociale verhuurder  belangrijk is om een juist zicht te hebben op de 
samenstelling van het huishouden. 

 De Vlaamse regelgeving bepaalt  de huurprijs van een sociale woning, deze is ondermeer  afhankelijk 
van het inkomen van de huurders. In bepaalde situatie leidt dat inderdaad tot aanzienlijke verschillen. 
Het is evenwel een aangelegenheid die op het Vlaams niveau moet worden geregeld. 

 In de regelgeving van het lokaal toewijzingsreglement heeft leefbaarheid betrekking op grootschalige 
leefbaarheidsproblemen in sociale stadswijken of grote sociale wooncomplexen. Van dit soort van leef-
baarheidsproblemen is in Nieuwpoort geen sprake.   
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5.6 Gehandicaptenraad 

Advies gehandicaptenraad 

Het advies van de gehandicaptenraad, meegedeeld door de voorzitter Fernand Dasseville, luidt: 
Het advies van de raad voor personen met een handicap gaat ervan uit dat alle personen met een handicap 
erkend door het VAPH recht hebben op een prioriteit van toewijzing. Daarom de opsplitsing van deze doelgroep 
volgens de nood aan een aangepaste woning. 
Doelgroepen: 
Personen met een beperking erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) 
1. personen met een beperking waarvan de handicap geen aangepaste woning vereist. 
2. personen met een beperking waarvan de handicap een aangepaste woning vereist (rolstoelgebruiker). 

Bespreking Lokaal Woonoverleg 

Door het LWO van 1 februari 2013 werd het advies van de gehandicaptenraad als volgt besproken: 
De gehandicaptenraad maakt terecht een onderscheid tussen 

1. personen met een fysische beperking die daartoe nood hebben aan een aangepaste (sociale) woning en  
2. personen met een (mentale) beperking die kunnen wonen in een gewone sociale huurwoning. 

 
Wat betreft de eerste groep is strikt gezien geen doelgroep nodig. Artikel 19 van het sociaal huurbesluit voorziet 
dat kandidaten voorrang krijgen als:  de kandidaat-huurder of een van zijn gezinsleden met een bepaalde handi-
cap of die minstens 55 jaar oud is of een van zijn gezinsleden, uitsluitend als de beschikbare woning door de 
daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van personen met die handicap of aan 
de huisvesting van ouderen. 
Het LWO heeft nu toch geopteerd voor de opmaak van een doegroep om heel specifiek voorrang te geven aan 
mensen met mobiliteitsproblemen (rolstoelgebruikers) omdat de betreffende woningen ook voor deze doelgroep 
werden ingericht. 
Het LWO heeft verder overwogen om ook een doelgroep voor personen met een mentale beperking te voorzien. 
Het is een doelgroep die men momenteel al  in een aantal lokale toewijzingsreglementen terug vindt. Hier is het 
evenwel van belang om te voorzien in de nodige woonbegeleiding. Hiertoe dienen met een daarvoor erkende 
gehandicaptenvoorziening (bv. erkend voor beschermd wonen) afspraken te worden gemaakt. Voorlopig wordt in 
Nieuwpoort de doelgroep nog niet voorzien omdat er vanuit de gehandicaptenvoorzieningen hieromtrent nog 
geen vraag is gesteld. Zowel Woonmaatschappij IJzer&Zee als het LWO van Nieuwpoort staan er evenwel voor 
open om later deze doelgroep na een eventuele vraag en overleg met een erkende gehandicaptenvoorziening als 
een bijkomende doelgroep op te nemen in het lokaal toewijzingsreglement. 
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6 OMKADERING 

 
De doelgroepen passen binnen een breder aandacht van de stad Nieuwpoort voor senioren en personen met een 
beperking. 
Zo beschikt het OCMW bijkomend nog ook over een ruimer aanbod aangepaste huisvesting voor senioren en 
gehandicapten.  
 
Wat betreft de omkadering kunnen we wijzen op de goede samenwerking tussen de sociale verhuurders en het 
OCMW. Het OCMW huurt een 25 woningen die ze ook doorverhuurt aan sociale doelgroepen en het OCMW is 
tevens een belangrijke partner in het Regionaal SVK. 
 
De bewoners van de sociale woningen waar voorrang wordt verleend kunnen als dat nodig is beroep doen op de 
thuisdiensten van het OCMW. Het OCMW van Nieuwpoort beschikt daarbij over een brede waaier aan dienstver-
leningen zoals  minder mobielen centrale, poetshulp, boodschappendienst, personenalarmsysteem, maaltijden 
en een klusjesdienst 
 
Als er later woningen worden opgelijst waar de voorrang van ouderen met een hoger risico op zorgbehoefte 
geldt, zullen deze woningen gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van het nieuw geplande OCMW woonzorg-
centrum ‘De Zathe’  waarvan eind januari 2012 officieel de eerste steen werd gelegd . 

Evaluatie toewijzingsreglement 

Het toewijzingsreglement zal op regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd door het lokaal woonoverleg. 
Indien noodzakelijk kunnen door een beslissing van de gemeenteraad en na goedkeuring door de minister  de 
lijsten van voorbehouden woningen worden aangepast. 
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7 VERDERE UITVOERING EN PLANNING 

7.1 Uitvoering door sociale verhuurders 

De sociale verhuurders zullen de uitvoering van de voorrang moeten toepassen op de woningen die hiertoe wor-
den aangeduid. 

7.2 Voorrang voor de kandidaat-huurders uit de doelgroep 

De voorrang zal enkel van toepassing zijn op de woningen opgenomen in de lijsten gevoegd bij het toewijzings-
reglement. Voor de andere woningen gelden de gewone regels. 
Het gaat daarbij om de volgende woningen 

7.2.1 Lijst met woningen waar de voorrang van 65-plussers geldt 

Woonmaatschappij IJzer & Zee 

De Keure 
 
Kokstraat 18/0001 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18/0101 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18/0102 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18/0103 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18/0201 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18/0202 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18/0301 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18A/101 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/102 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/201 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/202 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/301 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18A/302 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/001 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/002 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/101 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18B/102 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/201 appartement 1 slaapkamer 

Kokstraat 18B/202 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/203 appartement 2 slaapkamers 

Kokstraat 18B/301 appartement 1 slaapkamer 

 
De Rampart 
 
Willem De Roolaan 126/001 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/002 appartement 2 slaapkamers rolstoel 
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Willem De Roolaan 126/003 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/101 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/102 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/103 appartement 2 slaapkamers  rolstoel 

Willem De Roolaan 126/104 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/201 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/202 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/203 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/204 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/301 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/302 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/303 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/304 appartement 2 slaapkamers 

Willem De Roolaan 126/401 appartement 1 slaapkamer 

Willem De Roolaan 126/402 appartement 1 slaapkamer 

 
Voor de twee appartementen in de Willem De Roolaan 126/002 en 126/103 geldt eerst een voorrang gelden voor 
de doelgroep Personen met een mobiliteitsbeperking en vervolgens voor de doelgroep 65-plussers. 
 
Schuttershof 
 
Slachthuisstraat 1/0001 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0002 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0003 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0004 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0101 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0102 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0103 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0104 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0201 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0202 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0203 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0204 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0301 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0302 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0303 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0304 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0401 appartement 2 slaapkamers 

Slachthuisstraat 1/0402 appartement 2 slaapkamers 

 

7.2.2 Lijst met woningen waar de voorrang van ouderen met een hoger risico op 
zorgbehoefte geldt 

Deze woningen worden later opgelijst 
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7.2.3 Lijst met woningen waar de voorrang van Personen met een mobiliteitsbe-
perking geldt 

Woonmaatschappij IJzer & Zee 

Justus Van Clichthovenstraat 63 Woning 3 slaapkamers  

Justus Van Clichthovenstraat 69 Woning 3 slaapkamers  

Willem De Roolaan 126/002 Appartement 2 slaapkamers Ook opgelijst  voor 65-plussers 

Willem De Roolaan 126/103 Appartement 2 slaapkamers Ook opgelijst  voor 65-plussers 

 
Voor de twee appartementen in de Willem De Roolaan 126/002 en 126/103 geldt eerst een voorrang gelden voor 
de doelgroep Personen met een mobiliteitsbeperking en vervolgens voor de doelgroep 65-plussers. 
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