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1. VOORWOORD 
Iedereen heeft het recht op menswaardig wonen. De zekerheid om een kwalitatief en 

betaalbaar dak boven je hoofd te hebben en zich thuis te voelen in je leefomgeving is een 

uiterst belangrijke factor voor een goede kwaliteit van leven. Als lokaal bestuur is het onze 

plicht hier dringend werk van te maken. De Vlaamse wooncode heeft de gemeente 

daarenboven aangewezen als regisseur voor het woonbeleid. 

In een tijd waarin grond- en woningprijzen in heel Vlaanderen sterk stijgen, en binnen onze 

regio de aantrekkingskracht van Bekkevoort alsmaar toeneemt, is “betaalbaar wonen” een 

uitdaging. Vernieuwende huisvestingsnormen, aangepast aan de gewijzigde noden van de 

gemeenschap zijn noodzakelijk. De vergrijzing van de bevolking zal ook in Bekkevoort nieuwe 

noden aan aangepaste huisvesting voor senioren scheppen. Er is niet alleen een nijpend 

tekort aan sociale woningen, maar ook jonge Bekkevoortse gezinnen willen in eigen 

gemeente een woning kopen of bouwen. En… duurzaam, ecologisch en energiebewust 

wonen is prioriteit voor het milieu.  

Om een deskundig onderbouwd en regionaal coherent woonbeleid te kunnen uittekenen 

hebben we beslist samen met onze aangrenzende landelijke gemeentes, met name  

Bekkevoort, Tielt-Winge, Kortenaken en Glabbeek, de krachten te bundelen in een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband, “ Hartje Hageland”. De gemeenten plegen 

overleg, wisselen hun respectievelijke visies uit en ontwikkelen in samenspraak met andere 

actoren (zoals het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale 

verhuurkantoren) maatregelen om ons gemeentelijk woonbeleid voldoende slagkracht te 

geven. Sinds de opricht van het gemeentelijk samenwerkingsverband “ Hartje Hageland” 

werd er al heel wat gerealiseerd op het vlak van het woonbeleid en deze elan zal dan ook in 

de toekomst worden verder gezet. 

Het resultaat van een omgevingsanalyse en de vele voorafgaande besprekingen heeft 

geresulteerd in een tweede woonbeleidsplan voor onze gemeente. Er werden 9 strategische 

doelstellingen weerhouden. De rode draad daarbij is een kwalitatieve dienstverlening naar 

de Bekkevoortenaren inzake wonen, het verbeteren van het woningpatrimonium, het 
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verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen en het effectief aanmoedigen van 

duurzaam wonen.  

Inzake het streven naar een kwalitatieve dienstverlening mogen we een gebrek aan 

transparantie en informatiebedeling noteren. Op diverse overheidsniveaus bestaan 

verschillende premiesystemen maar niet alle inwoners, en niet in het minst zij die ze het 

meest nodig hebben, zijn op de hoogte van het bestaan of de voorwaarden ervan. Dit heeft 

mede tot gevolg dat er een relatief oud patrimonium is dat vaak niet aangepast is aan de 

noden van ‘levenslang wonen’.  

 

We staan voor een boeiende uitdaging om in de komende jaren de vooropgestelde 

maatregelen en acties verder uit te werken en te realiseren. 

Benny Reviers 

Schepen van huisvesting en woonbeleid 
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2. INLEIDEND OVERZICHT 

Het hier volgende document is het tweede volwaardig woonbeleidsplan voor de gemeente 

Bekkevoort. Het eerste lokaal woonbeleidsplan werd opgesteld voor de periode 2009-2011 en 

diende mee als basis voor dit woonbeleidsplan. Aanvankelijk was het volgende woonbeleidsplan 

voorzien voor de periode 2012-2014, maar aangezien dit niet meer door de legislatuur 2007- 2012 in 

2012 kon worden goedgekeurd en de nieuwe legislatuur over voldoende tijd moest kunnen 

beschikken om nieuwe acties in te schrijven werd deze periode opgeschoven. Met de implementatie 

van de beleid-en beheerscyclus (BBC) in 2014 moesten de gemeentelijke beleidsplannen 

ingeschreven worden in het gemeentelijk meerjarenplan en heeft dit woonbeleidsplan dus nu een 

looptijd van 2014 tot 2019. 2012 en 2013 werden overgangsjaren waarin data voor de 

omgevingsanalyse verzameld werden.  

 

In eerste instantie schetsen we een beeld van het wettelijk kader waarin het lokale woonbeleid zich 

momenteel bevindt en welke de basis is voor de uitwerking en opmaak van dit woonbeleidsplan. 

Vervolgens geven we een overzicht van de geplande werkwijze en de op stapel staande 

opeenvolgende processen die dit plan mogelijk moeten maken. 

Dit alles resulteert in een door het lokale beleid gedragen visie die in dit beleidsplan terug te vinden 

is. 

Deze visie baseert zich uiteraard op een geactualiseerde omgevingsanalyse, waarvan in dit plan een 

beknopte samenvatting terug te vinden is. 

Uit de besluiten van deze analyse  worden er vervolgens strategische doelstellingen op maat van de 

gemeente vooropgesteld, die vervolgens zullen omgezet worden in operationele doelstellingen of  

acties. 

Het woonbeleidsplan werd ontwikkeld in overleg met alle woonactoren en heeft zo het nodige 

draagvlak om de slaagkansen van concrete projecten en acties te waarborgen. 
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3. WETTELIJKE BASIS VOOR DE ONTWIKKELING VAN DIT 

BELEIDSPLAN 

 
3.1 Algemene situering 

Er zijn op Vlaams niveau de afgelopen jaren verschillende decreten en besluiten tot stand gekomen. 

Deze beslissingen, genomen in diverse domeinen, maakten de noodzaak voor lokale besturen tot de 

vorming van een lokaal woonoverleg en een daaruit vloeiend beleidsplan steeds urgenter. Hieronder 

volgt een beknopt overzicht van de reglementen die aan de grondslag van de opmaak van dit 

woonbeleidsplan liggen. 

 

Aan de basis van de regelgeving staat de Vlaamse Wooncode van 1997 die stelt: 

“Iedereen heeft het recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste 

woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving en tegen betaalbare prijs en met 

woonzekerheid worden bevorderd”.1 

Dezelfde wooncode geeft de gemeente de rol van regisseur van het lokale woonbeleid2. Om naar een 

evenwichtig en gediversifieerd lokaal woonbeleid te kunnen evolueren heeft de Vlaamse overheid 

enkele werkinstrumenten ontwikkeld. Het BVR van 21 september 20073 regelt de subsidiëring van 

intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van de ontwikkeling van dit lokale woonbeleid. 

 

Naar aanleiding van dit besluit beslisten de vier gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en 

Tielt-Winge een intergemeentelijk project in te dienen bij het Vlaams Gewest, om deze 

samenwerking op vlak van woonbeleid te kunnen realiseren. Op 1 september 2008 werd de 

toekenning van subsidies voor het project ‘Hartje Hageland’ van de vier betrokken gemeenten bij 

ministerieel besluit goedgekeurd4.  

Het project ging op 1 januari 2009 effectief van start. De duurtijd bedraagt drie jaar met een 

maximale verlenging van twee maal drie jaar. Op 1 januari 2012 werd er gestart met de tweede 

subsidieperiode en dit gaf verschuivingen in accenten en acties. Deels omdat Hartje Hageland door 

het subsidiebesluit5 bijkomende, andere deeltaken toegewezen kreeg, deels omdat de werking 

verdiepte.  

Hartje Hageland is verder gegaan met de elan die de eerste drie jaar opgebouwd was. De 

bouwstenen die in deze eerste subsidieperiode gelegd werden, waren de basis waarop de werking 

verder uitgebouwd werd om aan de nieuwe subsidieperiode te voldoen. Bij de verplichte activiteiten 

werd een vermeerdering van drie naar vijf actiepunten opgelegd. 

                                                           
1
 Decreet van 15 juli 1997 betreffende de Vlaamse Wooncode (VWC), Titel II, Hoofdstuk 1, Art.3. 

2
 Op Cit: VWC, art. 28 § 1, § 2. 

3
 Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter 

ondersteuning van het lokaal woonbeleid. 
4
 MB van 1 september 2008 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 

inburgering, Marino Keulen. 
5
 Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning 

van het lokaal woonbeleid. 
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Ook het nieuwe decreet grond-en pandenbeleid van de Vlaamse Overheid6, dat in werking trad op 1 

september 2009 stuwde de gemeenten meer en meer in ontwikkeling en uitwerking van een 

woonbeleidsvisie. Temeer daar ze in de nabije toekomst de bindende sociale objectieven, zoals 

vooropgesteld door het decreet7 zullen moeten realiseren. Dit vraagt een intens gemeentelijk 

woonoverleg en de uitbouw van een toekomstgericht woonbeleid, aangezien het decreet voorschrijft 

dat het advies van de gemeenteraad over deze materie zich dient te baseren op de voorstellen van 

het lokaal woonoverleg, zoals vastgelegd in het woonbeleidsplan. 

In het lokale woonbeleidsplan 2009-2011 werden de eerste contouren van een beleidsmatige aanpak 

van dit gegeven uitgestippeld. Het lokale woonbeleidsplan 2014-2019 bouwt hier verder op.  

 

Een laatste wettelijke verordening is het Besluit van de Vlaamse Regering8 wat betreft de 

uitvoeringsprogramma’s van de sociale woonprojecten. Ook hierin wordt vastgelegd dat de opmaak 

van een beleidsplanning het resultaat moet zijn van het lokale woonoverleg9. De neerslag van dit 

overleg wordt bovendien getoetst door de dienst Wonen Vlaanderen, aan de bestaande bepalingen 

wat betreft inplanting en realisatie. 

 

Er werd de afgelopen jaren al heel wat gerealiseerd rond het woonbeleid in de gemeenten. Nu is het 

zaak hieraan verder te werken. 

 

3.2.  Beleidsintenties op Vlaams niveau 

 
Laten we hier ook even stilstaan bij de intenties van de Vlaamse overheid op vlak van wonen. Wonen 

Vlaanderen schrijft in de visienota ‘Wonen in Vlaanderen 2050: krijtlijnen van een toekomstvisie’10: 

“een goede thuis voor iedereen, dat moet de ambitie zijn: een degelijke, betaalbare woning in een 

aangename omgeving, en dat in elke levensfase.” 

Concreet kan deze ambitie vertaald worden in 4 doelstellingen: 

Eerste doelstelling: woonzekerheid, een levenslange garantie op een aangepaste woning 

Tweede doelstelling: afdwingbaar recht op betaalbaarheid 

Derde doelstelling: afdwingbaar recht op kwaliteit 

Vierde doelstelling: graag wonen 

De voorwaarden om deze doelstellingen waar te maken zijn : 

                                                           
6
 Bekrachtiging van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 van het decreet grond-en pandenbeleid (DGPB). 

Van dit decreet zijn momenteel nog niet alle uitvoeringsbesluiten rond. 
7
 Op Cit: DGPB, Art. 4.1.2 tem Art. 4.1.6. 

8
 Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning , vaststelling en 

goedkeuring van de uitvoeringsprogramma’s in het kader van de planmatige realisatie van sociale 
woonprojecten, gewijzigd bij besluit van 20 januari 2009. 
9
 Op Cit BVR 18/07/2008, wijziging van 01/01/2009, Art. 5 § 1 + 2, Art. 48 § 2 

10
https://www.wonenvlaanderen.be/uploads/documentenbank/c9dbbc8ee62092f878b48d895560a4cb.pdf?ht

=1 geraadpleegd op 20/03/2014 

https://www.wonenvlaanderen.be/uploads/documentenbank/c9dbbc8ee62092f878b48d895560a4cb.pdf?ht=1
https://www.wonenvlaanderen.be/uploads/documentenbank/c9dbbc8ee62092f878b48d895560a4cb.pdf?ht=1
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Eerste voorwaarde: beleid voor koop én huur 

Tweede voorwaarde ruimtelijke ordening in functie van goed wonen 

Derde voorwaarde: slim ruimtegebruik en creatieve woonoplossingen 

Vierde voorwaarde: energiezuinig en duurzaam wonen is een must 

 

3.3  Verplichte activiteiten en keuzeactiviteiten 

(Ingepast in de verplichte acties van het nieuwe BVR voor intergemeentelijke woonprojecten van 
13/12/2010, BS 17/12/2010) 

Het Nieuwe BVR schrijft volgende acties voor: 

Voor de realisatie van die doelstellingen moeten in het project vijf verplichte activiteiten uitgevoerd 
worden die zijn opgesomd in artikel 6 van het gewijzigde BVR van 21/09/2007. 

Deze 5 verplichte activiteiten moeten aangevuld worden met minsten  één facultatieve activiteit, in 
artikel 7 van het gewijzigde BVR van 21/09/2007 wordt een niet-limitatieve opsomming van 3 
facultatieve activiteiten voorgesteld, de initiatiefnemer kan ook zelf facultatieve activiteiten 
formuleren en voorstellen. 

A. De vijf verplichte activiteiten moeten in elke gemeente van het werkingsgebied 
uitgevoerd worden en hebben als minimaal vereist uitvoeringsniveau: 

 

1° de ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen, waarbij de 
gemeenteraad zijn goedkeuring aan de gemeentelijke woonbeleidsvisie hecht: 

In de eerste periode werd al het eerste woonbeleidsplan voor 2009-2011 opgesteld. Dit werd ook in 
de gemeenteraden zo goedgekeurd. 

2° het faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale woonactoren over: 

 de realisatie van sociale woonprojecten op gemeentelijk grondgebied, de 
afstemming van de woonprojecten en individuele verrichtingen van de sociale 
woonorganisaties, het OCMW of de gemeente zelf, zoals bepaald in artikel 28, §van 
de Vlaamse Wooncode; 

De afstemming van de woonprojecten en individuele verrichtingen van de sociale woonorganisaties, 
het OCMW of de gemeente zelf gebeurt reeds via het door Hartje Hageland opgestarte lokale 
woonoverleg. Dit wordt ook in de toekomst verdergezet. 

 de programmatie van sociale woningbouw, in het bijzonder de geplande 
verrichtingen in functie van de aanmelding voor het jaarlijks uitvoeringsprogramma 
als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de 
procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de 
uitvoeringsprogramma’s in het kader van de planmatige realisatie van sociale 
woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van 
sociale woonprojecten; 

De geplande verrichtingen in functie van de aanmelding voor het jaarlijks uitvoeringsprogramma zijn 
een vast agendapunt op de eerder vermelde woonoverleggen.  
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 het provinciaal objectief voor sociale koopwoningen en voor sociale kavels, zoals 
bepaald in artikel 4.1.5. en 4.1.6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het 
grond- en pandenbeleid en het gemeentelijk actieprogramma, zoals bepaald in 
artikel 4.1.7 van hetzelfde decreet van 27 maart 2009; 

Het provinciaal objectief voor sociale koopwoningen en voor sociale kavels is een vast agendapunt op 
de eerder vermelde woonoverleggen.  
 

3° het aanbieden van gestructureerde basinformatie aan de inwoners van de deelnemende 
gemeenten, over: 

 gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale huisvestingsmaatregelen en het 
respectieve dienstverleningsaanbod; 

 huuraangelegenheden; 
 sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen; 
 rationeel energiegebruik, duurzaam (ver)bouwen en duurzame energieproductie; 
 meegroeiwonen, levenslang en aanpasbaar wonen, zorgwonen; 
 actuele beleidsmaatregelen inzake huisvesting. 

Deze activiteit moet in elke gemeente uitgevoerd worden in openbare lokalen. Informatie over 
gemeentelijke premies in verband met de bovenstaande gegevens moet beschikbaar gesteld worden 
via www.premiezoeker.be; 

Het aanbod van deze basisinformatie wordt door Hartje Hageland verzorgd via de wooninfopunten in 
de vier gemeenten. Deze werden in de eerste periode uitgebouwd en zullen uiteraard verder 
uitgewerkt worden in de volgende perioden. 

 

4° het uitvoeren van taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het volledige 
woningpatrimonium, opgelegd door de regelgeving betreffende woonbeleid, waaronder: 

 het bezorgen aan het agentschap vόόr het einde van het eerste kwartaal van elk jaar, 
van een rechten lijst van de gebouwen of woningen op het grondgebied van de 
gemeente die vermoed worden verwaarloosd te zijn, zoals bepaald in artikel 4 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter 
bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen; 

 in het kader van onbewoonbaarheid van woningen, zoals bepaald in artikel 135 van 
de Nieuwe Gemeentewet: 
- het onbewoonbaar verklaren van  woningen bij een acuut veiligheids- of 

gezondheidsrisico en met het oog op het algemeen belang; 
- in het bijdragen tot de herhuisvesting van de bewoners; 
- eventueel het opheffen van het besluit ongeschikt- of onbewoonbaarheid; 

 in het kader van ongeschikt- en onbewoonbaarheid van woningen, zoals bepaald in 
artikel 15 van de Vlaamse Wooncode: 
- het behandelen van verzoeken; 
- het opstarten van een procedure bij ontvankelijke verzoeken; 
- het uitnodigen van het agentschap om een onderzoek ter plaatse uit te voeren; 
- het organiseren van de hoorplicht van de bewoner en eigenaars; 
- het nemen van een besluit van ongeschikt- of onbewoonbaarheid binnen drie 

maanden en het agentschap hierover in kennis te stellen; 
- het nemen van de nodige maatregelen; 
- het bijdragen tot de herhuisvesting van de bewoners; 

http://www.premiezoeker.be/
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- eventueel het opheffen van het besluit ongeschikt- of onbewoonbaarheid; 
 het inschakelen van het agentschap Inspectie RWO bij het vaststellen van verhuring 

van ongeschiktheid, onbewoonbaar of overbewoond verklaarde woningen met het 
oog op het strafrechtelijk laten vervolgen van de verhuurder; 

 in het kader van overbewoonde woningen, zoal bepaald in artikel 17 van de Vlaamse 
Wooncode: 
-  het behandelen van verzoeken; 
- het nemen van een besluit van overbewoning binnen drie maanden; 
- het bijdragen tot de herhuisvesting  van de overtallige bewoners; 

 
 in het kader van het conformiteitsattest, zoals bepaald in titel 3, hoofdstuk 2 van de 

Vlaamse Wooncode: 
- het behandel van aanvragen tot afgifte; 
- het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek; 
- het nemen van een beslissing binnen 60 dagen volgend op de datum van da 

aanvraag over de afgifte van het conformiteitsattest. 
-  

Deze verschillende taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het volledige 
woningpatrimonium worden opgevolgd door de technisch deskundige van Hartje Hageland. 

5° het nemen van initiatieven in het kader van een grond- en pandenbeleid met het oog op 
betaalbaar wonen, waaronder: 

 het opmaken en het bijhouden van een leegstandregister, zoals bepaald in boek 2, 
titel 2, hoofdstuk 3 van decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid; 

 het uitwerken van een gemeentelijk actieprogramma, zoals bepaald in artikel 4.1.7 
van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

 het realiseren van het bindend sociaal objectief, zoals bepaald in boek 4, titel 1, 
hoofdstuk 1, afdeling 2 van decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid. 
 

Sinds 2010 wordt jaarlijks het leegstandsregister opgemaakt en bijgehouden. 
Sinds 2009 werkt de gemeente Bekkevoort aan het realiseren van het bindend sociaal objectief. 
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B: De keuzeactiviteiten: kunnen in elke gemeente van het werkingsgebied apart 
uitgevoerd worden. 
Men kan per gemeente naar eigen keuze nog optionele acties toevoegen, minimaal 1 is verplicht. In 
artikel 6 van het gewijzigde besluit heeft de regelgever bij de verplichte activiteiten een aantal 
passende optionele acties naar voor geschoven. Uiteraard mag de initiatiefnemer ook zelf optionele 
acties formuleren en voorstellen. Onderstaand het overzicht hiervan: 

1° het begeleiden en ondersteunen van de deelnemende gemeenten bij de ontwikkeling van een 
gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen; 

2° het faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale woonactoren, waarbij de 
volgende resultaten bereikt moeten worden: 

a) een globale doorlichting van de lokale huisvestingssituatie; 
b) de onderlinge afstemming van de sociale woonprojecten enerzijds en de afstemming 

van de individuele verrichtingen van de lokale woonactoren anderzijds; 
c) de voorbereiding van een planning of een programmatie van sociale woonprojecten 

binnen het werkingsgebied; 
d) een akkoord over de manier van toewijzing van sociale huurwoningen, binnen de door 

de Vlaamse Regering  goedgekeurde toewijzingsmodaliteiten; 
e) een verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving, 

waaronder het nemen van initiatieven in het kader van de bestrijding van leegstand en 
verkrotting; 

3° het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de deelnemende 
gemeenten over: 

a) gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale huisvestingsmaatregelen en het 
respectieve dienstverleningsaanbod; 

b) huuraangelegenheden; 
c) sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen; 
d) actuele beleidsmaatregelen inzake huisvesting;  

 
4° het uitwerken van een actieplan dat gericht is op de verbetering van de positie van de zwakke 
huurder op de private huurmarkt; 
 
5° het voorbereiden van gemeentelijke reglementeringen op het vlak van wonen;; 

6° het nemen van initiatieven voor de begeleiding van de sociale huurder in het kader van 
huisvesting; 

7° het nemen van sensibiliseringsmaatregelen op het vlak van wonen; 

8° het aanbieden van sociaal en technisch advies op het vlak van wonen enerzijds, en het 
aanbieden van begeleiding op maat in het kader van huisvesting anderzijds; 

 
9° het nemen van initiatieven die duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen ondersteunen; 

10° het nemen van initiatieven die levenslang en aanpasbaar wonen ondersteunen; 
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3.4 Keuzeactiviteiten van de gemeente  

De vier gemeenten van Hartje Hageland kozen ervoor om dezelfde activiteiten te stimuleren. In de 

praktijk bij de concrete uitvoering gaat het om een geïntegreerd geheel binnen het project. De 

verschillende keuzes werden ingegeven vanuit de behoefte zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de 

noden van de lokale bevolking. 

 

3.4.1 Actieplan ter verbetering van de positie van de zwakke huurder op de 
private huurmarkt 

Vooropgestelde Doelen 

 uitvoering geplande actie van verplichtte activiteiten 4 en 5 

 in kaart brengen van de zwakke huurder in de gemeenten 

 bevraging naar noden huurder/verhuurder 

 afbakening en in kaart brengen doelgroep zwakke huurder – seizoenarbeiders fruitpluk 

 studie regelgeving op vlak van seizoensarbeid en in bijzonder in de fruitpluk 

 contact name en ervaringsuitwisseling met lokale overheden die hierrond reeds gewerkt 

hebben 

 -ontwikkeling acties ter verbetering positie zwakke huurder – specifieke acties voor 

seizoenarbeiders. 

 Voorontwerpen op woonoverleg agenderen en bespreken 

 -besprekingen omzetten naar ontwerp gemeentelijk regelement huisvesting seizoenarbeider 

 

 
3.4.2 Het nemen van initiatieven die meegroeiwonen, levenslang en 

aanpasbaar wonen en zorgwonen ondersteunen. 

Vooropgestelde Doelen 

 promotie initiatieven die meegroeiwonen, levenslang en aanpasbaar wonen en zorgwonen 

via wooninfopunten 

 ontwikkeling promotiemateriaal over deze items 

 onderzoek naar mogelijkheden van toepassing nieuwe woonvormen in de regio 

 Ontwikkelen sensibiliseringsacties m.b.t. nieuwe woonvormen. 

 administratieve opvolging aanvragen zorgwonen 

 woningonderzoek in kader van deze aanvragen 

 ondersteuning inwoners bij de behandeling aanvraag zorgwonen 

 

3.4.3 Het aanbieden van sociaal en technisch advies i.v.m. wonen en 
begeleiding op maat in het kader van huisvesting 

Vooropgestelde Doelen 

 informatiefolders ontwikkelen i.v.m. sociaal en technisch advies 

 Mediacampagne ontwikkelen i.v. woningkwaliteit en kwaliteitsbewaking 

 doorverwijsnetwerk i.v.m. advisering optimaliseren en onderhouden 
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 afspraken voor huisbezoeken maken in samenspraak tussen deskundigen 

 problemen in kaart brengen en desgewenst informatie ter plaatse verstrekken 

 indien nodig actie ondernemen voor verdere doorverwijzing en begeleiding 

 administratieve verwerking van de contacten 

 In kaart brengen terugkerende problemen en op agenda van woonoverleg plaatsen 

 
3.4.3 Het nemen van initiatieven die duurzaam, ecologisch en 

energiebewust wonen ondersteunen. 

Vooropgestelde Doelen 

 mensen sensibiliseren via wooninfopunt 

 onder aandacht brengen ecologische materialen bij technisch advies en huisbezoek 

 Ontwikkeling lokale mediacampagne i.f.v. duurzaam en ecologisch (ver)bouwen 

 organisatie gezamenlijke aankoop dakisolatie i.f.v energiebewust wonen 

 Evaluatie van deze actie, overzicht opmaken en agenderen op woonoverleg 

 evaluatie van deze actie, overzicht opmaken en agenderen op woonoverleg 

 Infomomenten opzetten i.s.m. lokale duurzaamheids- en/of milieuambtenaren 

 mogelijke organisatie van duurzaamheidsbeurs i.s.m. andere intergemeentelijke projecten 

(arrondissementeel niveau)  

 evaluatie van deze actie, overzicht opmaken en agenderen op woonoverleg 

 

3.5 Personeelsbezetting 

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren beschikt de interlokale vereniging over de volgende 

personeelsbezetting: 

 Coördinator: 1 VTE, niveau A 

 Informatiedeskundige: 1 VTE, niveau B 

 Technisch Deskundige: 1 VTE, niveau B 

 Deskundige Woonbeleid: 1 VTE, niveau B 

 Administratief medewerkster: 0.5 VTE, niveau C 

Gezien het feit dat het project een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is, vallen de 

personeelsleden onder de bevoegdheid van de beherende gemeente van het Interlokale project; de 

gemeente Tielt-Winge  

 

 

3.6 Locatie 

De intergemeentelijk vereniging is gehuisvest in Huize Hageland:  

Oudepastoriestraat 22 
3390 Tielt-Winge 
Tel: 016 53 66 96 

info@hartjehageland.be 
website: www.hartjehageland.be 

  

mailto:info@hartjehageland.be
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4. INHOUDELIJK PROCESVERLOOP VOOR DE OPMAAK VAN HET 

WOONBELEIDSPLAN VAN BEKKEVOORT  

4.1.  Informatieverzameling- en verwerking 

Een goed woonbeleidsplan moet degelijke fundamenten hebben, daarover is iedereen die met 

wonen bezig is het eens. Deze fundamenten worden gevormd door een grondige analyse van de 

bestaande lokale woonsituatie. Voor een goede omgevingsanalyse dienen in eerste instantie de 

laatst beschikbare gegevens geraadpleegd te worden. Daarnaast is er een filtering nodig van die 

gegevens die relevant zijn voor de uitwerking van een lokaal woonbeleid.  

Basis voor deze fundamenten zijn de statistische gegevens van de bestaande woonsituatie in de 

gemeente Bekkevoort. Deze beslaan gegevens over het woningaanbod met o.a. aantallen, 

woonvormen, wooncomfort, eigendomsstructuur, bodembezetting, huur- en eigendomsmarkt enz… 

Deze cijfers dienen gekoppeld te worden aan relevante gegevens over de huisvestingssituatie in de 

gemeente. Demografische en socio-economische gegevens zoals de bevolkingssamenstelling en 

gezinssamenstelling, leeftijdscategorieën, inkomensverdeling en dergelijke meer. 

Verder wordt de omgevingsanalyse aangevuld met (een recent overzicht van de inventaris 

onbebouwde percelen), de inventaris van het leegstandsregister, inplanting van de sociale 

woonprojecten en overzicht van de sociale koop- en huurwoningen in de gemeente11.  

In de eerste plaats werden de statistische bronnen van de gemeente zelf geraadpleegd, zoals  het 

ruimtelijke structuurplan, de lokale omgevingsanalyse en natuurlijk ook het lokale sociale 

beleidsplan, die reeds een basis omgevingsanalyse bevatten. We vonden ook veel basismateriaal 

rond wonen en huisvesting bij de provincie Vlaams-Brabant12. Verder werd informatie verzameld bij 

het Nationaal instituut voor Statistiek (NIS) , de portaalsite voor de lokale sociale beleidsplannen en 

het portaal lokale statistieken van Vlaanderen13. Om een regionaler beeld van de woonsituatie te 

bekomen, werden  de cijfergegevens van de deelnemende gemeenten van het interlokale project ter 

vergelijking naast elkaar gelegd. Temeer ook omdat alle gemeenten van de Interlokale vereniging 

Hartje Hageland gemeenten in buitengebied zijn en dus verhoudingsgewijs gemakkelijk vergelijkbaar. 

 

4.2. Analysefase van de gegevens  

Uit het veelvoud van deze gegevens dient een analyse gedestilleerd te worden die duidelijk maakt 

welke de verwachtingen en uitdagingen zijn waar het beleid zich in de toekomst voor geplaatst zal 

zien. Deze analyse geeft niet enkel een overzicht van de bestaande situatie en de daarin vervatte 

sterkten en zwakten. Ze zal ook dienen om een inzicht te krijgen in toekomstige trends en 

verwachtingen inzake demografie en de daaraan gekoppelde mogelijk toekomstige problemen. We 

verwijzen in dit geval als voorbeeld naar de reeds vastgestelde vergrijzing en de problemen die dit 

zou kunnen veroorzaken inzake wonen en woonkwaliteit. 

                                                           
11

 Zie ook de eerder aangehaald verplichten inzake het DGPB in hoofdstuk 3, 3.1. Algemene situering. 
12

 www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/cijfers-weetjes/ 
13

 www.statbel.fgov.be ; www.wvc.vlaanderen.be/lokaalsociaalbeleid/ ;    
     www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages 

http://www.statbel.fgov.be/
http://www.wvc.vlaanderen.be/lokaalsociaalbeleid/
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Het hieraan gekoppeld woonoverleg zal natuurlijk een gepast beleidsantwoord moeten formuleren 

om op deze toekomstige ontwikkelingen en mogelijke knelpunten adequaat te kunnen inspelen. 

Deze verschuivingen kunnen zich zowel op vlak van woontrends -en woonvormen voordoen, als bij 

kwaliteitsverschuivingen inzake wonen en huisvesting en in mogelijke tekorten van het toekomstig 

aanbod.  

Er zal gezocht worden naar een antwoord op de vraag of er afdoende ingespeeld kan worden op 

toekomstige noden, tekorten en mogelijke vragen vanuit de bevolking. Zoeken naar een evenwicht 

tussen de impact van de sociale factoren ten opzichte van de economische. Kijken ook naar de 

bestaande ruimtelijke structuurplannen en evenwichtige oplossingen zoeken voor een goede 

inpassing in deze plannen. Daarbij rekening houdend met een steeds veranderende regelgeving die 

in dezen de gemeente als centrale spilfiguur naar voren schuift.  
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5. ONTWIKKELING VAN EEN GEDRAGEN GEMEENTELIJKE VISIE ROND 

WONEN  

 

5.1 Correlatie met andere lokale beleidsdomeinen  

Een gefundeerd en goed onderbouwde beleidsvisie bouwt verder op de bestaande analyse, maar 

kijkt ook verder dan het woonbeleid alleen. Dit beleid wordt immers mee gedragen door andere 

beleidsdomeinen, bovendien is al veel voorbereidend werk verricht door de bestaande diensten. 

Deze studies vormen mee de basis voor de visieontwikkeling.  

 

5.1.1 Lokaal sociaal beleidsplan   

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-201414 werd als centrale studie voor de opmaak van het 

woonbeleidsplan 2009-2011 geplaatst. Ondertussen werden andere bronnen gebruikt om de 

omgevingsanalyse te updaten maar de expertise neergeschreven door het OCMW in het lokaal 

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2014 wordt verder meegenomen bij de totstandkoming van het 

nieuwe lokaal woonbeleidsplan.  

Op basis van de omgevingsanalyse werden in dit beleidsplan reeds verschillende voorstellen van 

beleidsacties rond wonen vastgelegd. Uit een analyse van de beleidsplannen15 blijkt dat het thema 

huisvesting inhoudelijk het belangrijkste thema voor de gemeenten (98%) is. Veel van de acties voor 

de verbetering van de woonkwaliteit in de gemeente neergeschreven in het woonbeleidsplan 2009-

2011 waren derhalve reeds terug te vinden in dit plan.  

Naast wonen en huisvesting is het doelgroepenbeleid een belangrijke invalshoek die een grote link 

heeft met dit lokale woonbeleidsplan. Immers, voor de afbakening van de woonnoden zal ook hier 

uit de analyse moeten blijken welke doelgroepen hieraan de grootste nood aan ondersteuning 

hebben. Ook de afstemming tussen aanbod en reële noden vinden we terug in het Lokaal Sociaal 

Beleidsplan. Immers, betaalbaar wonen en dienstverlening rond informatieverstrekking zijn voor alle 

gemeenten belangrijke thema’s. Zo zijn algemeen sociale huisvesting en wonen voor ouderen de 

belangrijkste subthema’s bij huisvesting16. 

 

5.1.2 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

Een tweede belangrijk anker in de ontwikkeling van het woonbeleidsplan is uiteraard het 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). De synergie van noden en mogelijkheden dient op dit 

echelon te gebeuren. De gemeente Bekkevoort heeft sinds 24 mei 2012 een goedgekeurd Ruimtelijk 

Structuurplan dat als basis kan dienen voor de ontwikkeling van een beleidsvisie rond wonen. Ook 

het Provinciale Ruimtelijk Structuurplan17 kan goed gebruikt worden om deze beleidsmatig 

vastgelegde woonstructuren te overlopen. Een afstemming tussen woonbeleidsplan en GRS is hoe 

dan ook onontbeerlijk voor een gedegen beleidsvisie rond wonen en huisvesting. 

 

                                                           
14

 Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2014, OCMW en gemeente Bekkevoort, Ontwerpversie Januari 2009.  
15

 VAN REGENMORTEL, T, & SANNEN L.; Synthese HIVA-Rapport ‘Lokaal Sociaal Beleid: de intenties onder de 
loep. Beleidsanalyse 2008-2014’., Leuven, HIVA, februari 2009. 
16

 Op. Cit.: Van Regenmortel e.a., p. 2. 
17

  Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS): Tekst, Kaarten en samenvatting, VU: Provincie Vlaams-Brabant, 
2004, Emka. 
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5.1.3 Milieubeleidsplan 

Voor de actie en mogelijke planning rond thema’s als duurzaamheid, energiebeheer en dergelijke kan 

veel informatie ingewonnen worden via het bestaande milieubeleidsplan18. Het wooninfopunt in de 

gemeente kan hierin een informerende en/of sensibiliserende rol spelen om de bewoners meer 

wegwijs te maken in deze materies. 

 

5.1.4 Varia 

Naast deze lokale studies zijn er uiteraard de nodige bronnen om vanuit andere invalshoeken naar 

het domein wonen te kijken. We vermelden hier o.a. de behoeftenstudies voor senioren, het Dossier 

Wonen in Vlaams-Brabant19 en het dossier Armoede in Vlaams-Brabant20 van het steunpunt sociale 

planning van de provincie Vlaams- Brabant, de gemeentelijke profielschets21,…. 

 

5.2 Beleidsvisie in verband met wonen 

De gemeente Bekkevoort heeft in haar beleidsnota ‘prioritaire doelstellingen’ 2 beleidsdoelstellingen 

weergegeven22: 

 Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Bekkevoort investeert in biodiversiteit en duurzaamheid en 

engageert zich te streven naar klimaatneutraliteit. 

 Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Bekkevoort versterkt zijn landelijk karakter met specifieke 

aandacht voor het verfraaien van zijn dorpskernen. 

 

Kernversteking is van vitaal belang  om de leefbaarheid van in de dorpen van Bekkevoort te 

verhogen. Dorpskernvernieuwing maakt het wonen aantrekkelijk en de lokale economie kan 

een impuls krijgen. 

De plannen voor de herinrichting van de Staatsbaan in Bekkevoort kaderen ook in groter 

geheel: een masterplan rond dorpskernvernieuwing. 

 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de gemeentelijk visie in verband met wonen als 

volgt toegelicht: er wordt gesteld dat de verschillende authentieke dorpskernen en de mogelijkheden 

die ze bieden tot landelijk wonen tot de troeven behoren van het buitengebied. Behoud (en herstel) 

van open ruimte is hier een belangrijke randvoorwaarde, waarmee de bebouwde ruimte dient 

rekening te houden. 

Naar de toekomst toe is een grote uitbreiding van de woonkernen uitgesloten, er is enkel een 

beperkte groei mogelijk in of aansluitend bij de kernen. De voorzieningen binnen de kernen dienen 

                                                           
18

 Milieubeleidsplan 2009-2013 Bekkevoort. 
19

 De Maesschalck Filip, Tratsaert Katrien ‘Dossier wonen in Vlaams-Brabant 2013’, steunpunt sociale planning 
provincie Vlaams-Brabant.  
20

 Broos Wendy, De Maesschalck Filip, De Rijck Tine, ‘Dossier armoede in Vlaams-Brabant 2011’, steunpunt 
sociale planning, provincie Vlaams Brabant. 
21

 http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokaal_gemprofiel_pdf.htm 
22

http://lipsfiles.lodgon.com/projects/gbekkevoort/attachments/1391079209380/Beleidsnota%20prioritaire%
20doelstellingen.pdf 



Woonbeleidsplan Bekkevoort eindversie juli 2014 
 
  20 

 

complementair te zijn aan elkaar, aan het structuur ondersteunend kleinstedelijk gebied Diest en aan 

het regionaal stedelijk gebied Leuven. 

Deze voorzieningen dragen bij tot de leefbaarheid van de kernen voor de plaatselijke bevolking. 

De gemeente streeft er in het bijzonder naar om van Bekkevoort een leefbaar centrum te maken 

door de verkeersleefbaarheid te verbeteren en functies als wonen handel en ambachtelijk 

bedrijvigheid te verweven.23 

 

Voor de ontwikkeling van een gewenste ruimtelijke structuur voor de bebouwde ruimte in 

Bekkevoort wordt uitgegaan van het principe dat de bebouwingskernen van de gemeente behouden 

en versterkt worden als concentratiegebieden voor de harde functies, de hiërarchie van de kernen 

volgend en hun ruimtelijke draagkracht respecterend. Een goede onderlinge verbinding en externe 

ontsluiting dragen daar eveneens toe bij. Om hiertoe te komen, worden per deelelement van de 

bebouwde ruimte ruimtelijke principes aangegeven24.  

 

Algemene principes voor de bebouwde ruimtelijke structuur in Bekkevoort: 

 Het bundelen van de bebouwing in kernen 

 Tegengaan van verdere lintbebouwing en verspreide bebouwing 

 Bundelen van activiteiten 

Ruimtelijke principes voor het wonen in Bekkevoort: 

 Een landelijke gemeente met enkele kwaliteitsvolle plattelandskernen 

 De opmaak van een masterplan voor de kernen Bekkevoort - Assent in functie van 

lokatieonderzoek voor de omschreven behoeften 

 Onderzoek zoekzones voor concentratie gemeentelijke loodsen binnen masterplan voor de 

kernen Bekkevoort - Assent 

 Sterke aandacht voor woningverbetering en herbruik 

 Werken aan het realiseren van het bindend sociaal objectief 

 Werken aan een gedifferentieerd woningaanbod 

 Toepassen afwegingskader open-ruimte structuur voor zonevreemde constructies en nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen in niet geëigende zoneringen 

 Zonevreemde woningen die als ruimtelijk één entiteit kunnen benaderd worden, zoals de 

site Witteweg/Meutelstraat, onderzoeken in het kader van éénvormige rechtszekerheid 

(Voor meer uitleg over deze principes zie ruimtelijk structuurplan gemeente Bekkevoort pg 127- 

136) 

 

5.3 Algemene Doelen 

Het lokale bestuur erkent als goede burgervader het recht op menswaardig wonen voor alle 

inwoners. Dit recht vertaalt zich in de noodzaak aan woningen van een goede kwaliteit in een 

behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en aangepast aan de noden25. Om dit te 

verwezenlijken is een beleidsvisie en de daaraan gekoppelde doelstellingen en strategieën nodig. 

                                                           
23

 Aanvraag aansnijding WUG deelgemeente Bekkevoort volgens omzendbrief RO/2002/03 pg 11 
24

 Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Bekkevoort pg 127-136 
25

 Op Cit. VWC, Hoofdstuk 1, Art.3 
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Een gedegen beleidsvisie wordt gedragen door het brede werkveld van actoren die in een bepaald 

beleidsdomein actief zijn. Vanuit de analyse van de gegevens, gekoppeld aan de expertise van de 

genoemde actoren werkt de gemeente Bekkevoort aan een toekomstbeeld rond wonen. Deze visie 

moet uiteindelijk uitmonden in strategieën en doelstellingen om dit toekomstbeeld te 

verwezenlijken26.  

Bij de verwezenlijking ervan kunnen volgende algemene doelen vooropgesteld worden: 

 

 Betaalbaar wonen voor iedereen 

 De uitbouw van een klantvriendelijke dienstverlening 

 Stimuleren van de duurzaamheid 

 Kwaliteitsvol wonen 

 

Een aantal van deze doelen worden ook intergemeentelijk nagestreefd. Door een intergemeentelijke 

afstemming creëert men een meerwaarde bij de geplande acties. Bestaande basisanalyses geven ook 

aan dat het woonpatrimonium, de ruimtelijke infrastructuur en inplanting27, de samenstelling van de 

risicodoelgroepen en de woonnoden voor de vier gemeenten gelijkaardig zijn. Er kunnen derhalve 

ook gemakkelijk zinvolle gemeenschappelijke acties en strategieën uitgewerkt worden 

 

Enkele van de onderwerpen die reeds gemeenschappelijk aan bod gekomen zijn: 

 Uniformisering van het informatieaanbod 

 Uitwerking van een lokaal  toewijzingsreglement 

 Uitwerking van reglementen ivm wonen, zoals heffingsreglement leegstand, 

heffingsreglement tweede verblijven, reglement Sociaal wonen,…. 

 Gemeenschappelijke infodagen rond duurzaam bouwen, energie besparen,…. 

 Acties rond doelgroepen die gemeenschappelijk opgezet kunnen worden 

 Samenwerking ivm sociale huisvesting, zie ook SVK’s. 

 Gemeenschappelijke acties naar centrale overheden ifv wonen en huisvesting. Bv. noden in 

het kader van het grond-en pandenbeleid signaleren… 

 

In de loop van 2014- 2019 zullen deze lijsten natuurlijk verder  aangevuld en bijgestuurd worden. De 

woonsituatie in de gemeente is immers een levende materie die steeds verandert, groeit en 

beweegt. 

  

                                                           
26

 Op. Cit: Handleiding Lokaal Woonbeleid, deel I, Woonplan, p. 12. 
27

 Bemerking: de vier gemeenten die deelnemen aan het interlokale project ‘Hartje Hageland’ zijn ruimtelijk 
gezien buitengebied met een zeer gelijkend patrimonium. 
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6 ACTOREN VAN HET WOONBELEID IN BEKKEVOORT 

6.1 Oprichting Hartje Hageland, interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid 

Naar aanleiding van het BVR van 21 september 200728 dat de subsidiëring van intergemeentelijke 

projecten ter ondersteuning van de ontwikkeling van het lokale woonbeleid regelt,  beslisten de vier 

gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge een intergemeentelijk project in te 

dienen bij het Vlaams Gewest, om deze samenwerking op vlak van woonbeleid te kunnen realiseren. 

Op 1 september 2008 werd de toekenning van subsidies voor het project ‘Hartje Hageland’ van de 

vier betrokken gemeenten bij ministerieel besluit goedgekeurd29. Het project ging op 1 januari 2009 

effectief van start. 

 

6.2 Beheerscomité Hartje Hageland 

De eigenlijke sturing van het intergemeentelijk woonproject gebeurt door het beheerscomité van 

Hartje Hageland. Dit overleg overkoepelt de vier deelnemende gemeenten door de  aanwezigheid 

van 2 stemgerechtigde leden- meestal schepenen- op de vergaderingen. 
30

 Verder wordt het 

beheerscomité aangevuld met een vertegenwoordiger van Wonen-Vlaanderen en de provincie 

Vlaams-Brabant.  

Niet enkel de controle over werking en middelen zijn de agendapunten. Ook de opzet en regeling van 

de woonacties worden hier besproken. In wezen is het beheerscomité niet enkel ‘beherend’, maar 

voor het project en zijn medewerkers ook in grote mate ‘sturend’. Vanuit deze sturing zijn er in de 

loop van de jaren tal van succesvolle acties gerealiseerd.  

In januari 2013 zijn de nieuwe gemeentebesturen geïnstalleerd en werd ook de samenstelling van 

het beheerscomité gewijzigd. Wel is Fons Lemmens nog steeds voorzitter en Benny Reviers 

ondervoorzitter van het beheerscomité.  

 

Samenstelling beheerscomité Hartje Hageland 

Vertegenwoordiging Naam 

 

Functie 

Gemeente Bekkevoort Polleunis Anne Gemeenteraadslid 

Gemeente Bekkevoort Reviers Benny Schepen - Ondervoorzitter 

Gemeente Glabbeek Reweghs Johnny Schepen 

Gemeente Glabbeek Ons Natasja Schepen 

Gemeente Kortenaken Willems Niels Schepen 

Gemeente Kortenaken Marcoen  Eddy Schepen 

Gemeente Tielt-Winge Lemmens Fons Schepen - Voorzitter 

Gemeente Tielt-Winge  Willems  Inge Gemeenteraadslid 

Hartje Hageland 

 

Vanhelden  

 

Liliane 

 

Coördinator (niet stemgerechtigd) 

Verslaggeving 

Provincie Vlaams-Brabant 

 - dienst wonen Poulman Gert 

Deskundige woonbeleid  

(niet-stemgerechtigd) 

                                                           
28

 Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid. 
29

 MB van 1 september 2008 van de Vlaams minister  van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
inburgering, Marino Keulen. 
30

 Statuten van de interlokale vereniging ’Hartje Hageland’, Hoofdstuk 3, Art. 7 tem. 15.  
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Wonen Vlaanderen 

 - Afd. Vlaams-Brabant Aesseloos  Kristoff 

Adjunct Directeur  

(niet-stemgerechtigd) 

 

6.3 Stuurgroep Hartje Hageland 

Naast deze beheersmatige overlegmomenten is er ook een intergemeentelijke stuurgroep 

samengesteld31 

De stuurgroep heeft vanaf de aanvang van het project zijn vaste samenstelling gekend. In deze 

werkgroep zitten vooral de secretarissen en de stedenbouwkundige ambtenaren van de gemeenten. 

Ook zij worden versterkt door een vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-Brabant en Wonen 

Vlaanderen. De werkgroep zorgt voor de ‘technische’ ondersteuning van het project door telkens 

opnieuw de regelementen en ontwerpteksten juridisch te onderbouwen en verfijnen. Alle acties en 

teksten worden hier getoetst aan hun haalbaarheid en/of correctheid. Daarnaast brengen ook zij nog 

de nodige ideeën aan voor de uitwerking van acties in het woonbeleid. De groep is inmiddels een 

onmisbaar instrument geworden voor de ondersteuning en juridische verfijning van de acties. 

 

Samenstelling Stuurgroep Hartje Hageland 

Leden 

Naam Functie 

Hilde Verheyden Medewerker dienst  Leefomgeving Bekkevoort 

Hilde Goedhuys Secretaris Bekkevoort 

Dirk de Geest Stedenbouwkundig ambtenaar Glabbeek 

Paul Cloots Secretaris Glabbeek 

Gi Vanderwaeren Stedenbouwkundig ambtenaar Kortenaken 

Jan Van Brusselt Secretaris Kortenaken 

Kurt Yskout Bestuurssecretaris Tielt-Winge 

René De Keyzer Secretaris Tielt-Winge 

Kristoff Aesseloos Wonen Vlaanderen, afdeling Vlaams-Brabant 

Gert Poulman Dienst wonen provincie Vlaams-Brabant 

Liliane Vanhelden Coördinator Hartje Hageland 

Ellen Van den Brande Woondeskundige Hartje Hageland 

. 

  

                                                           
31

 Statuten van de interlokale vereniging ’Hartje Hageland’, Hoofdstuk 4, Art. 16 tem. 18. 
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6.4  Lokaal Woonoverleg:  

Vanaf 2009 werd in de vier gemeenten van Hartje Hageland  een woonoverleg opgestart dat op een 

brede maatschappelijke basis werd samengesteld. Het lokaal woonoverleg komt minstens 2 maal per 

jaar samen. 

In alle vier de gemeenten er altijd voor geopteerd is een lokaal woonoverleg te gebruiken dat het 

brede werkveld van woonactoren verzameld. De bevoegde schepenen van huisvesting en Ruimtelijke 

Ordening, met hun visie vanuit het beleid, werden samengebracht met vertegenwoordigers uit alle 

mogelijke geledingen in de lokale maatschappij die met het woonbeleid in aanraking komen. Zowel 

afgevaardigden uit de sociale huisvesting en OCMW als vertegenwoordigers van hogere overheden 

als provinciale en Vlaamse overheid en ad hoc specialisten zijn aanwezig op deze overlegmomenten.  

 

Leden lokaal woonoverleg Bekkevoort  

Leden 

Naam Functie 

College van Burgemeester en schepenen  

Benny Reviers Schepen Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 
Voorzitter lokaal woonoverleg 

Diane Boghe Schepen sociale zaken/OCMW-voorzitter 

Anja Convents OCMW-secretaris  

Hilde Verheyden Medewerker Dienst Leefomgeving,  

Kristoff Aesseloos Wonen Vlaanderen, afdeling Vlaams-Brabant 

Gert Poulman Dienst wonen provincie Vlaams-Brabant 

Lym De Brouwer Directeur SWAL 

Jacqueline Merckx SVK Hageland 

Rudi Van Nerum Extern deskundige 

Willem Van Damme CVBA Diest Uitbreiding 

Liliane Vanhelden Coördinator Hartje Hageland 

Ellen Van den Brande Woondeskundige Hartje Hageland 
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7 OMGEVINGSANALYSE BEKKEVOORT 

 

7.1 Algemeen 

De gemeente Bekkevoort bestaat uit drie deelgemeente: Bekkevoort, Molenbeek-Wersbeek en 

Assent. Met haar circa 6000 inwoners is Bekkevoort één van de kleinste gemeente van Vlaams-

Brabant. Gelegen tussen de steden Diest, Leuven, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot en Tienen is 

Bekkevoort een dorp met vele landbouwactiviteiten en fruitteelt. 

 

Bekkevoort kent een goede ontsluiting door de aanwezigheid van enerzijds de E314 (Lummen-

Leuven) en anderzijds de hoofdverkeerswegen N2 (Leuven-Diest) en de provinciebaan N29 (Diest-

Tienen), die de gemeente dwarsen . Dit brengt met zich mee dat er relatief veel pendelverkeer is 

vanuit de gemeente. 

In afnemende volgorde bepalen de landbouw en fruitteelt, de ambachtelijke bedrijven en 

kleinhandelszaken de economische structuur van de gemeente. 

Bekkevoort is met zijn oppervlakte van 3717 ha een typische landelijke gemeente in het Hageland. 

De open ruimte is nog aanzienlijk en heeft vrij goed kunnen weerstaan aan de ruimtelijke druk op het 

platteland. Deze open ruimte wordt vooral ingenomen door akkers, fruitteelt en weilanden. 

Ook kenmerkend voor Bekkevoort is het landschap: open heuvelvlakten en bebossing in 

valleigebieden verbonden met elkaar door talrijke natuurlijke waardevolle wegen. 32  

  

                                                           
32

 http://www.bekkevoort.be/28_nl.html 21/11/11 
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7.2 Bestaande ruimtelijke structuur  

 

Bekkevoort is binnen de ruimtelijke structuur van Vlaanderen gelegen in het Hageland. In het westen 

begrensd door het Heuvelland van de Brabantse groentestreek en in het oosten door het Heuvelland 

van Vochtig Haspengouw, vormt het Hageland een overgang tussen de Zuiderkempen en het open 

akkerlandschap van het Laagplateau. 

 

Landschappelijk betekent dit voor Bekkevoort dat het gesitueerd is in het noordelijk ‘zandig en 

zandlemerig’ deel van het Hageland. Het is een heuvelland dat bestaat uit een parallelle structuur 

van (beboste) ruggen en valleien met rijbewoning op de overgang. De streek ontleent haar naam aan 

de nog niet zo lang geleden ontgonnen immense bossen en kreupelhout. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat de lineaire structuur van evenwijdige beek- en riviervalleien 

(natuurlijke structuur) in het verleden sterk determinerend was voor de wegenstructuur 

(infrastructuur) en de plaatsing van de dorpen (nederzettingstructuur). 

 

Het typische landschap dat hieruit resulteerde, is, omwille van de geringe industriële ontwikkeling en 

de ligging ten opzichte van de grootstedelijke en regionaal stedelijke gebieden, redelijk gespaard 

gebleven. Enkel een aantal steenwegen doorkruisen het gebied (N2, N29, N223). De voornaamste 

lijninfrastructuren die de belangrijke steden met elkaar verbinden (de spoorweg Leuven- Tienen- 

Luik, en Leuven– Aarschot- Diest-Hasselt, de autosnelwegen E40 en E314(A2), de steenweg 

N3,N10,…) bevinden zich aan de rand van het gebied of vallen er buiten. Dit laatste verklaart 

nogmaals waarom het Hageland relatief intact en minder ontwikkeld is gebleven. Het is dus zeker 

geen resultaat van een bewust beleid op gemeentelijk – of streekniveau. 

 

De fusiegemeente situeert zich de Centraal Hagelandse Vallei, met een typische landschap voor dit 

deel van de regio. Ook hier wordt het landschap gekenmerkt door de aanwezigheid van de parallelle 

ZW-NO georiënteerde Diestiaanheuvels met ertussen valleigebieden. In Bekkevoort hebben we het 

dan over de valleien van de Begijnenbeek en kleinere zijbeken (o.a. Pijnbeek) die in de gemeente 

eveneens nagenoeg ZW-NO doorstromen om dan in Diest in de Demer uit te monden. 

 

Terwijl het Hageland ten tijde van de Ferraris het bosrijkste gebied van Vlaanderen was, is hiervan 

weinig overgebleven. Het Walenbos te Tielt-Winge en de Begijnenbossen te Waanrode (Kortenaken) 

zijn de laatste getuigenissen van dit verleden. Beide belangrijke bosstructuren bevinden zich ook niet 

meer op de ruggen van de Diestiaanheuvels maar in de valleigebieden. Belangrijk is wel dat ze 

grenzen aan het grondgebied van de fusiegemeente Bekkevoort. 

Betreffende de bebouwing kan gesteld worden dat deze, in verhouding tot andere streken in 

Vlaanderen , relatief beperkt is gebleven. De structurerende werking van het reliëf is voor de 

situering van de dorpen duidelijk af te Lezen. Ze bevinden zich meestal op de grens tussen het 

valleigebied en de heuvelflank. 
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Een ander kenmerk voor de nederzettingsstructuur is dat de dorpen relatief uiteen liggen en dat ze 

de laatste jaren vooral een lineaire uitbreiding kennen. Naast deze kern- en lintbebouwing kent de 

streek tevens relatief veel verspreidde bebouwing. 33 

Gezien vanuit het standpunt van ruimtelijke ordening ligt Bekkevoort, net als de drie ander 

gemeenten van het werkingsgebied van Hartje Hageland, in ruimtelijke buitengebieden. De 

gemeente maakt deel uit van de deelruimte Demernetwerk (zie kaart bijlage 4 ) en de deelruimte 

Landelijke Kamer Oost34 ( zie kaart bijlage 5  ). Buitengebieden zijn in de provinciale en Vlaamse 

Ruimtelijke structuurplannen van prioritair belang. 

 

7.3  Demografische gegevens 

 

7.3.1 Bevolking en bevolkingsdichtheid 

 

Tabel 1: Totaal aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid (aantal/km²) van Bekkevoort, de 
provincie Vlaams Brabant en Vlaanderen 201135 

Gemeenten Totaal aantal inwoners Dichtheid (aantal/km²) 

Bekkevoort 6081 164 

Vlaams-Brabant 1.086.466 516 

Vlaams gewest 6.306.638 466 
 

Als men naar het Vlaams gewest en Vlaams-Brabant kijkt, respectievelijk met 466 en 516 inwoners 

per km², is het duidelijk dat de gemiddelde waarde van de gemeente ver beneden het gemiddelde 

van Vlaams-Brabant en Vlaanderen liggen. Men kan zodoende wel stellen dat het landelijke karakter 

van Bekkevoort qua bevolkingsdichtheid anno 2011 nog behouden is.  

  

                                                           
33

 Op Cit Voorontwerp GRS Bekkevoort p34-35 
34

 Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant. Tekstbundel, EMKA, 2004, pg 176-177,  
35Website SVR http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx 25/07/2012 

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx
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Kaart 1: Bevolkingsdichtheid 2010 36 

 

7.3.2 Bevolkingsgroei 

Tabel 2: bevolkingsevolutie  2000-201037-201138201339 

Bekkevoort 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Totale 
Bevolking 

5.726 5.743 5.752 5.740 5.806 5.821 5.826 5.926 5.915 5.947 5.968 6081 

Groei 
(2000=100) 

100,0 100,3 100,5 100,2 101,4 101,7 101,7 103,5 103,3 103,8 104,2 106,0 

Bron: ADSEI, bewerking SVR 

 

Tussen 2000 en 2011 is het aantal inwoners in Bekkevoort toegenomen met 355 personen. Vooral in 

2007 was er een sterke toename van 100 personen, en in 2011 een toename van 113 personen. In 

2011 is het bevolkingsaantal met 6 % gestegen t.o.v. 2000. 

Op 1 januari 2014 bedraagt het aantal inwoners in Bekkevoort 6093. 

De stijging  van het bevolkingsaantal is te wijten aan een positief migratiesaldo, aangezien er een 

negatief natuurlijk saldo (meer sterfgevallen dan geboortes) is. 

 

 

                                                           
36

 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-
grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp#paragraph1 09/01/2012 
37

 Gemeentelijke Profielschets Bekkevoort pg 3,Studiedienst Vlaamse regering, 03- april-2012 
38

 Website SVR http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx 19/07/2012 
39

 Gegevens bevolkingsdienst Bekkevoort 

Diest

Tienen

Asse

Halle

Leuven

Herne

Landen

Aarschot

Zemst

Gooik
Linter

Meise

Dilbeek

Overijse

Lubbeek

Herent

Lennik

Zoutleeuw

Bierbeek

Haacht

Kortenaken

Bertem

Holsbeek

Beersel

Ternat

Tielt-Winge

Geetbets

Rotselaar

Tervuren

Pepingen

Bekkevoort

Londerzeel

Bever

Kortenberg

Opwijk

Galmaarden

Glabbeek
Zaventem

Hoegaarden

Tremelo

Kampenhout

Roosdaal

Hoeilaart

Affligem

Keerbergen

Merchtem

Huldenberg

Grimbergen

Boutersem

Vilvoorde

Oud-Heverlee

Sint-
Pieters-
Leeuw

Scherpenheuvel
-Zichem

Steenokkerzeel

Begijnendijk

Boortmeerbeek

Machelen

Sint-
Genesius-

Rode

Wemmel

Liedekerke

Kapelle-
op-den-

Bos

Kraainem

Linkebeek

Wezembeek-
Oppem

Drogenbos

Bevolkingsdichtheid (2010)

Inwoners per km²

1211,3 - 2303,2

811,3 - 1211,2

511,3 - 811,2

311,3 - 511,2

107,9 - 311,2

Kaart: Steunpunt sociale planning

Bron data: ADSEI, FOD Economie

Grenzen: Voorlopig rb gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (AGIV-product)

Vlaams-Brabant: 511,3

Aantal inwoners

1.000

10.000

100.000

 

Bekkevoort is een landelijke gemeente waar het 

aantrekkelijk is om te wonen. 

http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp#paragraph1
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp#paragraph1
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx
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7.3.3 Leeftijdsverdeling 

Hier wordt bekeken hoe de bevolking onderverdeeld kan worden op basis van de leeftijd. Het is zo 

dat we hier werken met een aantal categorieën: van 0 tot 19 jaar, van 20 tot 64 jaar en de 65+-groep. 

In tabel 2 gaan we na hoeveel leden elke categorie telt. Deze getallen worden bekeken over een 

periode van 20 jaar, tussen 1991 en 2005 en van 2008 tot en met 2010. Buiten de absolute getallen, 

worden ook de relatieve gegevens weergegeven, zodat men een duidelijk beeld heeft van hoe de 

inwoners verdeeld zijn over de verschillende leeftijdscategorieën. 

Tabel 3: Absolute en relatieve gegevens van de verschillende leeftijdsgroepen tussen 1991 en 
200540en 2008-2011 voor Bekkevoort. 

Gemeente Jaren 0-19 20-
64 

65+ Totaal % 0-19 % 20-64 % 65+ Totaal % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekkevoort 

1991 1.214  3.357  893  5.464  22,22% 61,44% 16,34% 100,00% 

1992 1.215  3.333  912  5.460  22,25% 61,04% 16,70% 100,00% 

1993 1.218  3.319  918  5.455  22,33% 60,84% 16,83% 100,00% 

1994 1.213  3.303  946  5.462  22,21% 60,47% 17,32% 100,00% 

1995 1.194  3.321  965  5.480  21,79% 60,60% 17,61% 100,00% 

1996 1.221  3.353  991  5.565  21,94% 60,25% 17,81% 100,00% 

1997 1.216  3.353  1.009  5.578  21,80% 60,11% 18,09% 100,00% 

1998 1.233  3.405  1.048  5.686  21,68% 59,88% 18,43% 100,00% 

1999 1.234  3.443  1.049  5.726  21,55% 60,13% 18,32% 100,00% 

2000 1.213  3.454  1.076  5.743  21,12% 60,14% 18,74% 100,00% 

2001 1.225  3.441  1.086  5.752  21,30% 59,82% 18,88% 100,00% 

2002 1.241  3.400  1.099  5.740  21,62% 59,23% 19,15% 100,00% 

2003 1.259  3.430  1.117  5.806  21,68% 59,08% 19,24% 100,00% 

2004 1.276  3.414  1.131  5.821  21,92% 58,65% 19,43% 100,00% 

2005 1.292  3.414  1.120  5.826  22,18% 58,60% 19,22% 100,00% 

200841 1.192 3.601 1.122 5.915 20,15% 60,88% 18,97% 100,00% 

 200942 1.327 3.506 1.110 5.943 22,33% 59,00% 18,67% 100,00% 

 201043 1.330 3.521 1.117 5.968 22.28% 59,00% 18,72% 100,00% 

 2011 
 

1.339 3.587 1.155 6.081 22,00% 59,00% 19,00% 100,00% 

 

                                                           
40

 Op Cit. Gegevensanalyse Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge, pg 3 
41

  Website SVR http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx 08/08/09  +eigen berekening 
42

 Website SVR http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx 13/01/2012 +eigen berekening 
43

 
43

  Website SVR http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx 13/01/2012+eigen berekening 

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx
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Doorheen de tijd is het aandeel 65-plussers gestegen. Deze evolutie gaat op voor heel Vlaams-

Brabant en het Vlaams gewest. In het Vlaams gewest en Vlaams-Brabant waren er in 2005 

respectievelijk  17,45% en 17,84% 65-plussers. In 2011 is het aandeel 65-plussers In het Vlaams 

gewest verder gestegen tot 18 %, in Vlaams-Brabant zien we eveneens een stijging tot 18 %. In 

Bekkevoort zien we na 2004 een lichte daling van het aantal 65-plussers, toch ligt het aandeel van 

65-plussers van 19% in 2011 boven het Vlaamse en provinciale gemiddelde. 

 

Grafiek 1: Evolutie van de verschillende leeftijdsgroepen in Bekkevoort van 1999 tot 2005 en 2008-

2010. 

 
  Eigen berekening 
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Kaart 2 toont dat het aandeel ouderen in de bevolking vooral hoog is in het Hageland en in enkele 

residentiële gemeenten in en rond Brussel. In het Pajottenland zijn er ook vaak bovengemiddelde 

waarden. De oudere leeftijdsstructuur in deze gebieden heeft niet alleen te maken met ruimtelijke 

verschillen in natuurlijke aangroei, maar ook en vooral met migratiepatronen. Zo trekken jongeren 

weg uit landelijke gebieden, maar ook jongeren uit residentiële gemeenten kunnen (tijdelijk) 

wegtrekken, vaak naar de steden.44 

Kaart 2: Aantal 65-plussers (01/01/2012)45 

 

  

                                                           
44

 Op. Cit. ‘Dossier armoede in Vlaams-Brabant 2011’ pg 46 
45

 Op. Cit. ‘Dossier wonen in Vlaams-Brabant 2013’, pg 61 
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7.3.4 Bevolkingsprognose 

 

Tabel 4 Bevolkingsprognose 2011-2020 Bekkevoort46 

Bekkevoort  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale 
Bevolking 

6.005 6.025 6.054 6.079 6.102 6.119 6.134 6.145 6.152 6.157 

Groei 
(2000=100) 

100,0 100,3 100,8 101,2 101,6 101,9 102,1 102,3 102,5 102,5 

Bron: ADSEI, bewerking SVR 

 

Volgens deze bevolkingsprognose zal de bevolking van 2011 tot 2020 toenemen met 2,5%. 

In 2011 woonde er in Bekkevoort reeds meer inwoners dan volgens de prognose. Namelijk 6081 

inwoners t.o.v. 6005 volgens de prognose. Op 1 januari 2014 waren er 6093 inwoners. 

In het Vlaams gewest zou  de bevolking in deze periode groeien met 4,3%.47 

 

Tabel 5: Kengetallen van de bevolking van het Vlaams gewest volgens de bevolkingsvooruitzichten 
2007-206048 

kenmerk jaar 

 
 

2005 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Bevolking(x1000)Vlaanderen 
 

6.079 6.270 6.614 6.979 6.890 6.954 7.019 

Bevolkingsgroei Vlaanderen 
(basis 2005=100) 

 

100 103 109 112 113 114 115 

Bevolkingsgroei Vlaams-
Brabant (basis 2005=100) 

100 104 111 116 119 122 125 

Bevolkingsgroei 
arrondissement Leuven 

100 104 110 113 115 117 119 

Vergrijzing (%65+) 
Vlaanderen 

17,8 18,32 20,8 24,7 26.7 27,3 27,7 

Oudste ouderen (%80) 
Vlaanderen 

4,4 5,1 6,0 7,2 9,4 11,1 11,2 

 

Volgens de nieuwe federale bevolkingsvooruitzichten van 2007 (BVO7)  is er een sterkere dan 

voorheen voorspelde aangroei van de bevolking. Een gevolg van de nieuwe hypotheses over de 

                                                           
46

 Gemeentelijke profielschets Bekkevoort, pg 4 update 03/04/2012  
47

 Gemeentelijke profielschets Bekkevoort, pg 4 update 03/04/2012 
48

  SVR-Rapport 2009/3 “De nieuwe bevolkingsvooruitzichten 2007-2060. Een vergelijking met vorige 
prognoses.” Edwin Pelfrene, pg 63 
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toegenomen nataliteit en de sterkere (netto) inwijking in de komende jaren. Voor Vlaanderen  wordt 

er een bevolkingsaanwas van plus 14% voorzien tegen 2050. Voor Vlaams-Brabant een toename van 

22% tegen 2050 en voor het arrondissement Leuven 17%. 

Als we de prognose van de nieuwe federale bevolkingsprognose van 2007 in het arrondissement 

Leuven toepassen op de bevolking van Bekkevoort dan wordt tegen 2030 een groei van 13 % 

voorspeld en zouden er in Bekkevoort 6.578 inwoners wonen. We zien echter dat prognose voor 

2010 een overschatting van het aantal werkelijke inwoners is (6.054 t.o.v. 5.968).  

Tabel 6: bevolkingsprognose volgens ‘Kengetallen van de bevolking van het Vlaamse gewest 
volgens de bevolkingsvooruitzichten 2007-2060’ toegepast op de gemeente Bekkevoort 

Bekkevoort  2005 2010 2020 2030 

Totale bevolking 5.821 6.054 6.403 6.578 

Bevolkingsgroei 

Basis 2005=100 

100 104 110 113 

Bron: eigen berekening 

 

Vermoedelijk ligt de werkelijke bevolkingsaangroei tussen de prognose van de studiedienst van de 

Vlaamse regering (tabel 4), en de bevolkingsprognose volgens het SVR-Rapport 2009/3 “De nieuwe 

bevolkingsvooruitzichten 2007-2060 (tabel 6).  

 

7.3.5 Prognose bevolkingsveroudering 

De 21ste eeuw wordt de eeuw van de ‘bevolkingsveroudering’, en dit in alle landen. Ook in België zal 

het aantal ouderen sterk stijgen: de groep van 65 jaar en ouder van 1,86 miljoen in 2010 tot 2,22 

miljoen in 2020, of een toename met bijna 20%. De volgende 10 jaar groeit de groep van 80‐plussers 

tot bijna 577.000, tegenover 540.000 nu. 

Vooral in Vlaanderen stijgt het aantal ouderen. Tussen 2010 en 2020 zal het aantal 65‐plussers 

toenemen van 1,13 miljoen tot 1,35 miljoen. De oudste groep zal naar verwachting sterk groeien: 

over 10 jaar zullen er bijna 84.000 80‐plussers meer zijn. Nog spectaculairder is de verwachte 

evolutie van het aantal honderdjarigen: van 950 nu tot 2240 in 2020. In 2020 zal 21% van de Vlaamse 

bevolking bestaan uit 65‐plussers, tegenover 18% in 2005. Dit is meer dan in de andere gewesten. 

Het aandeel van 80-plussers zal stijgen van 4% in 2005 tot 6% in 2020. 49  

Het patroon van de vergrijzing blijft hetzelfde (t.o.v. van de vroegere bevolkingsvooruitzichten van 

2000 (BV00)): sterke vergrijzing in het verschiet tot rond 2035 en dan een afvlakking van de groei op 

een hoger platform. Waar in BV00 het aandeel 65-plussers in het Vlaams Gewest evolueert van 18% 

nu naar 28% tegen 2050, gaat dit naar 27% in de nieuwe prognoses (BV07), maar dan van een 

voorspelde grotere bevolking. De nieuwe bevolkingsvooruitzichten (BV07) voorzien een stijging van 

het aandeel 80-plussers in elk der gewesten. Tussen 2005 en 2060 zou de bevolking van 80 jaar en 

                                                           
49

 Ontwerp Vlaams ouderenbeleidsplan 2010-2014, kabinet van vlaams minister van welzijn, volksgezondheid 
en gezin, Jo Van Deurzen, pg 10 
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ouder in het Vlaams gewest toenemen met goed een half miljoen. Tegen 2050 moet het Vlaams 

gewest rekenen met    11 %  80-plussers.50 

 

Grafiek 2 : Prognose van het aandeel 65-plussers in de bevolking voor de gewesten, België en voor 
de EU (Beginstand voor 2005 is afgeleid uit de officiële registraties)51 

 

Tot 2035 ligt het aandeel 65-plussers in Vlaanderen lichtjes boven het gemiddelde voor de EU-27, 

nadien zakt het eronder. 

  

                                                           
50

 Op Cit SVR-Rapport 2009/Edwin Pelfrene, pg 59 
51

 Op Cit Ontwerp Vlaams ouderenbeleidsplan 2010-2014, pg 10 
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Tabel 7: Prognoses voor het absolute en relatieve aandeel van de 65-plussers in Bekkevoort voor de 
jaren 2010 en 2025 met de jaren 2000 en 2005 als vergelijkingspunt.52 

Gemeente Jaren Aantal 65+ Totaal aantal inwoners Aandeel 65+ 

 

Bekkevoort 

 

2000 1.076  5.743  18,7% 

2005 1.120  5.826  19,2% 

2010 1.095  5.596  19,6% 

2025 1.422  5.926  24,0% 

In 2010 waren er in Bekkevoort meer 65-plussers dan volgens de prognose( 1117 65-plussers)53, 

maar het procentueel aandeel 65-plussers ligt lager( namelijk 18, 72 %) omdat het totaal aantal 

inwoners in Bekkevoort( 5.968 inwoners) hoger lag dan volgens de prognose. 

 

 

 

 

 

7.3.6 Kwetsbare groepen 

  

a) Hoogbejaarden 

 

De interne vergrijzing geeft het aandeel hoogbejaarden (80+) binnen het totaal van de 
oudere bevolking (60+) weer. 

 

Bekkevoort telt veel hoogbejaarden. Bovendien ligt de interne vergrijzing er hoog. De groep van de 

hoogbejaarden (80+) is een snel toenemende groep die geconfronteerd wordt met een aantal 

specifieke noden. Vanaf de leeftijd van 75 jaar gaat de gezondheid achteruit, vanaf de leeftijd van 80 

jaar gaat die zelfs sterk achteruit. Dit betekent dat regio’s waar een grote aangroei van 80-plussers 

zal plaatsvinden, nu al plannen moeten maken om dit op te vangen. Dit geldt zowel op het vlak van 

huisvesting en woningaanpassing, als op het vlak van zorg, residentiële opvang, uitbouw van de 

thuiszorgmogelijkheden, het ondersteunen van mantelzorg en de mantelzorgondersteunende 

initiatieven zoals dagcentra, kortopvang, nachtopvang, bejaardenoppas… 

De vergrijzing binnen de vergrijzing of de interne vergrijzing is geen problematiek die opgelost wordt 

door alleen meer rusthuizen te bouwen, aangezien maar een kleine groep ouderen er gaat wonen. 

Op Vlaams niveau gaat het om 4,4% van de 60-plussers. Bij de 85 tot 90-jarigen loopt dit op tot 23%. 

De meeste ouderen blijven liefst zo lang mogelijk thuis in de eigen vertrouwde omgeving.  

                                                           
52

 Op Cit : gegevensanalyse Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge, pg 7 
53

 Zie tabel 3 pg 28 

De toenemende vergrijzing blijft de komende 

jaren een grote uitdaging voor het gemeentelijk 

woonbeleid van Bekkevoort. 
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Vooral in landelijke gemeenten zoals Bekkevoort zal de interne vergrijzing en de gevolgen hiervan 

zich sterk laten voelen. Hier vinden we meestal de slechtst aangepaste woningen en de minste 

basisvoorzieningen op het vlak van mobiliteit. Er is weinig openbaar vervoer en oudere weduwen 

hebben vaak geen rijbewijs. De uitbouw van de professionele thuiszorgmogelijkheden is dus de 

grootste prioriteit54. 

Hieraan gekoppeld zal de nood aan bijkomende ondersteuning groeien. Met name het aanbieden 

van technische ondersteuning in de aanpassing van woningen zal opgevoerd moeten worden. Veel 

woningen beantwoorden immers niet aan de kwaliteitseisen die anno 2012 gesteld worden aan 

woningen en zijn al helemaal niet aangepast aan ouderen en/of hulpbehoevende personen. 

 

Tabel 8: Hoogbejaarden, interne vergrijzing op 01/01/200655, en op 01/01/201056
 

2006 80+ % 80+ op de bevolking interne vergrijzing 

Bekkevoort 285 4,9 20,2 

Arr. Leuven 20.995 4,5 19,8 

Vlaams-Brabant 45.302 4,3 19,3 

Vlaams gewest 266.268 4,4 19,0 

2010 80+ % 80+ op de bevolking interne vergrijzing 

Bekkevoort 313 5,2 21,8 

Arr. Leuven 24.625 5,1 21,6 

Vlaams-Brabant 53.501 5,0 21,2 

Vlaams gewest 311.262 5,0 20,7 

 

In Bekkevoort was in 2006 4,9 % van de bevolking 80-plusser, in 2010 was dit 5,2% van de bevolking. 

Het aandeel 80-plussers ligt iets hoger in Bekkevoort dan in het arrondissement Leuven, de provincie 

Vlaams-Brabant, en het Vlaams Gewest. 

In Vlaanderen zal tegen 2020 het percentage  80-plussers stijgen tot 6 % van de totale bevolking.57 

 

 

 

 

b) Alleenwonende ouderen 

Ouderen zullen in de toekomst vaker zelfstandig (al dan niet met een partner) wonen en zullen 

minder vaak worden opgenomen in een collectieve woonvorm. Een belangrijke ontwikkeling is de 

sterke stijging van het aantal alleenwonenden, zowel bij mannen als bij vrouwen. Vooral op hogere 

leeftijd neemt het aandeel alleenwonenden sterk toe. Van de 80‐ tot 89‐jarige vrouwen is nu bijna de 

helft alleenwonend, onder de mannen van die leeftijd is het 1 op 4. Ten opzichte van 2007 zal tegen 

                                                           
54

 Pacolet, J. e.a., Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg in België, 2005. 
55 Op Cit Omgevingsanalyse LSB Bekkevoort 2008-2014,pg 34 
56

 Website SVR http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx 20/01/2012+ eigen berekening 
57

 Op Cit. Ontwerp Vlaams ouderenbeleidsplan pg 10 

De interne vergrijzing zal in de toekomst 

verder toenemen. 

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx
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2021 het aantal alleenwonende 80‐plussers met 49% toenemen. Van alle alleenwonenden zullen dan 

6 op 10 minstens 55 jaar zijn en 17% zelfs 80 jaar en ouder.58 

Vooral alleenwonende ouderen lopen risico op vereenzaming. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de 

alleenstaande oudere vrouwen de meerderheid uitmaken. Verschillende verklaringen zijn hier 

mogelijk. Vrouwen hebben een hogere levensverwachting, zodat er bij de ouderen een groter 

aandeel vrouwen is. Mannen zijn misschien iets sneller geneigd om in een rusthuis te gaan wonen als 

ze alleen komen te staan, terwijl vrouwen gemakkelijker alleen blijven wonen. In Bekkevoort woonde 

in 2007 21, 5 % van de 60-plussers alleen. 

 

Tabel 9 : Alleenwonende ouderen (60-plussers) 200759 

 mannen vrouwen totaal %  60 plussers 

Bekkevoort 113 199 312 21,5 

Arr. Leuven 7.418 18.087 25.505 23,6 

Vlaams-Brabant 15.740 40.765 56.505 23,6 

Vlaams gewest 102.580 249.183 351.753 24,6 

 

 
c) Armoede bij de oudere bevolking 

In 2008 beschikte 19,4% van de 65‐plussers in Vlaanderen over een inkomen beneden de 

armoederisicogrens. Zij worden beschouwd als arm (het absolute aantal kan geraamd worden op 

ongeveer 220.000 ouderen). Dat risico is bijna dubbel zo hoog als het gemiddelde risico in de 

bevolking (10%). De armoederisicogrens is gelijk aan 60% van het mediaan beschikbaar inkomen op 

individueel niveau. Voor een alleenstaande betekent dit 899 euro per maand. Naast de 

armoederisicogrens wijzen ook andere indicatoren op armoede onder ouderen. 18% van de Vlaamse 

65‐plussers verklaarde in 2008 moeilijk of zeer moeilijk rond te komen. In 2004 diende 3% het 

gebruik van gezondheidsdiensten uit te stellen omwille van financiële redenen. In dat jaar verklaarde 

38% van de ouderen het moeilijk te hebben om hun uitgaven voor gezondheidszorgen te betalen. 

Ook bijna 3 op 10 bewoners van een woonzorgcentrum kon de maandelijkse factuur niet (helemaal) 

zelf betalen. Begin 2009 kregen bijna 99.000 ouderen met een te laag inkomen een 

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) of een Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB). 

Voornamelijk alleenstaande vrouwen (22%) vullen hun rustpensioen aan met een IGO. 44% van alle 

alleenstaande vrouwen met een rustpensioen heeft een wettelijk pensioeninkomen, eventueel 

inclusief IGO, dat onder de armoedegrens ligt. Bij alleenstaande mannen is deze 24%. Zowel bij 

alleenstaande als bij gehuwde vrouwen met een rustpensioen stijgt het armoederisico met de 

leeftijd.60 

Het gebruik van  

                                                           
58

 Op Cit ontwerp ouderenbeleidsplan 2010-2014  pg 12 
59

 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/cijfers-weetjes/statistische-databank/ouderen/ 08/10/09 
60

 Op Cit ontwerp ouderenbeleidsplan pg 25-26 

http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/cijfers-weetjes/statistische-databank/ouderen/
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Ouderen (65+) die over niet voldoende bestaansmiddelen beschikken kunnen beroep doen 
op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De IGO vervangt sinds juni 2001 het 

gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB), al blijft dit (indien gunstiger) behouden als 
verworven recht. 

 

Kaart 3 toont het aandeel ouderen dat recht heeft op een inkomensgarantie voor ouderen. Dit 
aandeel is o.m. erg hoog in het Hageland. Bekkevoort behoort bij de gemeenten met het hoogste 
aandeel 65-plussers dat een IGO ontvangt  

Kaart 3 : Aandeel van de 65-plussers dat een IGO ontvangt (01/01/2011)61 

 
De laatste jaren is er geen sterke stijging van het aandeel 65-plussers dat beroep doet op een IGO, 

maar het gemiddeld uitgekeerd bedrag kent wel een stijging. Niet iedereen ontvangt immers 

hetzelfde bedrag. Het juiste bedrag dat wordt uitgekeerd is afhankelijk van het pensioen en de 

bestaansmiddelen waarover men reeds kan beschikken. De IGO is een individueel recht, maar het 

bedrag is mede afhankelijk van het feit of men al dan niet alleen woont.62 

 

Mensen met een inkomen onder een bepaalde grens kunnen gebruik maken van een 
verhoogde tegemoetkoming bij geneeskundige verzorging. Tot 1997 waren dit de 

zogenaamde WIGW's: weduwen en weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen met 
beperkt inkomen. Ondertussen zijn er nieuwe categorieën van gerechtigden toegevoegd, 

onder andere leefloners en langdurig werklozen. 
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 Op Cit ‘Dossier armoede in Vlaams-Brabant 2011’, pg 38 
62

 Op Cit ‘Dossier armoede in Vlaams-Brabant 2011’, pg 38 
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Kaart 4 toont het aantal personen van 65 jaar of meer met een verhoogde tegemoetkoming in de 
ziekteverzekering. De gemeente Bekkevoort , Kortenaken en Glabbeek vallen in de categorie met het 
hoogste percentage(tussen de 36,2 en 47,4%) van 65-plussers die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming in de ziekteverzekering. De gemeente Tielt-Winge valt in een lagere categorie 
(tussen 30,2 en 36,1 %). 

Kaart 4: Personen van 65 jaar of meer met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering 
(01/01/2010) 63 
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 Op Cit ‘Dossier armoede in Vlaams-Brabant 2011’ pg 42 
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Een integratietegemoetkoming (IT) kan worden toegekend aan iemand met een handicap of 

chronische ziekte bij wie een gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid werd vastgesteld 

en die daardoor bijkomende kosten heeft om zich in het maatschappelijke leven in te passen. Een 

inkomens vervangende tegemoetkoming (IVT) kan worden toegekend aan iemand die wegens een 

handicap of chronische ziekte niet meer dan één derde kan verdienen van wat een gezond persoon 

zou kunnen verdienen. Deze twee tegemoetkomingen kunnen gelijktijdig of afzonderlijk worden 

toegekend. De IT en de IVT kunnen aangevraagd worden vanaf de leeftijd van 21 jaar (daarvóór kan 

verhoogde kinderbijslag worden aangevraagd) en tot en met de leeftijd van 64 jaar. Vanaf de 65ste 

verjaardag kan alleen een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) worden aangevraagd. 

Deze tegemoetkoming kan worden toegekend bij een verminderde zelfredzaamheid of gebrek aan 

zelfredzaamheid. Personen ouder dan 65 kunnen wel een IT en/of IVT blijven ontvangen, als het 

bedrag ervan hoger is dan het bedrag van de THAB. Genoemde tegemoetkomingen zijn een recht en 

worden niet automatisch toegekend. Er gelden inkomensvoorwaarden, verblijfsvoorwaarden (verblijf 

in België) en nationaliteitsvoorwaarden.i64 

 

Kaart 5 toont het aandeel personen van 65 jaar en ouder dat een IT, IVT en/of THAB ontvangt. Het 

aandeel is hier veel hoger dan bij de 21-64 jarigen, en bedraagt in een aantal gemeenten bijna 20%. 

Hoge waarden vinden we vooral in het Hageland.65 Bekkevoort behoort bij de gemeenten met het 

hoogste aandeel 65-plussers dat een IT, IVT en /of THAB ontvangt. 

Kaart 5 : Aantal personen van 65 jaar of meer dat een IT, IVT en/of THAB ontvangt (01/04/2011)66 

 
  

                                                           
64

 Op Cit Dossier armoede in Vlaams-Brabant 2011, steunpunt sociale planning, pg 39 
65

 Op Cit Dossier armoede in Vlaams-Brabant 2011, steunpunt sociale planning, pg 40 
66

 Op Cit Dossier armoede in Vlaams-Brabant 2011, steunpunt sociale planning, pg 40 
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Ook uit Kaart 6 en 7  kunnen we opmaken dat de gemeente Bekkevoort een hoog aantal bejaarden 

heeft met een laag inkomen. Tussen 83 en 91 procent van de alleenstaanden met een pensioen heeft 

een pensioen lager dan 1500 euro. De helft daarvan heeft een pensioen lager dan 1000 euro. 

Tussen de 37, 3 en 49,9 procent van de koppels met een of twee pensioenen heeft een 

pensioenbedrag lager dan 1500 euro. 

 

Kaart 6: Alleenstaanden met een pensioenbedrag lager dan 1.500 euro (31/12/2008)67 
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 Op Cit Dossier armoede in Vlaams-Brabant 2011, steunpunt sociale planning, pg 49 
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Kaart 7: Koppels met een pensioenbedrag lager dan 1.500 euro (31/12/2008)68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
68

 Op Cit ‘Dossier armoede in Vlaams-Brabant 2011’, pg 49 
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7.3.7 Huishoudens 

Een huishouden bestaat uit alle mensen die onder één dak leven. Enkel de private 
huishoudens worden hier geteld, niet de collectieve (rusthuizen, kloosterordes…). 

Bekkevoort telt in 2011 2.401 gezinnen. Het aantal huishoudens stijgt jaarlijks. In 2011 telde 

Bekkevoort 194 gezinnen meer dan in 2002. Dit is een toename van 8,7%. Voor het Belfius cluster 

kleine agrarische gemeenten is er van 2002 tot 2011 een stijging van het aantal huishoudens van 

7,6%. In het Vlaams gewest zien we in deze periode een stijging van het aantal huishoudens van 

8,8%. 

Op 1 januari 2014 bedraagt het aantal huishoudens in Bekkevoort 2451.69 

Tabel 10: evolutie aantal huishoudens70  

 Bekkevoort 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aantal 

huishouden

s 

2.207 2.214 2.239 2.255 2.268 2.306 2.312 2.324 
 

2.344 2.401  

Groei 

2002=100 

100,0 100,4 101,4 

 

102,1 102,7 104,4  104,8  105,3 106,1 108,7 

 

 Belfius.Kleine agrarische gemeenten* 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aantal 

huishoudens 

66.287 66.807 67.311 67.856 68.494 69.066 69.675 70.2899 70.922 71.396 

Groei(2002=100) 100,0 100,8 101,6 102,4 103,4 104,2 105,2 106,1 106,9 107,6 

 

 Vlaams gewest 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aantal 

huishoud

ens 

2.434.346 2.457.779 2.480.108 2.501.681 2.525.849 2.550.088 2.576.974 2.601.266 2.629.733 2.652.762 

Groei 

2002=100 

100,0 101 101,9 102,7 103,8 104,9 105,9 106,9 107,9 108,8 

*Om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken is in de gemeentelijke profielschets geopteerd voor een 

vergelijking met Vlaanderen en met het gemiddelde van de groep waartoe de gemeente/stad behoort volgens 
de gemeentetypologie opgesteld door de studiedienst van Belfius. Die studie komt tot 16 clusters van 
gemeenten met een gelijkaardig sociaaleconomisch profiel. 
Belfius kleine agrarische gemeenten, cluster V9: BEKKEVOORT-BEVER-BORGLOON-GALMAARDEN-GEETBETS-

GINGELOM GLABBEEK-GOOIK-HEERS-HERNE-HERSTAPPE-HOEGAARDEN-HOREBEKE-KORTENAKEN-LIERDE-

                                                           
69

  
70

 Gemeentelijke profielschets Bekkevoort, SVR, update12-dec- 2013, pg16 
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LINTER-MAARKEDAL-NIEUWERKERKEN-PEPINGEN-RIEMST-SINT-LAUREINS-TIELT-WINGE-VOEREN-WORTEGEM-
PETEGEM-ZOUTLEEUW-ZUIENKERKE-ZWALM

71
 

 
Het aantal huishoudens zal in Bekkevoort van 2010 tot 2020 toenemen met 5,8 %, in het Belfius 

cluster Kleine agrarische gemeenten met 6,4% en in het Vlaamse gewest met 7,5%. 

Op 1 januari 2014 zijn er in Bekkevoort reeds 2.451 gezinnen. Dit zijn 39 huishoudens meer dan 

volgens de prognose in tabel 11. 

In 2014 start de bouw van een 100-tal wooneenheden. Vermoedelijk komen er zowel in 2015 als 

2016 nog eens 50 gezinnen bij. 

 

Tabel 11:projecties van de huishoudens72  

 Bekkevoort 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal 

huishoudens 

2.342 2.360 2.380 2.393 2.412 

2.451
* 

2.422 

2.501
* 

2.439 

2.551
* 

2.452 2.462 2.472 2.477 

Groei 

2010=100 

100,0 100,8 101,6 102,2 103,0 103,4 104,1 104,7 105,1 105,6 105,8 

*gegevens gemeente Bekkevoort 

 

 Belfius.Kleine agrarische gemeenten 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal 

huishoudens 

70.966 71.537 72.140 72.646 73.162 73.628 74.070 74.486 74.832 75.159 75.475 

Groei(2010=

100) 

100,0 100,8 101,7 102,4 103,1 103,8 104,4 105,0 105,4 105,9 106,4 

 

 Vlaams Gewest 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Aantal 
huishoudens 

2.627.293 2.674.914 2.720.024 2.762.049 2.796.252 2.823.309 

Groei(2010=100) 100,0 101,8 103,5 105,1 106,4 107,5 
 

  

                                                           
71 http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gebiedsindelingen/dexia.pdf 
72

 Gemeentelijke profielschets Bekkevoort, update 12 april- 2012, pg 69 
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Gezinsverdunning 

De gemiddelde gezinsgrootte in Bekkevoort in 2009 bedraagt 2,56. Dit is hoger dan het gemiddelde 

in het Vlaams gewest (2,39). Een grotere gemiddelde gezinsgrootte is typische voor landelijke 

gemeenten. De kleinere gezinnen zijn vaak terug te vinden in de steden. 

Net als in de rest van het Vlaams gewest doet zich in Bekkevoort ook een verdere daling van de 

gemiddelde gezinsgrootte voor: van 2,66 in 2000 tot 2,56 in 2009.  

Tabel 12:evolutie gemiddelde grootte huishoudens 2000-2009 

 Gemiddelde grootte huishoudens 

2000 2009 

Bekkevoort 2,66 2,56 

Belfius.Kleine agrarische 
gemeenten 

2,64 2,54 

Vlaams gewest 2,49 2,39 

Eigen berekening 
 
De daling van de gemiddelde gezinsgrootte zet zich van 2010 tot 2020 verder. In 2020 zal een gezin in 

Bekkevoort uit 2,49 personen bestaan. 

Tabel 13: prognose gemiddelde grootte huishoudens 2010-2020 

 Gemiddelde grootte huishoudens 

2010 2020 

Bekkevoort 2,55 2,49 

Belfius.Kleine agrarische 

gemeenten 

2,52 2,46 

Vlaams gewest 2,38 2,32 

Eigen berekening 

De vraag naar woningen zal dus nog sterker stijgen dan enkel de bevolkingsgroei doet vermoeden. 

De reden hiervoor is gezinsverdunning Deze gezinsverdunning hangt samen met de toenemende 

vergrijzing, maar ook met een aantal algemene maatschappelijke tendensen, zoals de daling van de 

vruchtbaarheid en een toename van het aantal echtscheidingen. Dit gaat ook samen met een grotere 

verscheidenheid aan huishoudenstypes. We zien een zeer scherpe daling van het aandeel gehuwde 

paren met kinderen. Zelfs in absolute cijfers boet deze groep aan belang in. De groei van de andere 

types gezinnen met kinderen (alleenstaande ouders, ongehuwden met kinderen) zorgt er wel voor 

dat het absoluut aantal huishoudens met kinderen ongeveer gelijk blijft de laatste jaren. Omgekeerd 

is er een zeer scherpe stijging van het aantal alleenwonenden. Men verwacht dat de bestaande 

tendensen zich in de toekomst nog verder zullen doorzetten, zodat het absoluut aantal drie- of meer 

persoonshuishoudens zelfs zou dalen, ondanks de sterke groei van het totaal aantal huishoudens.73 

 

 

                                                           
73

 
Op. Cit. ‘ Dossier wonen in Vlaams Brabant’, pg 15 

De vraag naar woningen zal nog sterker 

stijgen dan enkel de bevolkingsgroei doet 

vermoeden. 



Woonbeleidsplan Bekkevoort eindversie juli 2014 
 
  46 

 

 

Gezinnen met een verhoogd risico om in de armoede terecht te komen zijn alleenwonenden, 

eenoudergezinnen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben of leven van een 

vervangingsinkomen.  

 

a) Alleenwonenden 

Alleenwonenden hebben een verhoogd risico om in armoede en isolement terecht te komen. Ze 

moeten met één inkomen opdraaien voor alle vaste kosten, zoals huur, elektriciteit, verwarming. 

Algemeen vinden we een hoger aandeel alleenwonenden in meer verstedelijkte gemeenten. Dit 

heeft vooral te maken met het woningaanbod: er zijn daar meer kleinere woningen zoals 

appartementen en studio's ter beschikking. En dit woningaanbod is juist minder voorhanden in 

Bekkevoort. 

 

Kaart 8 toont het aantal alleenwonende in 2013 in de provincie Vlaams-Brabant weergegeven als 

percentage van het totaal aantal gezinnen. In Bekkevoort ligt het percentage alleenwonende van het 

totaal aantal gezinnen tussen 25,3% en 29,2 %. 

 

Kaart 8: aantal alleenwonende (2013)74 
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 Jaarverslag 2013, Sociaal Verhuurkantoor, SVK WoonregT vzw, pg 9 
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Vergelijking aantal alleenwonende tussen 2009 en 2000 

In 2009 bestaat bijna een vierde van de huishoudens in Bekkevoort uit alleenwonenden. Tussen 2000 

– 2009 is er een toename van 84 alleenwonenden. Toch blijft het aandeel eerder beperkt, zeker in 

vergelijking met het percentage alleenwonenden in het Vlaams gewest. 

 

Tabel 14: Aantal alleenwonenden (2009 en 2000)75 

 2009 2000 

 Aantal 
mannen 

%* 

mannen 
Aantal 
vrouwen 

%* 
vrouwen 

Totaal 
alleen-
staanden 

%** 
Alleen-
staanden 

Totaal 
alleen-
staanden 

%** 
Alleen-
staanden 

Bekkevoort 247 46,5 284 53,5 531 22,8 447 20,7 

Belfius.Kleine 
agrarische 
gemeenten 

7.404 45,8 8.751 54,2 16.155 23,0 13.422 20,6 

Vlaams 
Gewest 

360.678 46,3 417.671 53,7 778.349 29,9 652.075 27,3 

* t.o.v. het totaal aantal alleenwonenden 
** t.o.v. het totaal aantal gezinnen 
 
 
 
Er zijn overal meer alleenwonende vrouwen dan mannen. Dit komt ook omdat vrouwen op oudere 

leeftijd duidelijk in de meerderheid zijn en dat zal ook zo blijven. In absolute aantallen gaat het in 

Vlaanderen om ruim 475.000 mannen en meer dan 625.000 vrouwen van 65 jaar en ouder. Vooral op 

hoge leeftijd is het genderverschil duidelijk: de leeftijdsgroep van 80 tot 95 jaar bestaat voor twee 

derde uit vrouwen, het aandeel vrouwen bij de 95‐jarigen of ouder is meer dan 80%76. 

Doch zien we tussen 2000 en 2009 een sterkere toename van het aantal alleen wonende mannen 

dan van het aantal alleenwonende vrouwen. 

In Bekkevoort is er tussen 2000 en 2009 een toename van 48 alleenwonende vrouwen, een stijging 

van 20,3%.In het Belfius cluster kleine agrarische gemeenten neemt het aantal alleenwonende 

vrouwen toe met 16,2%, in het Vlaams gewest met 15,7%. 

 

Tabel 15: Evolutie alleenwonende vrouwen(2000 tot 2009)77 
Bron: ADSEI, bewerking SVR 

 Bekkevoort 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aantal alleen-

wonende vrouwen 

236 241 242 258 266 261 269 290 284 284 

Groei (2000=100) 100,0 102,1 102,5 109,3 112,7 110,6 114,0 122,9 120,3 120,3 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Aantal  

                                                           
75Eigen berekening 
76

 Op Cit ontwerp ouderenbeleidsplan 2010-2014, pg 11 
77

 Gemeentelijke profielschets Bekkevoort, SVR, update 12- april-2012, pg 9,  



Woonbeleidsplan Bekkevoort eindversie juli 2014 
 
  48 

 

 

 Belfius.kleine Agrarische gemeenten(Cluster 9) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aantal alleen-

wonende vrouwen 

7.534 7.797 7.970  8.110 8.262 8.353 8.453 8.547 8.637 8.751 

 

Groei (2000=100) 100,0 103,5 105,8 107,6 109,7 110,9 112,2 113,4 114,6 116,2 

 

 

 Vlaams gewest 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aantal 

alleenwonende 

vrouwen  

360.944 369.500 374.812 381.491 388.163 394.039 400.253 406.131 412.105 417.671 

Groei 

(2000=100) 

100,0 102,4 103,8 105,7 107,5 109,2 110,9 112,5 114,2 115,7 

G 

In Bekkevoort is er tussen 2000 en 2009 een toename van 37 alleenwonende mannen, een stijging 

van 17,1. In het Belfius cluster kleine agrarische gemeenten neemt het aantal alleenwonende 

mannen toe met 25,7%, in het Vlaams gewest met 23,8%.roei  

Tabel 16: Evolutie alleenwonende mannen(2000 tot 2009)78 
Bron: ADSEI, bewerking SVR  

 Bekkevoort 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aantal alleen-

wonende mannen 

211 225 238 235 242 250 257 256 248 247 

Groei (2000=100) 100,0 106,6 112,8 111,4 114,7 118,5 121,8 121,3 117,5 117,1 
2000 2 

001 2002 2003 2004 2005 2006 200 

 Belfius.kleine Agrarische gemeenten(Cluster 9) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aantal alleen-

wonende mannen 

5.888 6.081 6.293 6.474 6.668 6.830 7.044 7.156 7.251 7.404 

 

Groei (2000=100) 100,0 103,3 106,9 110,0 113,2 116,0 119,6 121,5 123,1 125,7 

 

 Vlaams gewest 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aantal 

alleenwonende 

mannen 

291.224 299.437 306.979 316.752 325.635 332.525 340.038 348.757 355.028 360.678 

Groei 100,0 102,8 105,4 108,8 111,8 114,2 116,8 119,8 121,9 123,8 
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(2000=100) 

 

Volgens de prognose in tabel stijgt het aantal alleenwonende vrouwen in Bekkevoort in de periode 

2010-2020 met 11,8%. In het Belfius cluster kleine agrarische gemeenten zal deze groep van 2010 tot 

2020 toenemen met 14,6%, in het Vlaams gewest met 13,2%. 

Tabel 17: Projecties alleenwonende vrouwen 2010-202079 

 Bekkevoort 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alleenwonende 

vrouwen 

296 300 307 311 315 317 322 325 328 330 331 

Groei 

2010=100 

100,0 101,4 103,7 105,1 106,4 107,1 108,8 109,8 110,8 111,5 111,8 

 
 

 Belfius.Kleine agrarische gemeenten(cluster 9) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alleenwonende 

vrouwen 

9.131 9.286 9.441 9.598 9.747 9.875 9.999 10.114 10.223 10.343 10.463 
 

Groei 

2010=100 

100,0 101,7 103,4 105,1 106,7 108,1 109,5 110,8 112,0 113,3 114,6 

 
 

 Vlaams Gewest 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Alleenwonende 

vrouwen 

429.376 442.871 455.534 467.053 476.704 486.155 

 

Groei(2010=100) 100,0 103,1 106,1 108,8 111,0 113,2 
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Volgens de prognose in tabel stijgt het aantal alleenwonende mannen in de periode 2010-2020 met 

8,1%. In het Belfius cluster kleine agrarische gemeenten zal deze groep van 2010 tot 2020 toenemen 

met 10,4%, in het Vlaams gewest met 10,3%. 

Tabel 18: Projecties alleenwonende mannen 2010-202080 

 Bekkevoort 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alleenwonende 

mannen 

260 263 266 268 272 273 275 276 278 280 281 

 

Groei 

2010=100 

100,0 101,2 102,3 103,1 104,6 105,0 105,8 106,2 106,9 107,7 108,1 

 
 

 Belfius.Kleine agrarische gemeenten(cluster 9) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alleenwonende 

mannen 

7.464 7.564 7.674 7.766 7.854 7.932 8.002 8.070 8.127 8.183 8.239 
 

Groei 

2010=100 

100,0 101,3 102,8 104,0 105,2 106,3 107,2 108,1 108,9 109,6 110,4 

 
 
 

 Vlaams Gewest 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Alleenwonende 

mannen  

362.467 372.186 380.963 388.802 395.083 399.950 

Groei(2010=100) 100,0 102,7 105,1 107,3 109,0 110,3 
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b) Alleenstaande ouders 

Binnen de groep alleenwonende ouders is er een groep die te kampen heeft met een aantal 

problemen: emotionele problemen na een scheiding, een eigen inkomen moeten verwerven, met 

één inkomen rondkomen, opvang voor de kinderen vinden...enz. Ook op de huisvestingsmarkt zitten 

ze vaak in een moeilijke positie.  

 

In de gemeente Bekkevoort zijn tussen de 7,5 en 7,9 % van het totaal aantal gezinnen alleenstaande 

ouders. Binnen de groep alleenstaande ouders vertegenwoordigen de alleenstaande moeders 

duidelijk de grootste groep. 

 

Kaart 9: aantal alleenstaande ouders81 

 

 

 

 

 

  

                                                           
81

 Jaarverslag 2013, Sociaal Verhuurkantoor, SVK WoonregT vzw, pg 10 
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7.4 Huisvestingsgegevens 

 

7.4.1 Woonpatrimonium  

 

 Woongelegenheden naar woningtype 

Bijna alle woningen in Bekkevoort zijn eengezinswoningen. In 2011 zijn 92,4 % van de woningen 

eengezinswoningen. Appartementen of kamers treffen we in Bekkevoort weinig aan. In 2011 zijn 

82,6% van de woningen open bebouwing, wat typisch is voor een plattelandsgemeente.  

Als we tabel 13a en 13b vergelijken zien we dat in 2011 in het Vlaams gewest, de provincie Vlaams-

Brabant en het arrondissement Leuven het percentage huizen in open bebouwing is afgenomen en 

het percentage huizen in halfopen en gesloten bebouwing is toegenomen. In Bekkevoort zien we 

nagenoeg een status quo. 

Aangezien het merendeel van de woningen in de gemeente eengezinswoningen zijn, kunnen we 

concluderen dat nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld zorgwonen of kangoeroe wonen en 

woondelen in de gemeente nog niet aangeboord zijn. Een aanbod dat, gezien de vergrijzing en het 

stijgend aantal alleenwonenden, naar de toekomst toe misschien herbekeken en mogelijk 

gestimuleerd moet worden. 

 

Tabel 19a:  Aard van de woningen 200182 

Gemeente % open 
bebouwing 

% halfopen 
bebouwing 

% gesloten 
bebouwing 

% 
appartements-
gebouwen 

aantal 
stacaravans 

Bekkevoort 82,5 12,8 2,8 0,0 4 

Arr. Leuven 57,4 20,7 19,4 0,2 277 

Vlaams-
Brabant 

49,8 24,8 22,6 0,2 438 

Vlaams gewest 44,2 25,0 27,7 0,5 2628 

 

Tabel 19b:Woongelegenheden naar woningtype 201183 

 Totaal 
eengezins-
woningen 

% 

eengezins-

woningen 

Buildings 
en flat-

gebouwen 

% Buildings 
 en flat-

gebouwen 

Andere* % 

andere 

Bekkevoort 2.322 92,4 102 4,06 89 3,54 

Arr. Leuven 171.895 76,32 42.140 18,71 11.187 4,97 

Vlaams-Brabant 373.180 77,68 86.642 18,04 20.576 4,28 

Vlaams gewest 2.125.774 71,21 680.128 22,78 179.464 6,01 

*andere= handelshuizen en andere gebouwen 

                                                           
82

 Op. Cit. Omgevingsanalyse LSB Bekkevoort 2008-2014,pg 46 
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 % huizen in open 
bebouwing 

% huizen in 

halfopen 

bebouwing 

% 
huizen 

in 
gesloten 
bebouw

ing 

Totaal eens-gezinswoningen 

 

Bekkevoort 82,6 16,8 1,29 2.332 

Arr. Leuven 53,7 23,7 22,6 171.895 

Vlaams-Brabant 46,3 26,3 27,4 373.180 

Vlaams gewest 41,2 26,3 32,5 2.125.774 

 

 Zonevreemde woningen 

De gemeente Bekkevoort telt 567 zonevreemde woningen.84 

Dit is 24,42 % van het totaal aantal woningen in Bekkevoort. 

 

 oppervlakte van de bebouwde percelen 

In 2011 is 9,73% van de totale oppervlakte in Bekkevoort bebouwde oppervlakte. Dit betekent tussen 

2001 en 2011 een stijging van 1%. Deze stijging is minder hoog dan de stijging die wordt opgetekend 

in Vlaams-Brabant (2,05%) en Vlaanderen (+1,77%). 85 

 

Tabel 20:Oppervlakte van bebouwde percelen
86 

Gemeente Totale 
oppervlakte 

(ha) 

Bebouwde 
oppervlakte 

(ha)2001 

% bebouwde  
oppervlakte 

2001 

Bebouwde 
oppervlakte 

(ha)2011 

% bebouwde  
oppervlakte 

2011 

Bekkevoort 3.717,1 324,3 8,73 361,6 9,73 
Glabbeek 2.678,1 305,0 11,39 364,9 13,62 

Kortenaken 4.906,4 432,4 8,81 475,5 9,69 

Tielt-Winge 4.415,8 557,1 12,62 613,4 13,89 

arr. Leuven 116.322,0 17.903,0 15,39 19.895,9 17,10 

prov. Vlaams-
Brabant 

210.614,6 36.372,8 17,27 40.685,9 19,32 

Vlaams Gewest 1.352.225,1 224.382,4 16,59 248.228,3 18,36 
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 Gegevens dienst grondgebied zaken Bekkevoort 16/06/2014 
85

 Op. Cit. Omgevingsanalyse LSB bijlage Bekkevoort 2008-2014,pg 46 
86

 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-
grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp 07/08/2012 
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 Bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen 
Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De 

verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de 

overheid voor de start van de bouw. Het is een indicatie voor het aantal nieuwe gebouwen, hoewel 

het mogelijk is dat een vergunning niet wordt gebruikt en er een zekere tijd kan verlopen tussen het 

verlenen van de vergunning en de start van de bouw. 87 

In Bekkevoort werden in 2010 51 vergunningen voor woningen afgeleverd. Hiervan waren er 25 voor 

gebouwen met één woning en 26 voor flats. Het aantal bouwvergunningen voor 

nieuwbouwwoningen per 1000 woongelegenheden ligt in Bekkevoort in 2008, 2009 en 2010 

opmerkelijk hoger dan in het Vlaams gewest, de provincie Vlaams-Brabant en het arrondissement 

Leuven. 

Tabel 21: Bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen 2008-201088 

Gemeente 2008 2009 2010 

 Totaal 

 aantal  

woningen  

Totaal  

per 1000 

woon- 

gelegenheden 

Totaal 

 aantal  

woningen 

Totaal  

per 1000 

woon- 

gelegenheden 

Totaal 

 aantal  

woningen 

Totaal  

per 1000 

woon- 

gelegenheden 

Bekkevoort 54 22,08 41 16,63 51 20,29 

Glabbeek 25 11,85 12 5,66 12 5,62 

Kortenaken 43 13,35 32 9,88 35 10,75 

Tielt-Winge 47 10,88 38 8,70 44 9,93 

Arr.Leuven 2.236 10,13 2.309 10,36 2.351 10,44 

Vlaams-

Brabant 

4.565 9,69 4.738 9,96 4.503 9,37 

Vlaams 

gewest 

35.170 12,01 30.211 10,22 34.688 11,62 
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7.4.2 Eigendomsstructuur 

De cijfers over eigendomsstructuur zijn gebaseerd op de sociaaleconomische enquête van 2001(SEE 

2001 van het Nis). Er zijn geen recentere cijfers over de eigendomsstructuur beschikbaar. 

Verschuivingen in de eigendomsstructuur gebeuren meestal erg traag, wat betekent dat deze cijfers 

relatief gezien toch nog een goed beeld van de toestand kunnen geven. 

In Bekkevoort  is 92% eigenaar van zijn woning. In kleinere plattelandsgemeenten vindt men normaal 

het hoogst aandeel eigenaars terug. In meer verstedelijkte gebieden het hoogste aandeel huurders, 

zo blijkt uit kaart . Bekkevoort is hier een sprekend voorbeeld van. 

 

Tabel 22: Eigendomsstructuur 200189 

gemeente eigenaars % eigenaars huurders % huurders 

Bekkevoort 1.891 92,0 165 8,0 

Glabbeek 1.726 94,4 102 5,6 

Kortenaken 2.570 94,4 152 5,6 

Tielt-Winge 3.174 89,5 372 10,5 

Arr. Leuven 135.283 78,2 37.741 21,8 

Vlaams-Brabant 293.317 77,3 85.892 22,7 

Vlaams gewest 1.666.840 73,8 590.566 26,2 

 
De meest recente gebiedsdekkende informatie over de private huurmarkt dateert van 2001. Bekijkt 

men de huurgegevens van de vier gemeenten van Hartje Hageland dan is ook daarin Bekkevoort 

geen uitzondering. Het uiteindelijke besluit voor alle 4 de gemeenten is dat ze allemaal, in 

vergelijking met de rest van Vlaams-Brabant, veel meer eigenaars als huurders hebben. Tielt-Winge, 

met het meeste aantal huurders van de 4 gemeenten, heeft een aandeel huurders dat nog 11,9% 

onder het aandeel huurders van Vlaams-Brabant (22,7%) ligt. Het gemeenschappelijke gemiddelde 

met betrekking tot het aandeel huurders voor de 4 gemeenten ligt maar liefst 14,9% lager dan het 

aandeel huurders in Vlaams-Brabant (22,1%). De vergelijking met Vlaanderen komt overeen met de 

vergelijking met Vlaams-Brabant, met wel nog grotere verschillen: het gemeenschappelijke 

gemiddelde aandeel huurders voor de 4 gemeenten ligt 18,3% lager dan het aandeel huurders in 

Vlaanderen (26,2%). Men kan zonder twijfel concluderen dat er heel weinig huurders zijn in deze 

gemeenten en dat de meeste inwoners wel degelijk hun woning bezitten90. Kaart 10 op pg 55 maakt 

dit eens te meer duidelijk. 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Op. Cit. Omgevingsanalyse: bijlage LSB Bekkevoort 2008-2014,pg 47 
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 Op. Cit.  Gegevensanalyse Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge, pg 14-15 
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Kaart 10: Percentage huurders en absolute aantal huurders in Vlaams-Brabant anno 2001.91 

 

 

Recentere informatie over de private huurmarkt kan bekomen worden uit de AAPD-

huurcontractenbank, de data-bank waarin door de Administratie Algemene Patrimonium 

Documentatie gegevens uit de geregistreerde huurcontracten worden bijgehouden. Tot nog toe 

verschafte de tienjaarlijkse volks- en woningtelling/de sociaaleconomische enquête unieke 

informatie over de kenmerken en omvang van de private huurmarkt en over de huurprijzen voor 

domicilie-woningen. Deze enquête wordt niet langer herhaald wat een grote informatielacune 

veroorzaakt. Het huurcontractenbestand werd mee ontworpen om de leemte die hierdoor is 

ontstaan, op te vullen en aan de informatiebehoefte met betrekking tot de private huurmarkt 

tegemoet te komen. 
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Opzet van de AAPD-huurcontractendatabank92 
De data bevatten de ter registratie aangeboden huurcontracten vanaf 1 januari 2007, ook wanneer 
deze reeds vroeger ingang vonden. Het betreft hierbij ook contracten die vóór 2007 ter registratie 
werden neergelegd voor zover het registratiekantoor deze (op vrijwillige basis) ook in de databank 
heeft geregistreerd. Huurcontracten die vóór 2007 ter registratie werden aangeboden zijn dus 
slechts ten dele opgenomen in de databank. 
Huurcontracten worden opgenomen en blijven aanwezig in de databank, ook al is er intussen een 
nieuwe huurder met een nieuw huurcontract. Dit heeft voordelen voor het nagaan van de historiek 
en bijvoorbeeld de huurprijsevolutie (cf. deel III van dit onderzoek). Anderzijds blijven de contracten 
voor huurwoningen die niet langer verhuurd worden gewoon in de databank aanwezig en is het niet 
duidelijk of ze nog gelden. 
Omdat de registratieplicht nog vrij jong is (2007) lijkt deze fout nu nog beperkt. Analyses op het 
bestand zullen zich in de toekomst noodzakelijkerwijs moeten beperken tot jongere contracten of tot 
de domicilie-contracten na koppeling aan het rijksregister. 
Naast contracten voor wonen - het leeuwendeel van de opgenomen huurcontracten - bevat de 
databank ook contracten voor commerciële huur (kantoren, winkels, handelspanden, opslagruimte, 
...) waaronder ook de gemengde contracten (commercieel en bewoning) en huurcontracten voor 
landbouw, jacht en visserij. De gemengde contracten kunnen in de databank niet onderscheiden 
worden van de volledig commerciële huurcontracten. Een koppeling aan het rijksregister kan ook 
hier soelaas bieden. 
De contracten voor wonen omvatten zowel de wooneenheden die als hoofdverblijfplaats dienen, als 
de tweede verblijven. De registratieplicht geldt ook voor studentenkamers. Omdat de looptijd van 
deze contracten kort is en niet past in de doelstellingen waarvoor de databank is opgericht, werd aan 
de registratiekantoren gemeld dat deze niet dienen opgenomen te worden in de databank. Bepaalde 
registratiekantoren nemen ze toch op in de databank. Bovendien worden contracten voor 
studentenkamers die via MyRent worden verstuurd automatisch in de databank opgeladen. Tot slot 
worden ook niet-registratieplichtige huurcontracten ter registratie aangeboden, ook al hoeft dit niet, 
bijvoorbeeld een woning die gratis ter beschikking wordt gesteld, kortdurende verhuur van 
vakantiewoningen, ... Als deze huurcontracten worden aangeboden, kunnen de registratiekantoren 
ze opnemen in de databank, maar dat gebeurt niet systematisch. 
 

 

Kaart 11 op pg 57 geeft het aandeel huurcontracten opgenomen in de databank ten aanzien van het 
aantal huishoudens, naar gemeenten in 2010 weer. Omdat de databank ook tweede verblijven bevat, 
geeft dit niet de verhouding huurders-eigenaars weer. Een weergave van enkel de domiciliewoningen 
zou hier een helderder beeld opleveren.  
Ten aanzien van het aantal huishoudens zijn er in de gemeenten van Hartje Hageland tussen de 3,7 
en 10% huurcontracten opgenomen. 
  

                                                           
92 Huurprijzen en richthuurprijzen ,Deel II: De registratie van huurcontracten als informatiebron voor de private 
huurmarkt, Katrien Tratsaert, steunpunt ruimte en wonen. pg 2-3 
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Kaart 11: Aandeel huurcontracten opgenomen in de databank ten aanzien van het aantal 

huishoudens, naar gemeente(2010)93 

 
 
 

7.4.3  Gemiddelde prijzen van woningen en bouwgronden. 

 

 Verkoopprijs van woningen: gewone woonhuizen.de 

Toelichting bij de tabellen94 

- Gewone woonhuizen: De verkoopprijzen worden jaarlijks gepubliceerd door de Federale 

Overheidsdienst (FOD) Economie. Zij maakt een onderscheid tussen 3 categorieën van 

woningen: (1) gewone woonhuizen, (2) villa's, bungalows en landhuizen en (3) 

appartementen, flats en studio's. In deze tabellen zijn enkel de gegevens van de gewone 

woonhuizen opgenomen. In elke gemeente worden er jaarlijks een aantal woningen verkocht 

binnen deze categorie, wat niet altijd geldt voor de andere twee categorieën. In Vlaams-

Brabant werden in 2010 6060 gewone woonhuizen verkocht, tegenover 2438 villa's, 

bungalows en landhuizen en 3392 appartementen, flats en studio's. De categorie van gewone 

woonhuizen omvat volgens de definitie van de FOD Economie arbeiders-, bedienden-, 

                                                           
93 Op. Cit. ‘Huurprijzen en richthuurprijzen ,Deel II: De registratie van huurcontracten als informatiebron voor 

de private huurmarkt’,. pg 11. 
94

 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-
grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp 09/08/2012 
 

http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp
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renteniers- en burgerhuizen, alsook landelijke huizen waarvan de oppervlakte minder dan 5 

are bedraagt. 

- Aantal verkopingen: Het aantal verkochte gewone woonhuizen in een gemeente. 

- Gemiddelde oppervlakte per woning: De gemiddelde oppervlakte, in m², van de in de 

gemeente verkochte gewone woonhuizen. Het gaat om de oppervlakte van het terrein, niet 

om de bewoonbare oppervlakte. 

- Gemiddelde prijs per woning: De gemiddelde prijs, in euro, van de in de gemeente verkochte 

gewone woonhuizen. 

- Mediaanprijs  De mediaanprijs, in euro, van de in de gemeente verkochte gewone 

woonhuizen. Dit is de prijs van de woning met de middelste prijs. Het aantal woningen met 

een lagere prijs is gelijk aan het aantal woningen met een hogere prijs. Het voordeel van het 

gebruik van de mediaan is dat deze waarde niet vertekend wordt door extreem lage en hoge 

prijzen; het geeft aan welke prijs de middengroep heeft. Dergelijke vertekeningen zijn, zeker 

bij een klein aantal verkopingen, wel mogelijk bij het gemiddelde. Het nadeel van het gebruik 

van de mediaan is wel dat het geen rekening houdt met de spreiding van de prijzen rond 

de middelste observatie. 

 

De prijzen van gewone woonhuizen blijven in de gemeente Bekkevoort onder het Vlaams 

gemiddelde. In Bekkevoort bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van een gewoon woonhuis in 2005 

129.814 euro. In 2011 kost een gewoon woonhuis in Bekkevoort gemiddeld 182.872 euro. Dit is een 

stijging van 40,9%. In het Vlaams gewest bedroeg de stijging van de gemiddelde prijs per woning 

44,1%, in de provincie Vlaams-Brabant 38,2%.  

 

Tabel 23: verkooprijs van woningen: gewone woonhuizen 200595 

 2005 

 Aantal 
verkopingen 

Gemiddelde 
oppervlakte per 
woning 

Gemiddelde prijs per 
woning 

Mediaan- prijs 

Vlaams gewest 39.423 561 139.624 132.000 

Vlaams-Brabant 6.412 684 168.465 160.000 

arr. Leuven 2.934 773 155.709 150.000 

Bekkevoort 39 2.049 129.814 125.000 
Glabbeek 23 1.464 123.254 121.000 

Kortenaken 51 3.861 125.578 120.000 

Tielt-Winge 35 1.624 141.859 150.000 
 

  

                                                           
95

 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-
grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp 10/08/2012 

http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp
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Tabel 24: verkooprijs van woningen: gewone woonhuizen 2011, groei t.o.v.200596 

 2011 

Gemeente Aantal ver-
kopingen 

Gemiddelde 
oppervlakte 
per woning 

Gemiddelde 
prijs per 
woning 

Mediaan- prijs Groei 
gemiddelde prijs 
(2005=100) 

Vlaams 
gewest 

39.710 564 201.129 187.500 44,1% 

Vlaams-
Brabant 

6.328 674 232.797 220.000 38,2% 

arr. Leuven 2.866 749 218.932 200.000 40,6% 

Bekkevoort 153 915 182.872 183.000 40,9% 
Glabbeek 23 2.003 202.087 200.000 64,0% 

Kortenaken 42 2.512 183.500 190.000 46,1%% 

Tielt-Winge 51 2.474 224.500 215.000 58,3% 

 

Grafiek 3: gemiddelde prijs gewone woonhuizen97 

 
Opgelet! Sinds 2005 gebruikt de FOD Economie andere brongegevens (t.e.m. 2004 werden notariële akten 

gebruikt, sinds 2005 wordt de kadastrale registratie gebruikt). Dit kan mee de sterke prijsstijging tussen 2004 en 

2005 verklaren. Men moet dus erg omzichtig te werk gaan bij een vergelijking van de gegevensreeks 1985-2004 

                                                           
96

 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-
grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp 10/08/2012 +eigen berekening 
97

 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-
grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp 10/08/2012 
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http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp%2010/08/2012
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en de gegevensreeks 2005-2011. Het gaat telkens om de in dat jaar gangbare prijzen; er wordt dus geen 

rekening gehouden met de evolutie van de levensduurte of inflatie. In de periode 1985-2011 is de munt 

ontwaard met een factor 0,58. Eén euro in 1985 is omgerekend nu 1,73 euro waard. 

 

 

Kaart 12 :gemiddelde prijs gewone woonhuizen(2011) provincie Vlaams-Brabant
98 

 

 

 Verkoopprijs van bouwgronden.de 

Toelichting bij de tabellen 

- Aantal verkopingen : het aantal verkochte bouwgronden in een gemeente. Omdat in 

sommige gemeenten het aantal verkopingen relatief klein is, kunnen de gegevens sterk 

beïnvloed worden door specifieke  gebeurtenissen als de verkoop van sociale kavels, minder 

gunstig gelegen kavels, enz. Wanneer het aantal verkopingen in een gemeente minder dan 

zes bedraagt, is er geen informatie over oppervlakte of prijzen beschikbaar. 

 

De gemiddelde prijs per m2 voor bouwgrond is in Bekkevoort in 2005 52 euro. Dit is veel lager dan de 

gemiddelde prijs per m2 in het Vlaams gewest, de provincie, en het arrondissement Leuven. Daar 

bedragen de prijzen resp. 111, 119, en 108 euro per m2.  

In 2011 bedraagt de gemiddelde prijs per m2 voor bouwgrond in Bekkevoort 112 euro. Dit is een 

stijging van 102,8% t.o.v. 2005. In het Vlaams gewest, de provincie, en het arrondissement Leuven 

bedragen de gemiddelde prijzen voor bouwgrond in 2011 resp. 157, 174 en 146 euro per m2. Dit is 

een stijging t.o.v. 2005 met resp. 41,6%, 45,8% en 36,0%. 

                                                           
98
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Tabel 25: verkooprijs van bouwgronden 200599 

 2005 

 Aantal 
verkopingen 

Gemiddelde 
oppervlakte 
per 
bouwgrond 

Gemiddelde 
prijs per 
m²in euro  

Mediaan- 
prijs in 
euro 

Vlaams 
gewest 

16.314 826 111 115 

Vlaams-
Brabant 

2.634 890 119 127 

arr Leuven 1.332 914 108 107 

Bekkevoort 17 1.487 52 56 
Glabbeek 15 1.059 66 68 

Kortenaken 21 805 84 88 

Tielt-Winge 36 1.323 75 95 

 

 

Tabel 26: verkooprijs van bouwgronden 2011, groei t.o.v.2005100 

 2011 

 Aantal 
verkopingen 

Gemiddelde 
oppervlakte 
per 
bouwgrond 

Gemiddelde 
prijs per m² 

Mediaan- 
prijs 

Groei 
gemiddelde 
prijs per 
m²(2005=100) 

Vlaams 
gewest 

11.329 945 157 180 41,6 

Vlaams-
Brabant 

1.752 958 174 204 45,8 

arr Leuven 880 1.116 146 165 36,0 

Bekkevoort 23 1.265 105 112 102,8 
Glabbeek 5 - - -  

Kortenaken 11 894 109 106 29,9 

Tielt-Winge 31 1.018 122 129 62,4 
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 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-
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Grafiek 4 :Gemiddelde prijs gewone bouwgronden101 

 
Opgelet! Sinds 2005 gebruikt de FOD Economie andere brongegevens (t/m 2004 werden notariële akten 

gebruikt, sinds 2005 wordt de kadastrale registratie gebruikt). Dit kan mee de sterke prijsstijging tussen 2004 en 

2005 verklaren. Men moet dus erg omzichtig te werk gaan bij een vergelijking van de gegevensreeks 1985-2004 

en de gegevensreeks 2005-2011. Het gaat telkens om de in dat jaar gangbare prijzen; er wordt dus geen 

rekening gehouden met de evolutie van de levensduurte of inflatie. In de periode 1985-2011 is de munt 

ontwaard met een factor 0,58. Eén euro in 1985 is omgerekend nu 1,73 euro waard. 
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Kaart 13:gemiddelde prijs bouwgronden (2011) provincie Vlaams-Brabant102 

Bekkevoort is 92% eigenaar plattelandsgemeenten vindt  

7.4.4 Betaalbaarheid van woningen 

De betaalbaarheid van de woningen geeft een indicatie van de mate waarin de inwoners van de 

gemeente een woning kunnen kopen in hun gemeente. Het zegt met andere woorden niets over de 

prijs van de woningen op zich. Het is dus mogelijk dat in een gemeente waar de woningprijzen erg 

hoog zijn, de woningen meer betaalbaar zijn doordat het mediaan inkomen van de inwoners in de 

gemeente hoger ligt. Hoe hoger de score, hoe slechter de betaalbaarheid. 

Ten opzichte van Vlaanderen zijn de woningen in Vlaams-Brabant minder betaalbaar voor de 

inwoners (7,8 in Vlaanderen t.o.v. 9 in Vlaams-Brabant). Met uitzondering van Meise zijn in alle 

gemeenten met een zeer hoge gemiddelde woningprijs, de woningen zeer onbetaalbaar. Ook in 

Leuven, dat een iets lagere woningprijs heeft, zijn de woningen erg onbetaalbaar. Verder zien we dat 

met uitzondering van Asse ook in alle andere gemeenten die grenzen aan Brussel de woningen 

eerder onbetaalbaar zijn, wat ook nog het geval is in Kampenhout, Bertem, Huldenberg, Tremelo, 

Holsbeek en Kortenaken. In Zuid-Hageland en in Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Affligem is de 

verhouding tussen het mediaan inkomen en de gemiddelde woningprijs het meest gunstig.103 
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De betaalbaarheid van de woning wordt berekend door de gemiddelde prijs van de verkochte 

woningen te delen door het mediaan inkomen. Het geeft dus weer hoeveel mediaan inkomens nodig 

zijn om een woning met een gemiddelde prijs te kopen. 
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Kaart 14: betaalbaarheid van kleinen en grote woningen104 

 

 

 

7.4.5 huurprijs woningen 

De resultaten met betrekking tot de huurprijzen op de private huurmarkt in Vlaanderen zijn 

gebaseerd op de naar 2010 geïndexeerde huurprijzen uit gegevens van de AAPD-

huurcontractendatabank 2010.  

Het bestand dat de basis vormt voor de huurprijsberekeningen bevat 456 645 observaties. De 

mediaan huurwaarde, voor een huurwoning in Vlaanderen is op basis van deze gegevens 497 euro 

per maand, zonder kosten, ongeacht het woningtype. Het gemiddelde ligt met 543,5 euro per maand 

een stuk hoger, gezien de extreem dure verhuringen in het bestand zwaar doorwegen op de 

gemiddelden. Omwille van die extreme waarden in het databestand verkiezen we hier het gebruik 

van de mediaanwaarde boven gemiddelden.  

De huurprijzen liggen wat hoger dan de geïndexeerde huurprijzen uit Woonsurvey 2005, bekomen 

via een steekproefonderzoek uitgevoerd in 2005 bij 900 huurders in Vlaanderen (Heylen et al., 2007), 

ook al zijn in de huurcontractendatabank zonder twijfel veel meer kleine wooneenheden opgenomen 

(kamers, studio’s, kleine appartementen, ...) dan in de Woonsurvey 2005 waar enkel gedomicilieerde 

inwoners werden aangesproken (zie ook verder). Huurders op de private huurmarkt betaalden 

volgens de Woonsurvey geïndexeerd naar 2010 gemiddeld 483 euro voor hun huurwoning; de 

mediaanwaarde was 465 euro per maand.105 

  

                                                           
104
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Grenzen: Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (AGIV-product)

Woningen verkocht in 2006



Woonbeleidsplan Bekkevoort eindversie juli 2014 
 
  66 

 

 

Tabel 27: Huurcontracten naar huurprijscategorie (2010; 2005, geïndexeerd naar 2010)106 

 Huurcontractendatabank Woonsurvey 2005 

Huurprijs 
In euro 

Aantal  % aantal % 

<200 12.281 2,69  3,6 

200-299,99 36.032 7,89  8,1 

300-399,99 68.580 15,02  21,0 

400-499,99 113.527 24,86  29,9 

500-599,99 97.715 21,40  19,0 

600-699,99 63.152 13,83  18,3 

700-799,99 29.295 6,42   

800-899,99 12.558 2,75   

900 en meer 23.505 5,15   

Totaal 456.645 100,00 900 100,0 

 

Mediaan 497   465 

gemiddelde 543   483 

 

Het zwaartepunt van de woninghuurprijzen zoals opgetekend in de huurcontractendata valt tussen 

de 400 en de 600 euro per maand. De huurprijzen zoals opgetekend in de Woonsurvey 2005 vallen, 

na indexering naar reële prijzen voor 2010, voor meer dan de helft in de categorie 300 tot 500 euro. 

Het zwaartepunt in de huurprijzen is opgeschoven;  

de huurprijzen zijn sterker gestegen dan wat op basis van de index kan verwacht worden.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
106

 Op. Cit. ‘Huurprijzen en richthuurprijzen ,Deel II: De registratie van huurcontracten als informatiebron voor 
de private huurmarkt’,. pg 17 
107 Op. Cit. ‘Huurprijzen en richthuurprijzen ,Deel II: De registratie van huurcontracten als informatiebron voor 
de private huurmarkt,’. pg 17. 

De huurprijzen zijn sterker gestegen dan wat op 

basis van de index kan verwacht worden. 
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Kaart 15  geeft de geïndexeerde mediaanhuurprijs naar gemeente in 2010 weer. 

De top-20 van duurste gemeenten om te huren wordt in hoofdzaak ingenomen door Vlaams-

Brabantse gemeenten. In de gemeenten rond Leuven en tussen Leuven en Brussel vallen zo goed als 

alle mediaanhuurprijzen in de hoogste huurprijsklasse. Leuven valt er tussenuit, omwille van het 

hoge aantal kamers dat in de databank terecht kwam. De mediaanhuurprijs in Bekkevoort  bedraagt 

574,88 euro.108 

 

Kaart 15: de mediaanhuurprijs per gemeente geïndexeerde naar 2010109 

 
 

  

                                                           
108

 Op.Cit. ‘Huurprijzen en richthuurprijzen ,Deel II: De registratie van huurcontracten als informatiebron voor de 
private huurmarkt’,. Bijlage 8, pg 52 
109Op. Cit. ‘Dossier wonen in Vlaams-Brabant 2013, pg 101 
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Tabel 28 geeft de Geïndexeerde mediaanhuurprijs naar verstedelijkingsgraad volgens de 

huurcontractendatabank en de Woonsurvey (2010; 2005, geïndexeerd naar 2010). Hieruit kunnen we 

opmaken dat de huurprijzen het sterkst gestegen zijn in de plattelandsgemeenten. 

 

Tabel 28: Geïndexeerde mediaanhuurprijs naar verstedelijkingsgraad volgens de 

huurcontractendatabank en de Woonsurvey (2010; 2005, geïndexeerd naar 2010)110 

 Huurcontracten 
databank 2010 

Woonsurvey 2005 
geïndexeerd 

Prijsverschil Verschil in % 

Overgangs-
gebied 

550 498 52 10,4 

Platteland 515 439 76 17,3 

Kleinstedelijk 
gebied 

500 442 58 13,1 

Regionaal 
stedelijkgebied 

496 442 54 12,2 

Grootstedelijk 
gebied 

488 468 20 4,3 

Vlaanderen 497 465 32 6,9 

 

Hoge huurprijzen betekenen een grote hap uit het budget van lage inkomensgroepen. In het 

woononderzoek wordt er meestal een grens gelegd tussen 20% en 30%. Boven deze waarde wordt er 

gesteld dat de woonuitgaven een onredelijk deel van het inkomen in beslag nemen. Wanneer we een 

aantal vervangingsinkomens (het leefloon en de inkomensgarantie voor ouderen) vergelijken met de 

huurprijs van een gemiddelde woning, blijkt dat deze grens ruim overschreden wordt. Wanneer 

samenwonenden (met of zonder kinderen) die aangewezen zijn op een leefloon een gemiddelde 

woning huren, ligt het aandeel van de woonkosten in hun inkomen tussen 52% en 78%. Het eerste 

cijfer is vermoedelijk een onderschatting en werd bepaald door de huurprijzen in 2001 te indexeren 

naar 2010. Het tweede cijfer is vermoedelijk een overschatting en werd bepaald door de huurprijzen 

in 2001 aan te passen aan de woningprijsevolutie tussen 2001 en 2010. Voor samenwonenden (met 

of zonder kinderen) die aangewezen zijn op een inkomensgarantie voor ouderen ligt dit aandeel 

tussen 42% en 63% (tabel 31) 111 

  

                                                           
110 Op. Cit. ‘Huurprijzen en richthuurprijzen ,Deel II: De registratie van huurcontracten als informatiebron voor 

de private huurmarkt,. pg 20. 
111

 Op. Cit. ‘Dossier Armoede in Vlaams Brabant 2011’, pg 61 



Woonbeleidsplan Bekkevoort eindversie juli 2014 
 
  69 

 

 

Tabel 29: Het aandeel van de huurprijs van een gemiddelde woning in het inkomen van 

samenwonenden112 

 inkomen 
(euro) 

gemiddelde 
huur in 

2001 
(euro) 

gemiddelde 
huur 2010, 

geïndexeerd 
(euro)  

% van 
het 

inkome
n 

gemiddelde huur 
2010, aangepast 

aan de woningprijs-
evolutie 

(euro) 

% van het 
inkomen 

Leefloon  1.007 436 516 51,2 769 76,3 

IGO  1.246 436 516 41,4 769 61,7 

 

Gemiddeld genomen heeft een huurder een groter risico op armoede dan een eigenaar. Dat wil niet 

zeggen dat woningeigenaars geen risico lopen op armoede. Wel is het zo dat personen in armoede 

meestal aangewezen zijn op de huurmarkt. De huurmarkt wordt meer en meer een restcategorie 

voor huishoudens die geen woning meer kunnen verwerven. Het gemiddeld inkomen van huurders 

daalt met de jaren.113 

Huren wordt meer en meer onbetaalbaar. De daling van het aantal private huurwoningen op de 

huurmarkt knaagt aan de betaalbaarheid van een huurwoning. De krapte blijven te veel slechte 

woningen op de markt en stijgen de huurprijzen. De afgelopen jaren stegen de huurprijzen ongeveer 

dubbel zo veel als de inflatie. Een kwart van de huurders houdt na de betaling van de huur te weinig 

over om een menswaardig leven te kunnen leiden.114  

  

                                                           
112

Op. Cit. ‘Dossier Armoede in Vlaams Brabant 2011’, pg 61, pg 61 
113

 Op. Cit. ‘Dossier Armoede in Vlaams Brabant 2011’, pg 61, pg 58 
114

 De Standaard, donderdag 23 augustus 2012,’ Huren wordt onbetaalbaar’ 
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7.4.6 Woningkwaliteit 

In de goedkopere segmenten van de private huurmarkt laat de kwaliteit van de woningen vaak te 

wensen over, maar ook heel wat eigenaarswoningen bieden een beperkte kwaliteit. Er is sinds 2001 

echter geen enkele indicator beschikbaar die de woningkwaliteit meet. We kunnen wel kijken naar 

de ouderdom van de woningen, hoewel oude woningen niet noodzakelijk samengaan met een 

slechte kwaliteit. Ook kunnen we kijken naar het comfort van de woningen. 

Wat ook een beeld kan geven over de verbetering van de kwaliteit van het woningbestand in de 

gemeente zijn de premies toegekend door de netbeheerder, het aantal uitbetaalde  verbeterings –en 

aanpassingspremies en renovatiepremies, en de EPC-waarde van het woningbestand. 

 

 

 Bouwjaar van de woningen 

Toelichting bij tabel en kaarten 

De meest recente gegevens over het bouwjaar van de woningen zijn afkomstig van de socio-

economische enquête van 2001. Wel zijn er recentere gegevens over het bouwjaar van de gebouwen, 

telkens op 1 januari van het vermelde jaar, afkomstig van het kadaster. De volgende gebouwen 

worden daarbij onderscheiden: 

- - huizen in gesloten bebouwen,  

- - huizen in halfopen bebouwing,  

- - huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen,  

- -buildings en flatgebouwen met appartementen, 

- -handelshuizen en  

- -alle andere gebouwen (scholen, kerken, fabrieken,...)in 

In dit bestand worden enkel de eerste drie categorieën beschouwd, die worden samengeteld tot de 

bredere categorie van woonhuizen. In de regel gaat het hier om eengezinswoningen. Zij maken 82,7 

% van het totaal aantal gebouwen uit en 96,4% van de woongebouwen (woonhuizen + buildings en 

flatgebouwen met appartementen). Hoewel de woonhuizen 96,4% van de woongebouwen uitmaken, 

bevindt slechts 81,6% van de woongelegenheden in woongebouwen zich in woonhuizen. Buildings en 

flatgebouwen bevatten immers steeds verschillende woongelegenheden. Ook handelshuizen en 

andere gebouwen kunnen woongelegenheden bevatten, al gaat het daar niet om de 

hoofdaanwending (4,3% van het totaal aantal woongelegenheden bevindt zich in deze gebouwen).115 

Tabel 30 geeft een overzicht van de oudste woningen (gebouwd vóór 1945), woningen gebouwd 

tussen 1982-1994, en de meest recente woningen (bouwjaar van 1995 tot 2010). Bekkevoort heeft in 

vergelijking met het arrondissementeel, provinciaal en Vlaams gemiddelde en de omliggende 

gemeenten Glabbeek en Kortenaken een laag aantal oudere woningen, toch dateert nog bijna één 

vierde van de woonhuizen  van voor 1945.  

                                                           
115

 
115

 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-
databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp 13/08/2012 
 

http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp
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In Bekkevoort is in 2011 16,46% van de woonhuizen gebouwd na 1994. Dit percentage ligt hoger dan 

het Vlaams gewest en het arrondissement Leuven waar resp. 13,34 % en 13,56% van het woonhuizen 

bestand van na 1994 dateert. 

Tabel 30: Bouwjaar van de woonhuizen116 

  opgericht voor 
1945 

Opgericht van 
1982 tot 1994 

opgericht 
na 1994* 

  Totaal 
aantal 
huizen 

aantal % aantal % aantal % 

Vlaams Gewest 2.067.222 632.582 30,60 264.288 12,78 275.774 13,34 

Vlaams Brabant 367.450 107.628 29,29 46.635 12,69 46.616 12,69 

Arr. Leuven 169.624 50.352 29,68 21.563 12,71 22.995 13,56 

Bekkevoort 2.315 554 23,93 310 13,39 381 16,46 

Glabbeek 2.052 610 29,73 277 13,50 302 14,72 

Kortenaken 3.098 823 26,57 433 13,98 454 14,65 

Tielt-Winge 3.945 871 22,08 619 15,69 675 17,11 

 

Kaart 16: woonhuizen opgericht voor 1946 (situatie in 2011)117 

 

                                                           
116

 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-
grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp 13/08/2012 
117

 
117

 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-
databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp 13/08/2012 
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http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp
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Kaart 17: woonhuizen opgericht na 1981(situatie in 2011)118 

 

 

 Woningen zonder klein comfort 

Bij woningen zonder klein comfort ontbreekt één of beide van de volgende 
comfortkenmerken: WC met waterspoeling en badkamer. Woningen met klein comfort 

hebben een badkamer en WC. Woningen met middelmatig comfort zijn de woningen met 
badkamer, WC en centrale verwarming. Woningen met groot comfort zijn de woningen 

uitgerust met badkamer, WC, centrale verwarming, een keuken van 4m² of een 
geïntegreerde keuken, een telefoon of GSM en een auto. 

 

De gegevens over het wooncomfort van de woningen zijn afkomstig van de NIS-enquête van 2001. Er 

zijn geen recentere gegevens beschikbaar. In 2001 waren in Bekkevoort nog 6,5% van de woningen 

zonder klein comfort. Op basis van deze gegevens werd in het woonbeleidsplan 2009-2011 de actie 

‘wegwerken van de woningen zonder klein comfort ingeschreven’. Hiervoor werd een 

premiereglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 7 juni 2010. In 2010 werd slechts 1 premie 

aangevraagd en in 2011 werd geen enkele premie aangevraagd. We kunnen er vanuit gaan dat sinds 

2001 veel woningen gerenoveerd zijn en dat het aantal woningen zonder klein comfort gedaald is. 

                                                           
118

 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-
grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp 13/08/2012 
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Tabel 31: Woningcomfort 2001119 

Gemeente 
 

Woning 
aantal 

% met 
groot 
comfort 

% 
middelmatig 
comfort 

% klein 
comfort 

% zonder klein 
comfort 

Bekkevoort 2.160 66,2 11,6 15,7 6,5 

Glabbeek 1.896 68,0 10,1 16,1 5,8 

Kortenaken 2.846 65,5 11,3 16,0 7,2 

Tielt-Winge 3.740 66,1 11,7 16,9 5,4 

Arr. Leuven 180.421 63,2 14,9 17,2 4,8 

Vlaams-Brabant 395.235 63,5 14,1 17,7 4,7 

Vlaams gewest 2.348.025 56,0 14,0 25,0 4,9 

 

In tabel 41 pg 82 zien we ook dat het percentage van de bevolking dat in een woning zonder 

klein comfort woont in 2010 t.o.v. 2009 afgenomen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
119Op. Cit. Omgevingsanalyse LSB Bekkevoort 2008-2014,pg 48 

Het aantal woningen zonder klein comfort in 

Bekkevoort is afgenomen 
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 Premies toegekend door Infrax in de gemeente Bekkevoort 2009-2011 

Tabel 32: Premies toegekend door infrax in de gemeente Bekkevoort 2009-2011 

Acties Aantal van 
dossiernummer 
2009 

Aantal van 
dossiernummer 
2010 

Aantal van 
dossiernummer 
2011

 

buitenmuurisolatie 5  / 

buitenzonwering 6 8 5 

Dakisolatie 43 58 82 

E-peil nieuwbouwwoning max E80 1 / / 

E-peil nieuwbouwwoning max E80 
(aanvraag vergunning voor 1/1/2010) 

/ 5 3 

E-peil nieuwbouwwoning max E80 met 
zonneboiler (aanvraag vergunning voor 
1/1/2010) 

/ / 3 

frequentieomvormers / 3 4 

Huishoudelijk ventilatiesysteem met 
warmterecuperatie 

1 / / 

Huishoudelijke aardgascondensatieketel 
in nieuwbouwwoning 

2 / / 

Huishoudelijke aardgascondensatieketel 
ter vervanging van oudere ketel 

9 11 11 

Huishoudelijke aardgascondensatieketel 
in bestaande woning ter vervanging van 
HR+ ketel 

/ / 1 

Huishoudelijke 
stookoliecondensatieketel ter 
vervanging van oudere ketel 

2 / 4 

Huishoudelijke zonneboiler enkel voor 
sanitair warm water 

1 1 3 

Niet-huishoudelijke zonneboiler enkel 
sanitair warm water 

/ / 1 

Huishoudelijke zonneboiler eveneens 
voor verwarming 

/ 1 / 

Muurisolatie / 8 19 

Superisolerende beglazing (1,3) ter 
vervanging van dubbel glas of in 
nieuwbouw 

12 / / 

Superisolerende beglazing (1,3) ter 
vervanging van dubbel glas 

/ 11 / 

Superisolerende beglazing (1,3) ter 
vervanging van enkel glas 

31 32 53 

Thermostaatkranen 8 4 5 

Vloerisolatie 4 7 5 

Warmtepomp type bodem/water of 
water/water 

1 / 1 

Warmtepomp type lucht/water of 1 1 1 
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lucht/lucht 

Warmtepomp type 
directverdamping/water 

 2  

Eindtotaal 127 161 207 

 

Schatting van het huizenbestand in Bekkevoort met voldoende geïsoleerde daken 

- Aantal eengezinswoningen 2011 Bekkevoort (zie tabel 21b pg): 2322 

- In de periode 2009-- 2011 werden in Bekkevoort dakisolatie premies toegekend: 183 

- Aantal EPB(energieprestatiedossier)-aangiften 2006-2011 in Bekkevoort: 90 (deze woningen 

voldoen eveneens aan de nodige norm voor dakisolatie) 

→minimum percentage woningen met voldoende dakisolatie = 11,8 % 

Dit percentage zal iets hoger liggen vermits niet iedereen een premie voor dakisolatie aanvraagt 

en de gegevens van dakisolatiepremies 2006-2008 en 2012-2013 werden nog niet in rekening 

gebracht. 

 

Er is dus nog veel werk aan de winkel als we de doelstelling ‘alle daken geïsoleerd tegen 2020’ van de 

Vlaamse overheid willen halen. 

Doelstellingen actieplan energierenovatieprogramma 2009120. 

Tegen 2020: 

- alle daken geïsoleerd 

- Alle enkel glas  vervangen door isolerend glas 

- verouderde verwarmingsketels uit de Vlaamse 

 

 Ondersteuning kwaliteitsverbetering door de federale overheid 

 De verbeterings of aanpassingspremie 

De Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie (VAP) bestaat uit een verbeteringspremie en een 

aanpassingspremie.  

De verbeteringspremie voorziet in een financiële tegemoetkoming voor eigenaars-bewoners of 

huurders die elementaire verbeteringswerken uitvoeren aan de woning, en voor verbouwingen die 

overbewoning verhelpen. Het kadastraal inkomen (KI) van de woning mocht tot voor kort maximaal 

1.200 EUR bedragen en bij verbeteringswerkzaamheden was een voorwaarde dat de woning 

minstens 20 jaar oud was. Met ingang van 2013 is de hoogte van het KI niet langer een voorwaarde 

en, met een overgangsperiode voor aanvragen in 2013, wordt de ouderdom van de woning 

opgetrokken tot 25 jaar. De VAP richt zich tot huishoudens met een bescheiden inkomen. 

Verhuurders kunnen ook voor een verbeteringspremie in aanmerking komen, mits zij de woning via 

een SVK te huur stellen. De Vlaamse verbeteringspremie stelt maximumbedragen vast voor een 

beperkte lijst van basiswerken. 

De aanpassingspremie is een financiële tegemoetkoming voor de eigenaar, huurder of verhuurder 

die verhuurt via een SVK, die een woning toegankelijk wil maken voor een inwonende 65-plusser. 

                                                           
120

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/beleid/actieplan_energierenovatieprogramma2

009.pdf 
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Hier gelden dezelfde voorwaarden inzake het inkomen van de aanvrager als voor de 

verbeteringspremie.  

In een periode van tien jaar kan tot drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie (VAP) 

aangevraagd worden. Die mogelijkheid tot spreiding van werken en dus ook van de kosten over 

meerdere premie-aanvragen, maakt de premie erg toegankelijk. 

In Vlaams-Brabant worden maar half zo veel VAP’s toegekend dan gemiddeld in Vlaanderen, nl. 2,3 

per 1.000 gezinnen. Vooral in het arrondissement Halle-Vilvoorde wordt er weinig gebruik gemaakt 

van deze steunmaatregel, nl. door 1,5 op 1.000 huishoudens. 121 

 

Tabel 33 : VAP's naar provincie en in de arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde (2011)122 

 Aantal 
uitbetaalde 

VAP’s 

Totaal 
aantal 

dossiers 

Aandeel 
weigeringen 

Aantal VAP’s 
per 1000 

huishoudens 

Gemiddeld 
bedrag 

(EUR) per 
VAP 

West-Vlaanderen 3.948 5.047 21,8 8,0 864 

Limburg 2.273 2.966 23,4 6,8 1.004 

Oost-Vlaanderen 2.228 3.450 35,4 3,7 1.044 

Antwerpen 2.549 3.610 29,4 3,4 990 

Vlaams-Brabant 1.017 1.547 34,3 2,3 1.005 

 Halle-
Vilvoorde 

 363   1,5  

 Leuven  654   3,2  

Vlaanderen 12.015 16.620 27,7 4,6 962 
 

 

 

In Vlaams-Brabant gaat het uitgekeerd premiegeld meer dan elders in Vlaanderen naar de 

aanpassingspremies, nl. 26% versus 18% in Vlaanderen. Ook binnen de provincie Vlaams-Brabant 

zijn er verschillen: vooral in het arrondissement Halle-Vilvoorde gaat het uitbetaalde premiebedrag 

naar aanpassingswerken, nl. 31%; voor het arrondissement Leuven is dat veel minder het geval, 

namelijk 22%. Gemiddeld leidt in Vlaanderen ruim één op vier dossiers niet tot de toekenning van de 

VAP. Met meer dan één op drie geweigerde dossiers ligt het aandeel weigeringen in Vlaams-Brabant 

(en Oost-Vlaanderen) een stuk hoger. In Vlaanderen en zo ook in Vlaams-Brabant wordt het gros van 

de premies geweigerd omwille van een te hoog inkomen (40 tot 50%). Vlaams-Brabant wijkt echter 

af omdat er meer dan elders dossiers geweigerd worden omwille van een te hoog KI: 16% van de 

weigeringen in Vlaams-Brabant gebeurt omwille van een te hoog KI versus 3,6% tot 8,8% in de 

andere provincies. Uit de KI’s van de woningen die in 2010 werden verkocht, blijkt dat in Vlaams-

Brabant gewoon minder woningen in aanmerking kwamen voor de VAP omdat de woningvoorraad er 

veel meer uit woningen bestaat met KI’s boven de 1.200 EUR (zie Tabel). Het KI geeft de geschatte 

jaarlijkse huurinkomst van een woning weer, zoals vastgesteld in 1975. Er heeft sindsdien geen 

                                                           
121

Op. Cit. ‘Dossier wonen in Vlaams-Brabant 2013’, pg 113 
122

 Op. Cit. ‘Dossier wonen in Vlaams-Brabant 2013’, pg 114 
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algemene perequatie meer plaatsgevonden. De KI's van het vastgoed komen dan ook niet meer 

overeen met de werkelijke waarde: de aantrekkelijkheid van heel wat wijken is in bijna veertig jaar 

vaak sterk veranderd. Het is dan ook een goede zaak dat de Vlaamse Regering onlangs besliste om 

met ingang van 2013 de voorwaarde m.b.t. het KI te schrappen.123  

Tabel 34: Aantal woningen verkocht in 2010 met een KI en het aantal dat op basis van het KI in 

aanmerking komt voor een VAP  

 Aantal transacties 
met KI  

Aantal 
transacties 

 met KI ≤ 1.200  

% 
 transacties met 

 KI ≤ 1.200 

West-Vlaanderen 13.773  12.705  92,3% 

Limburg 6.250  5.753  92,1% 

Oost-Vlaanderen 13.554  12.368  91,3% 

Antwerpen 18.489  15.462  83,6% 

Vlaams-Brabant 9.629  6.842  71,1% 

 Halle-Vilvoorde 5.251 3.372  64,2% 

 Leuven 4.378 3.470  79,3% 

Vlaanderen 61.695   53.130  86,1% 
 

 

  

                                                           
123

Op. Cit. ‘Dossier wonen in Vlaams-Brabant 2013’, pg 93  
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Binnen de provincie Vlaams-Brabant wordt in het Hageland meer gebruik gemaakt van de VAP. Dit is 

duidelijk te zien op kaart met het aantal uitgekeerde VAP's per 1.000 gezinnen de voorbije acht jaar.  

Kaart 18: aantal verbeterings- en aanpassingspremies uitbetaald tussen 23/04/2004 en 17/10 
2011124 

 
 

Zowel de inkomens als de KI’s zijn lager in het oosten van de provincie en de kwaliteit van de 

woningen (zoals opgetekend in de socio-economische enquête van 2001) is minder, wat het hoger 

gebruik kan verklaren. Ook het lokaal informatiebeleid, de mate waarin de informatie over de 

premiemogelijkheden bekend wordt gemaakt bij de bevolking, is essentieel voor het aanbrengen van 

kandidaten voor de VAP. Daarnaast speelt ook de toestand en ouderdom van het 

woningpatrimonium een rol bij de nood aan elementaire verbeteringswerken en om in aanmerking 

te komen voor de verbeteringspremie. 

Het aantal aanvragen neemt toe. Vooral het laatste jaar was de toename spectaculair. Het aantal 

aanvragen steeg met 45% in Vlaanderen de voorbije vijf jaar, het laatste jaar met 26%. Dit valt 

gedeeltelijk te verklaren door de recente evolutie op het vlak van de federale 

belastingverminderingen en gedeeltelijk door de tijdelijke verbeteringspremie voor dakisolatie.125 

  

                                                           
124

 Op. Cit. ‘Dossier wonen in Vlaams-Brabant 2013’, pg 94 
125

 Op. Cit. ‘Dossier wonen in Vlaams-Brabant 2013’, pg 93. 
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Tabel 35: gegevens verbeterings- en aanpassingspremies gemeente Bekkevoort 2009-2013 

Data 

aanvraagjaar 

Aantal 

aanvragen 

Goedgekeurd Geweigerd  Geen 

beslissing 

Gemiddeld 

uitbetaald 

bedrag 

Uitbetaald 

bedrag 

2009 12 9 3 0 € 1.180,91 € 12.990 

2010 17 14 3 0 € 1.092,14 € 15.290 

2011 33 27 6 0 € 822,94 € 13.990 

2012 21 18 3 0 € 996,30 € 26.900 

2013 23 16 6 1 € 969,33 € 14.540 

Bron: gegevens Wonen Vlaanderen 

 

 

 De renovatiepremie 

De Vlaamse renovatiepremie richt zich tot verbouwers die meer omvangrijke werken uitvoeren, voor 

minstens 10.000 EUR, aan een woning van minstens 25 jaar oud. Ook hier zijn er inkomensgrenzen, 

die weliswaar een flink stuk hoger liggen dan bij de VAP. Ook eigenaars die een woning verhuren aan 

een erkend SVK kunnen aanspraak maken op een renovatiepremie. De renovatiepremie wordt veel 

vaker aangevraagd dan de VAP en kende de  voorbije jaren een stijgend succes. 

Net zoals voor de VAP wordt ook de renovatiepremie in Vlaams-Brabant minder aangevraagd dan in 

de rest van Vlaanderen, maar daarbovenop is ook het aandeel geweigerde dossiers hoger, wat de 

kloof met de andere provincies nog verder vergroot. In 2011 werden er 10 renovatiepremies per 

1.000 huishoudens uitbetaald In Vlaanderen. In Vlaams-Brabant zijn er dat maar 6,6 en in het 

arrondissement Halle-Vilvoorde slechts 5,2 (Tabel 36). 

Tabel 36: Renovatiepremies naar provincie en in de arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde 

(2011)126 

  Aantal  
uitbetaal

de 
premies  

Totaal  
aantal 

 dossiers 

Aandeel 
weigeringen 

Aantal 
premies 

 per 1000 
huishoudens  

Gemiddeld 
 bedrag (EUR) 

per premie 

Limburg 3.765 4.424 14,9 11,2 4.549,5 

West-Vlaanderen 5.043 5.318 5,2 10,2 5.289,7 

Oost-Vlaanderen 5.430 6.014 9,7 8,9 5.286,3 

Antwerpen 5.952 6.382 6,7 8,0 5.076,7 

Vlaams-Brabant 2.935 3.585 18,1 6,6 5.262,7 

Leuven 1.685 2.044 17,6 8,2 5.233,3 

Halle-Vilvoorde 1.250 1.541 18,9 5,2 5.302,3 

Vlaanderen 26.060 29.308 11,1 10,0 5.127,0 
 

                                                           
126

 Op. Cit. ‘Dossier wonen in Vlaams-Brabant 2013’, pg 95 
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Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt – afhankelijk van het inkomen - 20% of 30% van de 

goedgekeurde facturen (30% of 40% voor de categorie buitenschrijnwerk vanaf 2012) en kan nooit 

hoger zijn dan 10.000 EUR. We zien dat in 2011 de gemiddelde uitbetaalde premies in de meeste 

provincies rond de 5.200 à 5.300 EUR schommelen. 

Sinds het toekennen van de eerste renovatiepremies in 2007 tot oktober 2011, werden in Vlaams-

Brabant ongeveer 27 premies toegekend per 1.000 huishoudens. Vooral in het oostelijk deel van de 

provincie en in het uiterste westen worden renovatiepremies uitgekeerd. Kaart 19 met het aantal 

uitbetaalde renovatiepremies (pg )lijkt sterk op de kaart 18met de VAP's (pg )met een hoog gebruik 

in het Hageland (vooral het zuidoosten) en het uiterste westen. In de Brusselse rand is dat aandeel 

veel lager.127 

  

                                                           
127

 Op. Cit. ‘Dossier wonen in Vlaams-Brabant 2013’, pg 95 
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Kaart 19: aantal renovatiepremies uitbetaald tussen 26/07/2007 en 04/10/2011128 

 
 

 

Tabel 37: gegevens Renovatiepremie gemeente Bekkevoort 2009-2013 

Data 

aanvraagjaar 

Aantal 

aanvragen 

Goedgekeurd Geweigerd  Geen 

beslissing 

Gemiddeld 

uitbetaald 

bedrag 

Uitbetaald 

bedrag 

2009 34 30 4 0 € 6.696,67 € 160.720 

2010 28 26 2 0 € 5.889,26 € 159.010 

2011 27 25 2 0 € 4.516,80 € 112.920 

2012 22 18 4 0 € 5.870,65 € 181.990 

2013 17 12 2 3 € 5.970,00 € 65.670 

Bron: gegevens Wonen Vlaanderen 

  

                                                           
128

 Op. Cit. ‘Dossier wonen in Vlaams-Brabant 2013’, pg 95 
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per 1.000 gezinnen

48,9 - 209,0

36,9 - 48,8

26,9 - 36,8

18,9 - 26,8

5,2 - 18,8

Vlaams-Brabant: 26,9

De kwaliteit van de woningen in Bekkevoort is 

de laatste jaren sterk verbeterd, maar toch 

zijn de doelstellingen van het Vlaamse 

energierenovatieprogramma 2020 nog lang niet 

gehaald. 



Woonbeleidsplan Bekkevoort eindversie juli 2014 
 
  82 

 

 EPC-Waarde 
 

Het kengetal van de energieprestatiecertificaten of epc waarde drukt uit hoeveel energie een woning 

verbruikt per vierkante meter per jaar, uitgedrukt in de eenheden kWh/m2/jaar. Hoe lager het 

energieverbruik is, hoe lager de EPC waarde zal zijn, dus hoe beter het resultaat van het 

EnergiePrestatieCertificaat is. 

 

Het kengetal hangt af van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, muur- 

en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en warm water.  

Het kengetal krijgt een plaats op de kleurenbalk (gaat van groen tot rood).Een kengetal in de groene 

zone wijst op een energiezuinige woning .Een woning in de rode zone is energieverslindend. Op de 

kleurenbalk staan referentiewaarden, van 0 tot 700. Hoe hoger deze score, hoe hoger het berekend 

energieverbruik en hoe minder energiezuinig de woning is. Voor oudere woningen kan het kengetal 

boven 700 uitkomen.129 

 

EPC waarde schaal130 

 
 

Tabel 38:Gemiddeld kengetal van de energieprestatiecertificaten (EPC) voor bestaande residentiële 
gebouwen131 

 Bekkevoort 

2009 2010 2011 2012 

Gemiddeld EPC (kWh/m2) bestaande 
residentiële gebouwen 

603,63 448,64 509,60 552,67 

 

 BELFIUS.Kleine agrarische gemeenten (Cluster V9) 

2009  2010 2011 2012 

Gemiddeld EPC (kWh/m2) bestaande 
residentiële gebouwen 

534,63 506,13 514,50 510,87 

 

 Vlaamse Gewest 

2009  2010 2011 2012 

Gemiddeld EPC (kWh/m2) bestaande 
residentiële gebouwen 

406,55 394,03 408,89 399,13 

 

  

                                                           
129

 http://www.energiesparen.be/epcparticulier/wat+is 07/02/2014 
130

 http://www.energiesparen.be/epcparticulier/wat+is 07/02/2014 
131

 Gemeentelijke profielschets Bekkevoort, SVR, update 12- dec-2013, pg 55 

http://www.energiesparen.be/epcparticulier/wat+is
http://www.energiesparen.be/epcparticulier/wat+is
http://epcinvest.be/wp-content/uploads/2010/07/epc-schaal.jpg
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We zien in tabel 38 dat het gemiddeld kengetal van de energieprestatiecertificaten voor bestaande 

residentiële gebouwen in Bekkevoort heel wat hoger ligt dan in het Vlaams gewest. Dit heeft o.m. te 

maken met het verouderd patrimonium in deze landelijke gemeente. Ook zijn er weinig 

appartementen in Bekkevoort en is de meerderheid van de woningen van het type open bebouwing, 

wat de relatief hoge EPC- waarde kan verklaren(zie tabel 39 & 40). 

Tabel 39 Gemiddeld kengetal van de energieprestatiecertificaten (EPC) appartementen versus 
eengezinswoningen132 

bouwjaar appartementen eengezinswoningen 

< 1970 373 563 

< 1985 285 444 

< 1995 252 345 

< 2005 198 245 

>= 2005 160 191 

 

Tabel 40 Gemiddeld kengetal van de energieprestatiecertificaten (EPC) voor verschillende type 
bebouwingen133 

bouwjaar gesloten halfopen open 

< 1970 470 589 664 

< 1985 361 423 477 

< 1995 290 329 361 

< 2005 209 235 268 

>= 2005 172 187 229 

 

  

                                                           
132

 http://www.egeon.be/nieuws/energieprestatiecertificaat/wat-is-een-goed-epc 07/02/2014 
133

 http://www.egeon.be/nieuws/energieprestatiecertificaat/wat-is-een-goed-epc 07/02/2014 

http://www.egeon.be/nieuws/energieprestatiecertificaat/wat-is-een-goed-epc
http://www.egeon.be/nieuws/energieprestatiecertificaat/wat-is-een-goed-epc
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 Percentage van de bevolking dat leeft in een niet –kwalitatieve woning 

 

In België leeft 27,14% van de totale bevolking en 46,84% in de groep met de 20% laagste 

inkomens in een woning die één of meer gebreken kende (gebrek aan klein comfort, twee of 

meer huisvestingsproblemen en/of gebrek aan ruimte).134  

Tabel 41: Percentage van de bevolking dat leeft in een woning met één of meerdere problemen, 

België, SILC 2009-2010 (inkomens 2008-2009) 135 

Percentage personen die deel 

uitmaken van een huishouden 

met volgende probleem 

Totale bevolking Bevolking die risico loopt 

op armoede  

 2009 2010 2009 2010 

overbezetting* 3,9 4,2 12,6 13,7 

vochtproblemen** 15,2 19,0 24,1 30,2 

woning is somber, donker*** 9,6 8,8 16,0 15,1 

geen toilet met waterspoeling in 

de woning  

0,6 0,3 1,8 1,0 

geen bad of douche 0,9 0,3 2,3 1,1 

zware woning deprivatie **** 1,3 1,9 5,6 5,9 

* Eurostat definieert 'overbezetting' als het aandeel van de personen die leven in een woning waarbij 

het huishouden niet kan beschikken over een minimum aantal kamers als volgt bepaald: een kamer 

voor het huishouden; een kamer voor ieder koppel in het huishouden; een kamer voor iedere persoon 

van 18 jaar of ouder; een kamer voor iedere persoon tussen 12 en 17 jaar oud en die niet inbegrepen 

zijn in een van bovenstaande groepen; een kamer voor elke twee kinderen onder de 12 jaar. Op te 

merken valt dat door selectieve uitval van personen in een zwakke sociaal-economische situatie, we 

hier ook waarschijnlijk met een onderschatting te maken hebben. 

** Personen die in een woning leven en die menen een probleem te hebben met een lekkend dak, 

vochtige muur of vloer (schimmel, huiszwam) of rottend raamwerk.  

*** Personen die menen dat hun woning te donker is, dat er niet voldoende daglicht is.  

**** Eurostat definieert 'zware woning deprivatie' als het aandeel van de personen die leven in een 

overbezette woning met tegelijk ten minste één van de volgende problemen: lekkend dak, geen bad 

of douche, geen toilet, sombere woning. 

bron: Eurostat 

Tussen huurders en eigenaars zijn er grote verschillen op het gebied van kwaliteit van wonen. 

Volgens de laatste gegevens van de speciale EU-SILC module over wonen, is 20% van de huurders 

                                                           
134

 http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_kwaliteit_huisvesting.htm 13/08/2012 
135

 http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_kwaliteit_huisvesting.htm 13/08/2012 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/database
http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_kwaliteit_huisvesting.htm
http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_kwaliteit_huisvesting.htm
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ontevreden of zeer ontevreden over zijn woning. Bij eigenaars is dat maar 9%. 23,3% van de 

huurders klaagt over te weinig plaats in de woning, tegen 5,6% van de eigenaars. 15% van de 

huurders heeft het door een slecht verwarmingstoestel of onvoldoende isolatie van het huis in de 

winter niet warm genoeg. Bij eigenaars is dat maar 3%. Huurders hebben ook vijf keer meer kans dan 

eigenaars om in hun woning problemen te hebben met een gebrekkige elektrische installatie of een 

waterleiding in slechte staat. Ten slotte beschikt 4% van de huurders niet eens over elementair 

comfort. Dat betekent dat een van de volgende dingen niet voorhanden is in hun woning: stromend 

warm water, een douche of een bad en een toilet binnen. (bron: FOD Economie – Algemene Directie 

Statistiek en Economische Informatie, Persbericht 3 april 2009 'Armoede en gebrek aan wooncomfort 

gaan samen')136 

In het Vlaamse Gewest leefde in 2009 een vijfde van de bevolking (22%) in een huis met structurele 

gebreken aan het dak, de ramen, deuren en muren, met geen adequate verwarming, met een gebrek 

aan elementair comfort of met een gebrek aan ruimte. Dat komt overeen met ongeveer 1,1 miljoen 

personen. Dat aantal is - na een stijging tussen 2004 en 2007, in 2008 en 2009 duidelijk gedaald. Het 

aandeel personen met huisvestingsproblemen neemt af met de leeftijd. Meer problemen zijn er bij 

de eenoudergezinnen en grote gezinnen, de werklozen, de gezinnen met kinderen waar niet of 

slechts beperkt wordt gewerkt, de huurders, de laagste inkomensgroepen en de niet EU-burgers. 

(bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering (maart 2011), Vlaamse armoedemonitor, p. 13, 62 en 

63) 137 

 

2.4.7 Onderbezette woningen 

In België is minstens de helft van de woningen te groot. Vijftig tot zeventig procent van de huizen zijn 

onderbezet. Dat is een van de conclusies uit de studie Woning en woonomgeving in België, die in 

2001 werd uitgevoerd.  

Gemiddeld is ongeveer 59 procent van de woningen in België onderbezet. Om van onderbezetting te 

spreken wordt rekening gehouden met de oppervlakte, het aantal bewoonbare plaatsen en het 

aantal mensen in een huis. Overal blijken minstens de helft van de huizen te groot te zijn: in alle 

gewesten en zowel op het platteland als in de stad.  

Na WOII en de jaren '70 zijn er heel veel huizen gebouwd voor grote, stabiele gezinnen. Maar sinds 

de jaren '80 is er sprake van gezinsuitdunning. Zo zijn er meer echtscheidingen en door de vergrijzing 

komen ook meer mensen alleen te staan. De vraag naar kleine woningen zal de komende jaren alleen 

maar toenemen, terwijl het aanbod vooral uit grote huizen bestaat en hun aantal nog zal stijgen 

want de vergrijzing brengt ook een hoge mortaliteit mee.  

Het beleid zou meer aandacht moet tonen voor het onaangepaste woningbestand. Zo zou het 

mogelijk moeten  zijn grote huizen om te bouwen tot meergezinswoningen. Men zou het potentieel 

kunnen benutten en op deze manier tegemoet komen aan de woningnood. Maar vaak zijn daarvoor 

technische wijzigingen nodig en de wet op de ruimtelijke ordening laat die niet altijd toe. Daar kan de 

overheid dus iets aan doen. 

                                                           
136

 http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_kwaliteit_huisvesting.htm 13/08/2012 
137

 http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_kwaliteit_huisvesting.htm 13/08/2012 

http://statbel.fgov.be/nl/binaries/pr134_nl%5b1%5d_tcm325-44186.pdf
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/pr134_nl%5b1%5d_tcm325-44186.pdf
http://be.sitestat.com/mvg/svr-ext/s?Armoedemonitor&ns_type=pdf&ns_url=http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Exceltabellen/welzijn/armoede/2011-03-23-armoedemonitor.pdf
http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_kwaliteit_huisvesting.htm
http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_kwaliteit_huisvesting.htm
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Verder zou het beleid ook kleinere nieuwbouw kunnen stimuleren. Want vijfenzeventig procent van 

de Belgen mag dan al eigenaar zijn van een woning, het aandeel van de hypothecaire woninglasten in 

het gezinsbudget stijgt. 

Bron: “Minstens de helft woningen te groot” De Morgen 21 december 2007. 

Vanuit ecologisch perspectief dienen ook vraagtekens geplaatst te worden bij het hoge aantal 

onderbezette woningen in Vlaanderen. Onderbezette woningen brengen een directe hogere 

verwarmingskost met zich mee. Bovendien liggen onderbenutte woningen vaak erg verspreid wat 

een indirecte hogere transportkost met zich meebrengt. 

 

 

 

 

  

Landelijke gemeenten zoals Bekkevoort tellen 

een groot aantal grote onderbezette woningen 
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2.4.8 Woonbehoefte 

In volgende paragrafen worden de conclusies van de woonbehoeftestudie, zoals deze in het 
voorontwerp Ruimtelijk Structuurplan is opgenomen, kort beschreven.138 
 
De berekening geeft aan dat er in de periode 1991-2007 een behoefte is aan 143 bijkomende 

woningen en een vervanging van 31 bewoonde woningen. Voor 2007 wordt de woningbehoefte op 

2.061 woningen geraamd. Dit aanbod aan woningen is op de huidige woonmarkt reeds voorhanden 

(op 1/1/98 heeft Bekkevoort 2.093 bewoonde en 52 leegstaande woningen). Uitgaande van deze 

prognose kunnen we dus stellen dat er geen bijkomende behoefte is. Niettegenstaande dit resultaat 

kan er binnen de fusiegemeente wel een behoefte bestaan naar een welbepaalde soort woningen 

(bejaardenhuisvesting, sociale woningen, …). Deze behoefte wordt hierna bepaald.  

 
 

 Sociale woonbehoefte 
Bij het bepalen van de sociale woonbehoefte maken we een onderscheid tussen sociale woningen en 

sociale kavels. De behoefte aan sociale woningen wordt door de administratie voor Huisvesting 

geraamd op 10% van de totale nieuwbouwbehoefte, de behoefte aan sociale kavels op 15%. In totaal 

komt men dus tot een sociale woonbehoefte van 25%. 

Bij deze percentages wordt geen rekening gehouden met de mogelijk noodzakelijke inhaalbeweging 

die een gemeente als Bekkevoort zou moeten maken, daar haar aanbod aan sociale huisvesting 

momenteel onbestaand is en dit voor een bevolking met een gemiddeld inkomen dat lager ligt dan 

het arrondissementeel gemiddelde en het Vlaamse gemiddelde. Passen we de percentages toe op de 

globale woonbehoefte in de fusiegemeente Bekkevoort dan komen we tot een sociale behoefte van 

36 bouwpercelen, waarvan 14 sociale woningen en 22 sociale kavels. 

 

 Behoefte aan bejaardenhuisvesting 
De demografische ontwikkeling geeft aan dat het aandeel 65- plussers sterk toeneemt. Deze trend 

zet zich volgens de bevolkingsprognose verder. Deze toename doet de vraag ontstaan naar 

aangepaste woningen. Een welbepaald aandeel van de bejaarde gezinnen en alleenwonenden 

wensen immers op zelfstandige basis te blijven wonen in een aan de leeftijd en gezinssituatie 

aangepaste woning. Voor bejaarden hanteert de Vlaamse Gemeenschap een behoeftenorm van 2% 

van het aantal 60-plussers voor serviceflats en voor rusthuisbedden en 26 serviceflats en voor 

rusthuisbedden een norm van 4%. Vergeleken met het huidige aanbod geeft ons dit een behoefte 

van 29 serviceflats en 3 bijkomende rusthuisbedden. 

  

                                                           
138

 Aanvraag aansnijding WUG deelgemeente Bekkevoort volgens omzendbrief RO/2002/03, p 12-13 
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 Conclusie 
Het aanbod van woongelegenheden waarover de gemeente beschikt is voldoende om de 

woonbehoefte voor 2007 op te vangen. Er wordt echter vastgesteld dat een aantal typewoningen 

ontbreken, in het bijzonder sociale kavels, sociale koop- en huurwoningen en bejaardenflats. 

Om de toekomstige woonbehoefte te kennen zou het aangewezen zijn om een nieuwe 

woonbehoeftestudie te laten uitvoeren. 

 

 

 

2.4.9 Sociale huisvesting 

 

Kaart 20: sociale huurwoningen van VMSW(2010), naar woningtype139 

 
 

Het percentage sociale huurwoningen in de gemeente Bekkevoort ligt op 1,84. 

  

                                                           
139

 http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-
grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp#paragraph7 07/12/2012 
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http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp#paragraph7
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Tabel 42: Sociale huurwoningen op 31/10/2010
140 

Gemeente Eengezins-
woningen 

Appartementen Totaal sociale 
huurwoningen 

%  
sociale huur-

woningen* 

Vlaams 
Gewest 

69.540 73.191 142.731 5,43 

prov. Vlaams-
Brabant 

7.085 8.599 15.684 3,53 

arr. Halle-
Vilvoorde 

4.155 4.565 8.720 3,65 

arr. Leuven 2.930 4.034 6.964 3,40 

Bekkevoort 0 45 45 1,84 
Het gaat hier enkel om woningen van de SHM: woningen verhuurt door het OCMW of een sociaal 

verhuurkantoor zijn niet in begrepen. 

- Overzicht sociale huurwoningen per type 

Tabel 43: sociale huurwoningen per type  

Gemeente 

Bekkevoort 

Naam project Bouwjaar appartementen woningen 

 Oude Leuvense 
baan 

 

2006 18  

 Berkstraat 2010 18  

 Staatsbaan 2011 9  

totaal   45 0 

Diest-Uitbreiding heeft 45 sociale huurwoningen gerealiseerd in Bekkevoort. Hiervan tellen er 27 

mee voor het binden sociaal objectief(zie pg  

- overzicht SVK Hageland huurwoningen 

Tabel 44: overzicht Huurwoningen SVK- Hageland141 

Woninggroei in 2013 (aantal) 

 woningaantal 
31/12/2012 

Woningen IN 
beheer in 2013 

Woningen UIT 
beheer in 2013 

woningaantal 
31/12/2013 

Aarschot 3 8 0 11 

Bekkevoort 12 2 0 14 

Glabbeek 4 3 0 7 

Holsbeek 10 1 0 11 

Lubbeek 15 1 0 16 

Tielt-Winge 40 3 1 42 

Totaal 84 18 1 101 

Groei t.o.v. 2012= 17 

                                                           
140

http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-

grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp#paragraph7 07/12/2012 

141
 Bron: gegevens SVK Hageland 31/12/2013 

http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp#paragraph7
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/info-voor-lokale-besturen/statistische-databank/tabellen-grafieken-kaarten-doclijst/index.jsp#paragraph7
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- Gegevens mbt de kandidaat-huurders 

 Wachtlijsten SVK Hageland : 

Tabel 45a en 45b  geven een overzicht van het aantal kandidaten in functie van rationele bezetting 

en woonwensen in 2012 en 2014. We zien in 2014 een stijging van het aantal kandidaten uit 

Bekkevoort en ook van het aantal kandidaten dat in Bekkevoort een SVK-woning wil huren. 

 

Tabel 45a: kandidaat huurders  SVK-Hageland (mei 2012) 

Gemeente Studio of 

1 kamer 

2 kamers 3 kamers 4 kamers 5 kamers 

of meer 

TOTAAL 

Kandidaten uit 

Bekkevoort  

3 7 5 2 1 18 

Overige kandidaten 31 25 22 12 8 98 

TOTAAL 34 32 27 14 9 116 

Bij deze tabel dient opgemerkt te worden dat dubbele telling van de kandidaten mogelijk is. De tabel 

geeft wel trendmatig de vraag naar SVK-woningen weer.  

 

Tabel 45a: kandidaat huurders  SVK-Hageland (juni 2014) 

Gemeente Studio of 

1 kamer 

2 kamers 3 kamers 4 kamers 5 kamers 

of meer 

TOTAAL 

Kandidaten uit 

Bekkevoort  

10 7 4 2 1 24 

Overige kandidaten 31 49 31 11 6 128 

TOTAAL 41 56 35 13 7 152 

Bij deze tabel dient opgemerkt te worden dat dubbele telling van de kandidaten mogelijk is. De tabel 

geeft wel trendmatig de vraag naar SVK-woningen weer.  

 

 Wachtlijst Diest-Uitbreiding 

Tabel 46 Gegevens kandidaat huurders Diest-Uitbreiding tot  17/12/2013 ingeschreven 

Totaal aantal kandidaten  574 100,00% 

     

Waarvan binnen het werkgebied 453 78,92% 

Bekkevoort 
Diest 
Kortenaken 
Scherpenheuvel - Zichem 

 18 3,14% 

 298 51,92% 

 10 1,74% 

 127 22,13% 

Waarvan buiten het werkgebied 121 21,08% 
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Tabel 47: kandidaat huurders Diest-Uitbreiding tot  17/12/2013 ingeschreven: gegevens volgens 

gezinsgrootte 

Gezinnen 

bestaande 

uit: 

Aantal  Diest Scherpenheuvel-

Zichem 

Bekkevoort Kortenaken 

1 persoon 314 290 147 89 69 

2 personen 128 117 46 37 18 

3 personen 68 67 28 19 7 

4 personen 34 33 15 4 0 

5 personen 20 20 7 0 0 

6 personen 9 9 4 0 0 

7 personen 1 1 1 0 0 

totaal 574 537 248 149 94 

 

Er staan 18 kandidaten uit Bekkevoort ingeschreven. Er zijn 149 kandidaten ingeschreven voor een 

woning/appartement in Bekkevoort. Kandidaten kunnen zich inschrijven voor meerdere projecten in 

verschillende gemeenten. 

De gemiddelde wachttijden variëren tussen 6 en 7,5 jaar. De gemiddelde wachttijd in Vlaanderen 

bedraagt 2,5 jaar. 

Meer dan de helft van de kandidaten zijn alleenstaanden. De vraag naar woningen/ appartementen 

met 1 of 2 slaapkamers is het grootst. 

 

 Wachtlijst kandidaat huurders Swal (gegevens jaarverslag 31/12/2013) 

Op 31 december 2013 waren 755 kandidaat-huurders ingeschreven. In de loop van 2013 hebben 212 

personen een nieuw aanvraagdossier binnengebracht of een mutatie aangevraagd. Een kandidaat 

huurdere kan zich inschrijven voor meerdere gemeenten/wijken, de tabel op pg 92 is een weergave 

van het aantal kandidaat-huurders per gemeente. 

Swal heeft geen huurwoningen in Bekkevoort. Mogelijk staan er wel inwoners uit Bekkevoort op de 

wachtlijst van Swal. 
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Tabel 46: kandidaat-huurders Swal op 31/12/2013 

gemeente Aantal 

kandidaat-

huurders 

op 

31/12/2013 

Aantal uit 

gemeente 

inclusief 

deelgemeente op 

31/12/2013 

Aantal uit 

Vlaanderen, 

exclusief die van 

gemeente, 

Wallonië en 

Brussel  op 

31/12/2013 

Aantal uit 

Brussel op 

31/12/2013 

Aantal uit 

Wallonië 

op 

31/12/2013 

Keerbergen 187 20 177 7 3 

Heverlee 551 99 538 10 3 

Leuven 280 294 272 8 0 

Lubbeek 192 25 183 5 2 

Hoegaarden 87 12 79 5 2 

Rotselaar 380 37 369 7 3 

Tielt-Winge 152 19 147 4 1 

Wezemaal 151 17 146 4 1 

 

 

- Gegevens mbt de kandidaat-kopers  

 wachtlijsten SHM  Swal op31/12/2012: 

 

Totaal aantal kandidaten gedomicilieerd in Bekkevoort: 2 
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7.5 Socio-economische gegevens 

 

7.5.1 Inkomens 

In 2011 bedraagt het gemiddelde inkomen per inwoner in Bekkevoort 17.574 euro. In het Belfius 

cluster kleine agrarische gemeenten bedraagt het gemiddelde inkomen per inwoner in 2011 17.484 

euro. 

Het Vlaams gewest heeft in 2010 een gemiddeld inkomen per inwoner van 17.146 euro. 

 

Tabel 47: gemiddeld inkomen per inwoner (in €)142 

 Gemiddeld inkomen per inwoner (in €) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bekkevoort 14.380 14.734 15.270 16.058 16.830 16.694  
17.574 

Belfius.Kleine 
agrarische 
gemeenten 
(clusterV9)  

14.436 14.973 15.664 16.336 16.629 16.854 17.484 

Vlaams gewest 14.441 14.984 15.551 16.199 16.505 16.599 17.146 

 

In 2011 bedraagt het gemiddelde inkomen per aangifte in Bekkevoort 31.238 euro. In het Belfius 

cluster kleine agrarische gemeenten bedraagt het gemiddelde inkomen per aangifte in 2011 31.023 

euro. 

Het Vlaams gewest heeft in 2011 een gemiddeld inkomen per aangifte van 30.058 euro. 

 

Tabel 48: Gemiddeld inkomen per aangifte (in €)143 

 Gemiddeld inkomen per aangifte(in €) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bekkevoort 25.747 26.498 26.969 28.276 29.876 29.528 31.238 

Belfius .Kleine 
agrarische 
gemeenten 
(clusterV9) 

25.888 26.567 27.661 28.626 29.423 29.803 31.023 

Vlaams gewest 25.609 26.187 26.966 28.022 28.733 28.920 30.058 

 

                                                           
142

 Gemeentelijke profielschets gemeente Bekkevoort, SVR, update 10-apr-2014, pg 82 
143

 Gemeentelijke profielschets gemeente Bekkevoort, SVR, update 10- apr-2014, pg 83 
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Kaart 19 geeft het gemiddeld inkomen per inwoner in 2011 in de provincie Vlaams-Brabant 

weer. De gemeente Bekkevoort valt in de laagste inkomens categorie. 

Kaart 21: Gemiddeld inkomen per inwoner (2011)144 

 
 

Tabel 49: aantal aangiften kleiner dan 10.000 € (in %)145 

Aantal aangiften kleiner dan 10.000 € (in %) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Bekkevoort 19,4 18,3 17,3 17,2 15,0 

Belfius.Kleine 
agrarische gemeenten 
(clusterV9) 

18,8 18,3 17,7 16,1 14,5 

Vlaams gewest 19,2 19,1 18,6 17,4 15,9 

 

  

                                                           
144

  
145

 Gemeentelijke profielschets Bekkevoort, update 10-apr-2012, pg 769 
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7.5.2 Leefloners en financieel zwakke gezinnen 

 

Bekkevoort en het Belfius Cluster van klein agrarische gemeenten scoren in 2012 lager in het aantal 

leefloners (resp. 1,8 en 1,6 per duizend inwoners) dan het Vlaams gewest (5,6 per duizend inwoners).  

 

Tabel 50: Aantal leefloontrekkenden van 18 t.e.m. 64 jaar per 1000 inwoners146 

aantal leefloontrekkenden per 1000 inwoners 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bekkevoort  1,4 

(5) 
1,4 

(5) 

1,1 

(4) 

0,9 

(3) 

1,1 

(4) 

1,1 

(4) 

1,7 

(6) 

1,6 

(6) 

2,2 
(8) 

1,6 

(6) 

1,1 
(4) 

Belfius.Kleine 

agrarische 

gemeente 

(clusterV9) 

2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 1,7 2,0 2,2 1,9 1,6 

Vlaams 

gewest 

5,4 6,1 5,9 5,7 5,8 5,6 5,6 6,2 6,4 5,9 5,6 

 ( ) : in absolute aantallen 

 

Maar niet alleen leefloners zitten in een uitermate financieel zwakke positie. Meer en meer wordt 

het OCMW ook geconfronteerd met gezinnen die omwille van omstandigheden in de armoede 

terecht komen. Het aantal huurwaarborgen en het aantal dossiers waarbij aan budgettering wordt 

gedaan zijn evenzeer indicaties voor armoede. 

Voor een gedetailleerdere bespreking van de dossiers zie de omgevingsanalyse bij het lokaal sociaal 

beleidsplan Bekkevoort 2008-2014. 

 

 

Het aantal personen in de gemeente dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de 

ziekteverzekering geeft ook een indicatie van het aantal financiële zwakke gezinnen in de gemeente. 

 

Mensen met een inkomen onder een bepaalde grens kunnen gebruik maken van een 
verhoogde tegemoetkoming bij geneeskundige verzorging. Tot 1997 waren dit de 

zogenaamde WIGW's: weduwen en weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen met 
beperkt inkomen. Ondertussen zijn er nieuwe categorieën van gerechtigden toegevoegd, 

onder andere leefloners en langdurig werklozen. 

  

                                                           
146

 Gemeentelijke profielschets Bekkevoort, update 12 – dec- 2013, pg 69 
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Tabel 51: Aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering147 

 Bekkevoort 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

aantal personen met een 

verhoogde tegemoetkoming 

792 736 710 747 783 790 

Totale bevolking 5.915 5.943  5.968 6.081 6.079 6.084 

aantal personen met een 

verhoogde tegemoetkoming in de 

ziekteverzekering per 1.000 

inwoners 

133,9 123,8 119,0 122,8 128,8 129,8 

Aantal personen met een verhoogde 

 Belfius.Kleine agrarische gemeenten* 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 

2013 

aantal personen met een 

verhoogde tegemoetkoming in de 

ziekteverzekering per 1.000 

inwoners 

123,1 115,9 113,6 116,1 118,0 118,4 

 

 Vlaams gewest 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 

2013 

aantal personen met een 

verhoogde tegemoetkoming in de 

ziekteverzekering per 1.000 

inwoners 

123,9 118,4 120,2 127,0 130,9 133,2 

 

Als we tabel 51 bekijken zien we dat in 2009 en 2010 in  Bekkevoort het aantal personen met een 

verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering per 1.000 inwoners is afgenomen van 133,9 tot 

119,0 per duizend inwoners. Vanaf 2011 zien we terug een stijging van het aantal personen met een 

verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. De gemeente scoort hoger dan het Belfius 

Cluster kleine agrarische gemeenten. Verwijzen we ook naar kaart 4 op pg 39. Deze kaart toont het 

aantal personen van 65 jaar of meer met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. 

De gemeente Bekkevoort hoort tot de categorie met het hoogste percentage(tussen de 36,2 en 

47,4%) van 65-plussers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. 

 

  

                                                           
147

 Gemeentelijke profielschets Bekkevoort, update 12-dec-2013, pg 91 
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7.5.3 Senioren en thuiswonen. Behoeftenonderzoek.  

In 2007 werd in Bekkevoort samen met de V.U.B. en de provincie Vlaams-Brabant een  

behoeftenonderzoek bij ouderen uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zouden een aanzet 

moeten geven tot de opmaak van een seniorenbeleidsplan. Er werden op basis van een 

representatieve steekproef 421 senioren (60+) in de gemeente bevraagd, dit gaf volgend resultaat: 

 De woning is gemiddeld 51,7 jaar oud. 

 92% is eigenaar van de woning.  

 93% woont nog zelfstandig thuis. 4 % woont in bij de kinderen. 

 88 % vindt dat zijn woning in mindere of meerdere mate niet aangepast is aan de behoeften. 

  Meer dan de helft vindt dat er ernstige minpunten zijn. Minpunten die vaak vernoemd 

worden zijn : de trappen, de afstand tot voorzieningen, de afstand tot de kinderen en de 

inbraakgevoeligheid. 148 

 55,4% van de bevraagde senioren wil zelfstandig thuis blijven wonen. 

 23% (meer dan in Vlaanderen en Vlaams-Brabant) is van mening dat hun woning te groot is 

(subjectief aanvoelen). 

 12,8% vindt de woning weinig geriefelijk . 

 15,9% ondervindt moeilijkheden om de woning te verwarmen. 

 6,5% van de senioren heeft geen toilet in de woning. Dit betekent dat zij in de winter 

wanneer het zeer koud kan zijn naar buiten moeten. Hier moet zeker naar oplossingen 

worden gezocht.149 

 

Tabel 52: Procent senioren dat positief staat t.a.v.: 

 Woning laten 
zoals ze is 

Woning 
aanpassen 
aan de 
behoefte 

Verhuizen 
naar 
aangepaste 
woonvorm 

Verhuizen 
naar rusthuis 

Verhuizen naar 
bejaardenwoning 
in de buurt 

Bekkevoort 55,7% 32,4% 9,9% 4,5% 5,4% 

Vlaams 
Brabant 

65,3% 27,1% 8,5% 4,9% 6,5% 

Vlaanderen 64,2% 26,3% 8,6% 4,5% 6,7% 

Alhoewel 55,7% van de bevraagde senioren zijn/haar woning willen laten zoals het is , wil toch 32%  

de woning laten aanpassen. 150 

  

                                                           
148

 OP Cit Omgevingsanalyse:bijlage LSB Bekkevoort 2008-2014, pg 43 
149

 Seniorenbeleidsplan -verslag wonen donderdag 25 juni 2009, pg 2/6 
150

 Seniorenbeleidsplan -verslag wonen- donderdag 25 juni 2009, pg 5 
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8. STAND VAN ZAKEN INZAKE UITVOEREN WOONBELEID 

 

8.1 Uitbouw Wooninfopunt  

8.1.1 Algemeen 

Gezien de nood aan uniforme en structureel ingebedde aanpak van de informatieoverdracht werd er 

vanuit Hartje Hageland beslist in de deelnemende gemeenten een wooninfopunt op te starten. Deze 

wooninfopunten hebben vaste openingsdagen -en uren waar de inwoner terecht kan met alle 

mogelijke vragen rond wonen. Hier kan men terecht met allerlei (praktische) vragen over premies en 

fiscale voordelen bij (ver)bouwen, (ver)huren, (ver)kopen, sociaal huren, kopen en lenen, duurzaam, 

ecologisch en energiebewust wonen, kwaliteit en veiligheid van woningen,…enz. Daarbij worden 

mensen, indien nodig, geholpen bij de invulling van formulieren, worden aanvraagformulieren ter 

beschikking gesteld en kan eventuele persoonlijke begeleiding en technische ondersteuning worden 

voorzien. 

Sinds 7 september 2009 zijn de wooninfopunten operationeel en worden ze bemand door de 

informatiedeskundige van Hartje Hageland. 

Het wooninfopunt in Bekkevoort vindt plaats in een lokaal in het gemeentehuis en is elke donderdag 

geopend van 9u tot 12u. Er werd gezorgd dat er een aansluiting voor een laptop was en dat er ruimte 

is voor folders en flyers, de informatiedeskundige is ook bereikbaar via haar eigen GSM. Naast dit 

vast punt staan we uiteraard ook ter beschikking voor de inwoner op de vaste locatie in Huize 

Hageland. Daar kunnen de mensen alle dagen terecht, maar vragen we wel in de mate van het 

mogelijke een afspraak te maken.  

8.1.2  Bekendmaking wooninfopunt 

Vanaf de opstart werd er een bekendmakingscampagne gekoppeld aan de werking. Er werden 

folders en flyers ontwikkeld, er was de persconferentie tijdens de openingsreceptie en de lokale 

informatiekanalen werden volop aangesneden. 

In 2011 werd een nieuwe folder voor Hartje Hageland ontwikkeld en ook de folders van de 

wooninfopunten werden in een nieuw jasje gestoken.  

In het begin van het werkingsjaar 2011 werd ook voor de vier gemeenten apart een overzicht 

gemaakt van alle mogelijke premies in verband met wonen waarvan de inwoners konden genieten. 

Een overzicht dat door de gemeenten aan alle huishoudens in het werkingsgebied gratis bezorgd 

werd en waar veel positieve reacties op kwamen. 

De informatiedeskundige verzorgt ook alle artikels die in de gemeentelijke infobladen verschijnen. In 

Bekkevoort is er een-maandelijkse publicatie Deze artikels zetten steeds de werking van het 

wooninfopunt in de kijker en benaderen steeds een thema dat het in het wooninfopunt behandeld 

kan worden. Zo worden niet alleen de premies omschreven, maar ook infodagen aangekondigd, 

duurzaamheidswerken in de verf gezet, acties aangekondigd, inhoudelijk dieper ingegaan op lokale 

woonreglementen en brengen ze steeds de laatste nieuwtjes op vlak van wonen. Daarnaast verzorgt 
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informatiedeskundige ook nog de nieuwsberichten op de website van Hartje Hageland en plaatst ze 

aanverwant nieuws in de mate van het mogelijke op de gemeentelijke websites.  

Voor de verdere bekendmaking wordt ook gebruik gemaakt van folders die op de infoavonden en op 

het wooninfopunt zelf verdeeld worden.  

 

8.1.3 Registratie Woonvragen151 

Voor de registratie van de informatievragen van de inwoners werd er door het Beheerscomité voor 

geopteerd zo snel als mogelijk een gedegen registratiesysteem aan te kopen. Hiervoor werd advies 

ingewonnen bij Wonen Vlaanderen en uiteindelijk werd er aangesloten bij de werkgroep die in de 

schoot van het Vlaams overleg Intergemeentelijke Projecten opgestart werd. Dit resulteerde in de 

aanschaf van het systeem van Tales, een systeem dat volledig op maat van de reeds bestaande 

wooninfopunten geschreven en bijgestuurd werd. 

Vanaf de aanvang van de werking van de wooninfopunten in september 2009 werden de 

woonvragen geregistreerd. Naast de registratie van de vragen werd er ook per aanvraag een dossier 

aangelegd van de aanvrager met persoonsgegevens en soort vraag.  

De registratie van de woonvragen wordt jaarlijks verwerkt in statistieken. Voor de statistieken zie 

bijlage 1 op pg 133. 

8.1.4 Begeleidingsactiviteiten wooninfopunt  

Het wooninfopunt  staat in om mensen te begeleiden in alle facetten van huisvesting. Afhankelijk van 

de situatie, zal er een bepaalde begeleiding zijn: 

- De intensiteit van de begeleiding kan vrij hoog zijn. Herhaalde contactmomenten, overleg met 

andere instanties. Het zoeken naar geschikte oplossingen vereisen soms wat tijd. 

- Er wordt samengewerkt met andere sociale diensten. De begeleiding vanuit het wooninfopunt  richt 

zich op woonproblemen en woonvragen. Het kan zijn dat er andere problemen zich stellen, zoals 

bijvoorbeeld financiële, dan zal men doorverwijzen naar de welzijnsdiensten die daarvoor 

gespecialiseerd zijn. Het kan ook zijn dat er zich een juridisch probleem voordoet i.v.m. huur, in dat 

geval zal er doorverwezen worden naar de Huurdersbond. Zij geven advies en ondersteuning m.b.t. 

juridische kwesties inzake huurovereenkomsten. 

- Bij het invullen van de verschillende premieaanvragen, kan er assistentie verleend worden. 

8.1.5 inhoudelijke uitbreiding Wooninfopunt 

Het wegvallen van premies en de belastingaftrek vormt een bedreiging voor het wooninfopunt. Een 

kans is de inhoudelijke uitbreiding van het takenpakket van het wooninfopunt . 

Het aanbieden van gestructureerde basinformatie aan de inwoners van de deelnemende gemeenten 

is één van de 5 verplichte activiteiten van Hartje Hageland. Dit aanbod wordt verzorgd door het 

wooninfopunt. In het kader van deze verplichte activiteit ziet Hartje Hageland het als zijn taak om het 

wooninfopunt te doen groeien en te promoten. Daarom stelde Hartje Hageland voor om de 

                                                           
151

 Bron: registratiesysteem Hartje Hageland, opgestart 7 september 2009. 
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basisinformatie die het wooninfopunt verstrekt uit te breiden. Er kan een gedeelte rond bouwvragen 

ingebouwd worden, aangezien vroeger reeds vragen daarover binnenkwamen. Zo kan het 

wooninfopunt o.m vragen of er een melding of vergunning nodig is kunnen beantwoorden, hoe een 

aansluiting voor water/ elektriciteit dient te gebeuren,… Hiermee wordt de werkdruk van de 

gemeentediensten ontlast. Het gaat  dus om een win-win situatie gaan voor de gemeentediensten en 

Hartje Hageland.  

De informatiedeskundige van Hartje Hageland werd bijkomend opgeleid om deze basisinfo over 

bouwen en wonen aan de inwoners te kunnen verstrekken.  

8.1.6 Geplande Acties rond informatieverstrekking  

 Infodag over thema huis kopen/verkopen 

Bij het (ver)kopen van huizen hebben mensen heel wat vragen, o.m. over wat zijn de kosten bij 

openbare aankoop, wat zijn verplichte zaken bij verkoop, welke attesten moeten er zijn, wat zijn 

basisvoorwaarden voor aan/verkoop enz. … Mensen komen met deze vragen ook op het 

wooninfopunt terecht. Daarom zou Hartje Hageland een infoavond over mogelijke modaliteiten  

rond het kopen en verkopen van huizen willen organiseren. Hierbij kunnen we vooral ook de 

bestaande regelgeving zoals bv. de voorschriften rond EPC’s, EPB’s, attesten voor elektriciteit en 

bodemattesten, verschillen tussen meldingen en vergunningen enz.  in de kijker zetten. Hartje 

Hageland zou hiervoor o.m. een notaris willen uitnodigen. 

Ook Swal kan uitgenodigd worden om een sociaal luik in te lassen in deze thema avond. Veel mensen 

kennen de mogelijkheden van sociale leningen nog niet. 

  

8.1.7 Sterktes en zwaktes / kansen en bedreigingen inzake wooninfopunt 

Sterktes  zwaktes 

- Aandacht voor informatie en begeleiding 

omtrent wonen en begeleiding m.b.t. 

verschillende aspecten van wonen. 

 

 

kansen bedreigingen 

- Gemeentelijk informatieblad 

- Website, waar men o.a. ook links naar 

andere website kan opnemen 

- Uitbreiding takenpakket wooninfopunt 

- Infosessie met thema huis 

kopen/verkopen 

- Vele veranderingen van wetgeving 

omtrent huisvesting, beleidsmaatregelen 

en dit op verschillende niveaus waardoor 

het moeilijk wordt voor de burgers om dit 

allemaal te kunnen volgen. 

- Afschaffing bepaalde  premies, en 

belastingaftrek 
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8.2 Lokaal woonoverleg  

8.2.1  Algemeen  

Dit overleg dient zich te buigen over: 

 de realisatie van sociale woonprojecten op gemeentelijk grondgebied, de afstemming van de 

woonprojecten en individuele verrichtingen van de sociale woonorganisaties, het OCMW of de 

gemeente zelf, zoals bepaald in artikel 28, §van de Vlaamse Wooncode; 

 de programmatie van sociale woningbouw, in het bijzonder de geplande verrichtingen in functie 

van de aanmelding voor het jaarlijks uitvoeringsprogramma als vermeld in het besluit van de 

Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en 

de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma’s in het kader van de planmatige realisatie van 

sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale 

woonprojecten; 

 het provinciaal objectief voor sociale koopwoningen en voor sociale kavels, zoals bepaald in 

artikel 4.1.5. en 4.1.6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 

pandenbeleid en het gemeentelijk actieprogramma, zoals bepaald in artikel 4.1.7 van hetzelfde 

decreet van 27 maart 2009; 

 

Vooropgestelde doelen: 

 op regelmatige basis organiseren van het gemeentelijk woonoverleg met alle betrokken 

woonactoren 

 voorbereiding van de vergadering, opmaak agenda en ontwerpteksten, uitnodigingen overleg 

verzorgen 

 notuleren vergaderingen, opmaak verslag 

 in functie van bijsturingen organiseren van intergemeentelijke werkgroepen en overleg. 

 voorbereiding van de vergadering, opmaak agenda en ontwerpteksten, uitnodigingen overleg 

verzorgen 

 notuleren vergaderingen, opmaak verslag 

 verbeteren communicatie tussen de woonactoren 

 in functie van thema’s ad hoc deskundigen uitnodigen 
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8.2.2 Sterktes en Zwaktes/ Kansen en bedreigingen inzake het woonoverleg 

Sterktes zwaktes 

- Lokaal woonoverleg verhoogt de 

betrokkenheid van diverse actoren 

m.b.t. het lokaal woonbeleid 

- soms lage opkomst leden 

kansen bedreigingen 

- organisatie van intergemeentelijk lokaal 
woonoverleg met een specifiek wonen 
gerelateerd probleem of thema 

- Oppassen om niet te vervallen in automatisme 
of verplicht nummer –inhoud moet voldoende 
bewaakt worden 

 

 

8.3 Beleid inzake woningkwaliteit  

8.3.1 Algemeen  

De kwaliteitsbewaking is een ruim gegeven binnen de gemeentelijke werking. Steeds meer 

bevoegdheden rond dit thema worden door de Vlaamse overheid overgedragen naar de gemeenten. 

De gemeentelijke regisseursrol en ook de autonomie in deze materie groeit.  

8.3.2   Conformiteitsattest  

De behandeling, controle  en administratieve verwerking van de aanvragen conformiteitsattesten 

werd vanaf het begin al opgenomen door Hartje Hageland. 

8.3.3 Actie wegwerken van woningen zonder klein comfort  

Volgens de Nis-statistieken zouden in Bekkevoort 6,5 % van de woningen geen klein comfort hebben. 

Op basis van deze gegevens werd in het woonbeleidsplan 2009-2011 de actie ‘wegwerken van de 

woningen zonder klein comfort ingeschreven’. Hiervoor werd een premiereglement goedgekeurd op 

de gemeenteraad van 07 juni 2010. In 2010 werd slechts 1 premie aangevraagd en in 2011 werd 

geen enkele premie aangevraagd. We kunnen er vanuit gaan dat de gegevens van NIS 2001 

achterhaald zijn en dat ondertussen veel woningen gerenoveerd zijn. 
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8.3.4 Ongeschiktheid en onbewoonbaarverklaring  

In de nieuwe subsidieaanvraag voor de werkingsperiode 2012-2014152 is het ongeschikt en 

onbewoonbaar verklaren van woningen een verplichte activiteit geworden. Voor Hartje Hageland 

was dit een nieuwe materie en uit de praktijk bleek ook dat hierover in het brede werkveld veel 

vragen leefden. Daarom werd besloten om rond dit thema proactief te werken en al voor het 

verplicht is dit onderwerp aan te pakken. De beste manier leek de organisatie van een informatiedag 

rond het thema Ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaringen. Op die manier kon het brede 

werkveld naar zijn visie over dit onderwerp bevraagd worden. Meteen konden ook de mogelijke 

problemen of knelpunten rond dit thema in kaart gebracht worden.  

EINDCONCLUSIES INFODAG O/O 5 oktober 2011 

 1. Voortraject 
• Centrale én uniforme aanpak, één dienst die het hele traject opvolgt 
• Infodoorstroming tussen de diensten 
• Informatiecampagnes, brochures 
• Vooronderzoek en bemiddeling voor opstart onderzoek 

 2. Onderzoek 
• Proceduremogelijkheden nog verduidelijken 

 3. Opvolging: A: ongeschiktheid 
• Bemiddeling 
• Informeren en sensibiliseren 
• Centralisatie administratieve opvolging   

 . Opvolging: B: onbewoonbaar 
• Onderzoek verbetering herhuisvesting 
• Ondersteuning gemeenten in problematiek uithuiszetting: financieel/administratief 
• Centralisatie administratieve opvolging 

 4.Voorkomen 
• Sensibiliseren huurder/eigenaar 
• Bemiddeling opstarten en centraliseren 
• CA (aangepaste versie) verplicht maken bij verhuur woning 

 
Naar aanleiding van deze infodag werd een draaiboek uitgewerkt . Dit draaiboek werd verspreid 

onder alle diensten die met deze problematiek in aanraking komen. Op deze manier kan er een 

uniforme aanpak gehanteerd worden (één van de knelpunten) en weet ook iedereen in het werkveld 

bij wie men voor welke procedure terecht kan. 

  

                                                           
152

 Model subsidieaanvraag (verplicht) Artikel 2 van MB van 13/12/2010Artikel 14 §2 van BVR van 21/09/2007, gewijzigd bij 

BVR van 10/12/2010 
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Voor 2012 kunnen we vaststellen dat er toename van aanvragen voor kwaliteitscontroles waren. 

Vaak moest onze technisch deskundige echter vaststellen dat aan de basis van deze aanvragen 

eigenlijk een verdoken huurgeschil lag. Meestal kon bemiddeling door de technisch deskundige enig 

soelaas bieden. We bemerken hier in de praktijk ook een tekort op. De huurdersbond behartigt 

uitsluitend de belangen van de huurder. Zij zullen in geen enkel geval – hoewel hier vaak een ander 

beeld over heerst bij de bevolking - bemiddelen tussen de twee partijen. Er is eigenlijk in de praktijk 

geen enkele instantie die deze bemiddeling op zich neemt. Ons inziens een tekort, aangezien dit een 

hoop kwaliteitscontroles zou besparen. Vaak is een simpel gesprek tussen huurder en verhuurder 

genoeg om de zaak weer op de sporen en de woning snel in orde te krijgen. 

 

Tabel 54a: Kwaliteitsdossiers gemeenten Hartje Hageland  2012 

 Bekkevoort Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge 

Aantal behandelde 
dossiers 

2 3 12 6 

Besluit: geen O/O 0 0 5 3 

Besluit: wel O/O 1 1 0 0 

Ophef besluit O/O 0 1 4 0 

Geen verder gevolg* 1 1 3 3 

* geen verder gevolg betekent dat er een vooronderzoek werd gedaan door Hartje Hageland en dat 

het dossier niet werd overgemaakt aan Wonen-Vlaanderen voor een advies. Dit kan zijn om 

allerhande redenen zoals de woning is geschikt, de huurder wenst eerst een bemiddelingspoging te 

ondernemen met de eigenaar, …  

Ook in 2013 was er weer een stijging van het aantal dossiers inzake kwaliteitsbewaking. De Tabel 54b 

op pg 104 maakt dit duidelijk.  

De afspraak tussen de gemeenten is op eenzelfde wijze te handelen. Dus bij dergelijke aanvraag 

komt deze eerst bij de technische medewerker terecht. De Burgemeesters vragen ons om eerst een 

vooronderzoek te doen alvorens zij de onderzoekers van Wonen Vlaanderen inschakelen. De 

technisch deskundig van Hartje Hageland  gaat dan ter plaatste en doet de eerste vaststellingen. Als 

leidraad wordt hierbij het Conformiteitsattest gebruikt. Als na dit onderzoek blijkt dat de gebreken 

niet zo ernstig zijn – dus indien er geen bv. elektrocutiegevaar of gevaar op CO-vergiftiging is -wordt 

er eerst naar andere oplossingen gezocht. Meestal betreffen deze aanvragen huurgeschillen. In 

eerste instantie wordt er dan getracht een bemiddeling op te starten. Soms bemiddelt de 

burgemeester, soms wordt er doorverwezen naar de Huurdersbond. Vanaf 2014 kunnen we deze 

dossiers ook inbrengen in ons registratiesysteem en zijn we in staat uit te rekenen hoeveel tijd deze 

opvolging kost. Dat ze veel energie en tijd kost staat in ieder geval vast. Tijd en energie die tot nu 

bovendien niet geregistreerd werd, maar die vanaf 2014 hopelijk wel in kaart gebracht kan worden. 

Zo ook voor de dossiers ongeschikt- en onbewoonbaarheid. Indien er een procedure opgestart werd 

en een advies tot ongeschiktheid gegeven wordt is er veel tijd nodig om alle betrokkenen te 

verwittigen en overleg te plannen om de zaak recht te trekken. Hierbij ondervindt Hartje Hageland  

veel steun van de burgemeesters. 
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De onbewoonbaarheidsverklaringen kosten nog meer tijd. Daar moet immers gezorgd worden voor 

herhuisvesting en dit betekent een hele reeks acties die tijdrovend zijn. Er moet overleg gepleegd 

worden met het OCMW (meestal zijn de bewoners op één of andere wijze ingeschreven bij het 

OCMW, al was het maar voor budgetbegeleiding). Zonder de steun van de maatschappelijk werker 

die deze mensen opvolgt is het bijna onmogelijk om er goede afspraken mee te maken. Er volgen dan 

diverse gesprekken met de bewoners om af te tasten of ze ergens bij familie terecht kunnen; Alle 

gemeenten hebben een noodwoning, maar deze helaas is meestal bezet. Er moet een verhuisfirma 

gezocht worden, daarbij dienen de gemeentelijke regels betreffende gunningen gerespecteerd, dus 

moet een gunning opgemaakt…zo kan de lijst nog verder aangevuld worden, maar dit maakt 

voldoende duidelijk dat kwaliteitsdossiers opvolgen niet altijd even simpel is. 

Tabel 54b: Kwaliteitsdossiers Hartje Hageland  2013b Overzicht Kwaliteitsdossiers 2013 

 Bekkevoort Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge 

1. Dossiers waarvan de administratieve procedure is opgestart bij Wonen Vlaanderen 

Advies O/O 
Besluit O/O 

0 0 1 3 

Advies O/O 
Besluit geschikt 

1 0 0 2 

Advies geschikt 
Besluit geschikt 

1 1 1 1 

Ophef O/O of  
uitreiken CA 

0 1 0 1 

Dossiers waar het advies 
nog moet volgen 

0 0 0 1 

 

 Bekkevoort Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge 

2. Andere kwaliteitsdossiers 

Bemiddeling huurgeschil 1 2 4 1 

Technische uitleg (advies)* 1 2 3 3 

AANTAL BEHANDELDE 
DOSSIERS 
 

 
4 

 
6 

 
9 

 
12 

* technische uitleg wordt enerzijds gevraagd door organisaties (zoals het sociaal verhuurkantoor, 
OCMW en politie) die technisch advies vragen over een woning of anderzijds door verhuurders die een 
woning willen verhuren en advies vragen aan welke kwaliteitsvereisten een woning moet voldoen. 
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8.3.5  Verwaarlozing en verkrotting 

Het reglement gemeentebelasting ter bestrijding van verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en 

woningen voor werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 november 2013.  

8.3.6  leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten  

Het reglement gemeentebelasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 

voor aanslagjaar 2013 werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 november 2013. 

 

 

8.3.6.  Sterktes en zwaktes/kansen en bedreigingen inzake kwaliteitsbeleid.  

Sterktes zwaktes 

- Het aantal woningen zonder klein comfort is 
in Bekkevoort sinds 2001 afgenomen 

- Kwaliteit van het woning bestand is de laatste 
jaren sterk verbeterd  

- Overdracht kwaliteitsbewaking naar het IGS 
Hartje Hageland 

- Strategie is ontwikkeld inzake de aanpak van 
het woonkwaliteit 

- Inzet van bekwaam personeel 
- Kwaliteitsprocedure geraakt meer bekender 

bij de huurders 
 

- De doelstellingen van het 

energierenovatieprogramma  2020 zijn nog 

lang niet gehaald 

- Misbruik van de kwaliteitsprocedure bij 
huurgeschillen 

- Onvoldoende zicht op het huurmarkt 
- Onvoldoende zicht op de huisvestingmarkt 

van seizoenarbeiders 
- Sensibiliseren van verhuurders 

 

kansen bedreigingen 

- Opzetten van een bemiddelingsdienst 
huurgeschillen 

- Sensibiliseren van doelgroepen (zowel voor 
huurders als eigenaars) 

 

- Verouderd woonpatrimonium, waardoor 
vermoedelijk ook een verouderde huurmarkt 

- Gebrek en/of afwezigheid van betaalbare 
huisvesting (zowel privé als de sociale 
huurmarkt) 
 

 

  



Woonbeleidsplan Bekkevoort eindversie juli 2014 
 
  107 

 

 

8.4  Initiatieven in het kader van het grond en pandenbeleid  

met het oog op betaalbaar wonen.  

8.4.1  Leegstand 

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer ze meer dan een jaar niet meer 
effectief gebruikt is geweest. Een woning is verwaarloosd wanneer de buitenkant ernstige 
gebreken vertoont. De verwaarlozing wordt aan de hand van een uitwendig onderzoek van 
de woning vastgesteld. Wanneer een woning niet aan de opgelegde 
minimumkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode voldoet, kan ze ongeschikt verklaard 
worden. Worden er bovendien ernstige veiligheids- of gezondheidsrisico’s voor de bewoners 
vastgesteld, dan kan de woning onbewoonbaar worden verklaard. 

 

Het Decreet Grond- en Pandenbeleid dat inwerking trad op 1 september 2009 stelt dat de gemeente 

vanaf 1 januari 2010 een leegstandsregister moet bijhouden. 

Vanaf 1 januari 2010 werd de Vlaamse leegstandsheffing afgeschaft (niet de heffing op 

verwaarlozing). De gemeente moet jaarlijks voor 30 april de inventaris digitaal overmaken aan het 

agentschap Wonen Vlaanderen. 

De opmaak en opbouw van het leegstandsregister kunnen worden overgedragen aan een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband.153 

Het college van Burgemeester en schepenen van Bekkevoort heeft op 23 november 2009 aan Hartje 

Hageland de bevoegdheid gegeven voor de opmaak en de opbouw van het leegstandsregister, en de 

bevoegdheid gegeven voor het onderzoek, de controle en de vaststelling van leegstand. 

Op de gemeenteraad van 25 januari 2010 werd het gemeentereglement op de inventarisatie van 

leegstaande woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand goedgekeurd, later 

gewijzigd op 7 juni 2010. 

Op de gemeenteraad van 7 juni 2010 werd het gemeentereglement heffing op leegstaande 

woningen en gebouwen goedgekeurd. 

  

                                                           
153

 Op.  Cit. DGB art 2.2.6 §1 
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 Gegevens leegstand 2010 

Aantal panden op de vermoedenlijst die werden onderzocht:   76 

Waarvan: 

- Leegstaande woningen   41 
(deze krijgen een administratieve akte) 

 

- Leegstaande gebouwen   5 
(deze krijgen een administratieve akte) 

 

- Leegstaande bedrijfsgebouwen   13 

(bevoegdheid van Vlaanderen) 

 

- Niet leegstaande gebouwen   17 

(woont iemand of zijn nieuwbouwwoningen) 

 

 Gegevens leegstand  Bekkevoort 2011-2012- 2013 

Tabel 55: gegevens leegstand Bekkevoort 2011-2013 

2011 2012 2013 

Aantal dossiers op  
01-01-2011 

31 Aantal 
dossiers op  

01-01-2012 

31 Aantal dossiers op  
01-01-2013 

27 

Nieuwe dossiers 
2011 

+ 6 Nieuwe 
dossiers 2012 

+ 8 Nieuwe Dossiers + 10 

Aantal 
schrappingen in 
2011 

-  6 Aantal 
schrappingen 
in 2012 

- 12 Aantal schrappingen op in 
2013 

-14 

Aantal dossiers op  
31-12-2011 

31 Aantal 
dossiers op  

31-12-2012 

27 Aantal dossiers op 31-12-
2013 

23 

Bron: gegevens Hartje Hageland 

We zien dat het aantal leegstaande panden afneemt. De leegstandsheffing blijkt dus effect te 

hebben. Ze zet mensen aan om iets met hun leegstaande woning te ondernemen. 

 Leegstaande hoeves 

Leegstaande hoeves  met een oppervlakte > 5 are vallen onder bedrijfsruimten . De woningen staan 

leeg, maar de hoeves worden wel gebruikt voor stalling van dieren of landbouwmateriaal. Daarom 

kunnen deze bedrijfsruimten niet als leegstaand beschouwd worden. De woningen blijven echter wel 

leegstaan en kunnen niet op de lijst van leegstaande woningen worden opgenomen. 
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 tweede verblijven 

Opdat een tweede verblijf niet zou kunnen gebruikt worden om de leegstandsheffing te ontlopen 

besliste de gemeente Bekkevoort om naast de heffing voor leegstaande woningen en gebouwen ook 

een heffing voor tweede verblijven in te voeren. 

Het heffingsreglement voor tweede verblijven werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 7 juni 

2010. Het reglement werd hernieuwd voor de aanslagjaren 2012, 2013, 2014. 

 

Tabel 56: Overzicht van de registraties 2de verblijven in 2013 gemeenten Hartje Hageland 

2de verblijven 2013 
 

Bekkevoort Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge 

Onderzochte dossiers 
 

18 0 37 56 

Schrappingen 
 

8 0 19 2 

Effectieve dossiers die 
werden gekohierd  

10 0 18 54 

Bron gegevens Hartje Hageland 
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8.4.2 Realiseren Binden Sociaal Objectief 

 Bindend Sociaal Objectief 

Het decreet grond en pandenbeleid dat in werking trad op 1 september 2009 kent zowel de 

gemeente als de provincie een grote rol toe in het realiseren van een sociaal woonaanbod van 65000 

woningen en kavels tegen 2020. Concreet wordt een verdeling gemaakt over de provincies op basis 

van het aantal huishoudens. Voor Vlaams-Brabant komt dit op 7.244 sociale huurwoningen, 3.495 

sociale koopwoningen en 167 sociale kavels. 

Voor elke gemeente geldt bindend sociaal objectief gelden. Dit objectief is samengesteld uit de 

volgende delen154: 

-het gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen155; 

-het provinciaal objectief voor sociale koopwoningen156 ; 

-het provinciaal objectief voor sociale kavels. 157 

Ingevolge de decreetswijziging GPD van 23/12/2012 (BS 27/01/2012) werd het bindend sociaal 

objectief voor huurwoningen voor de gemeenten van de provincie Vlaams Brabant verhoogd.  

 

In  het decreet van 31 mei 2013 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 

is decretaal vastgelegd dat het bindend sociaal objectief voor huurwoningen moet gerealiseerd 

worden voor 2023 (voorheen 2020).  

 

Tabel 57: Bindend Sociaal Objectief gemeente Bekkevoort158 

Bindend sociaal 

Objectief(BSO) 

Bekkevoort  

2009- 2023 Inhaalbeweging 

2023-2025 

Totaal te 

realiseren 

2009- 20025 

BSO huurwoningen 41 13 54 

BSO koopwoningen 17   

BSO kavels 1   

 

De gemeente Bekkevoort moet tegen 2020 17 koopwoningen en 1 sociale kavel en tegen 2023 41 

huurwoningen  realiseren. Daarenboven komt nog een inhaalbeweging van 13 huurwoningen, tegen 

2025 moeten er in totaal 54 huurwoningen gerealiseerd worden.  
                                                           
154

 Op cit DGB art 4.1.3 
155

 Op cit DGB art 4.1.4 
156

 Op cit DGB art 4.1.5 
157

 Op cit DGB art 4.1.6 
158

 
https://www.wonenvlaanderen.be/ondersteuning_voor_professionelen/grond_en_pandenbeleid/bindend_soc
iaal_objectief  04/02/2013 

https://www.wonenvlaanderen.be/ondersteuning_voor_professionelen/grond_en_pandenbeleid/bindend_sociaal_objectief
https://www.wonenvlaanderen.be/ondersteuning_voor_professionelen/grond_en_pandenbeleid/bindend_sociaal_objectief
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 Stand van zaken BSO huurwoningen juni 2014 

Gerealiseerde sociale huurwoningen 
Diest-uitbreiding:   27 huurwoningen 

SVK Hageland:   16 huurwoningen (op 14/06/2014) 

+ pastorij Bekkevoort 2 huurappartementen 

Totaal 45 huurwoningen 

 

Het BSO 2023 voor huurwoningen is reeds gehaald. 

Er moeten nog 9 huurwoningen gerealiseerd worden om het BSO 2025 voor huurwoningen te halen. 

 

 Stand van zaken BSO koopwoningen juni 2014 

Er werden nog geen sociale  koopwoningen gerealiseerd. 

Via het Project Anacon zouden er door de sociale last 6 koopwoningen gerealiseerd worden. Door 

het van Arrest Het Grondwettelijk Hof 145/20132 geldt de sociale last niet langer. ( zie onder 

reglement Sociaal Wonen) 

 

 Reglement Sociaal Wonen 

Om dit sociaal bindend objectief te bereiken heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om een 

gemeentelijk reglement sociaal wonen op te maken. Dit gemeentelijk reglement sociaal wonen (dat 

een verfijning is van de opgelegde normen in het decreet Grond- en Pandenbeleid) legt aan de 

publieke sector, de semi-publieke sector en de private-ontwikkelaars een sociale- en bescheiden last 

op. 

Het gemeentelijk reglement Sociaal Wonen voor de gemeente Bekkevoort werd goedgekeurd op 4 

juli 2011. 

 

Met het Arrest van het Grondwettelijk Hof  met betrekking tot bepalingen Grond- en pandendecreet 

betreffende de sociale lasten tot verwezenlijking van een sociaal woonaanbod.werden de 

gemeentelijke normen sociaal woonaanbod vernietigd. Daardoor is de rechtsgrond voor het 

vaststellen van gemeentelijke reglementen Sociaal Woonaanbod met terugwerkende kracht 

vernietigd. 

Het gemeentelijk reglement Sociaal Wonen werd ingetrokken op de gemeenteraad van februari 

2014. 

 

8.4.3  Gerealiseerde Sociale Woonprojecten  

 WUG Eugeen Coolsstraat- Berkstraat 

De gemeente Bekkevoort en de huisvestingsmaatschappij Diest-Uitbreiding hebben hier van 18 

sociale huurwoningen gerealiseerd. Dit project werd in februari  2010 afgerond 

 Sociaal bouwproject Staatsbaan Bekkevoort 

De gemeente Bekkevoort en de huisvestingsmaatschappij Diest-Uitbreiding  realiseerden 9 sociale 

huurwoningen aan de Staatsbaan. Dit project werd in augustus 2010 afgerond.  
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Van de 45 huurwoningen die Diest-Uitbreiding heeft in de gemeente Bekkevoort tellen er 27 mee 

voor het BSO. 

 

8.4.4  Geplande Sociale Woonprojecten  

Projecten in de pijplijn, mogelijkheden die onderzocht worden: 

- Dorpaskern Assent 

In 2012 werd het Ruimtelijk Structuurplan Bekkevoort goedgekeurd. In het kader van dit GRS wordt 

momenteel een stedenbouwkundige studie voor de dorpskern Assent uitgevoerd. Hierbij zal 

nagegaan worden waar en hoe er sociale woningen kunnen worden gerealiseerd. 

 

- Pastorij Bekkevoort: 

Er zijn onderhandelingen bezig met het SVK om 2 sociale woningen te creëren in de pastorij van 

Bekkevoort. Stedenbouw heeft zijn akkoord gegeven voor een horizontale compartimentering. 

 

- Project Anacon( binnengebied achter gewestelijke parking aan de Staatsbaan Bekkevoort) 

Het project Anacon bestaat uit twee fases: 

 Fase 1: bouwen van 30 woningen 

 Fase 2: bouwen van 20 woningen 

Voor Fase 1 werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Er werd afgesproken dat de sociale 

last, zijnde 6 woningen, zou worden wordt verschoven naar Fase 2. Met het Arrest 145/2013 vervalt 

deze sociale last.  

Aangezien de gemeente Bekkevoort niet over gronden beschikt (De publieke en semipublieke 

gronden in Bekkevoort liggen namelijk in agrarisch gebied), was de sociale last de enige manier om 

de koopwoningen opgelegd door het BSO te realiseren. 

1. Verkavelingsaanvraag 9 loten Kwadestraat Assent: 

De verkavelingsvergunning voor 9 loten werd afgeleverd in mei 2013.  

Bij de verkavelingsaanvraag van 9 loten in Assent waren volgens het reglement sociaal wonen 2 

kavels bestemd voor sociale last. Voor deze 2 kavels is er een principiële overeenkomst met de 

VMSW.  

 

 initiatieven om bestaande gebouwen of woningen om te vormen, naar 

sociale woningen 

 Woningen uit het leegstandsregister die in aanmerking komen voor verhuur aan het SVK 

worden door Hartje Hageland doorgegeven aan het SVK Hageland. Bij elke update van het 

leegstandregister worden mogelijke woningen door gegeven aan het SVK Hageland. Toch 

komen weinig woningen uit het leegstandsregister in aanmerking.  

 Infoavond voor verhuurders aan SVK (18 november 2013) 

Aangezien de leegstandlijst weinig woningen voor verhuur aan het SVK oplevert, heeft de 

gemeente Bekkevoort besloten om een in samenwerking met Hartje Hageland een infoavond 

te organiseren om eigenaars aan te zetten om hun woningen te verhuren aan het SVK. 
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Op deze infoavond werden de voordelen van het verhuren aan het SVK in de verf gezet.  

Hier zijn  5 woningen voor het SVK- Hageland uitgekomen. 

Dit initiatief zal hernomen worden. 

 

8.4.5  Sterktes en Zwaktes /Kansen en Bedreigingen inzake Initiatieven in het kader 

van het grond en pandenbeleid  

Sterktes zwaktes 

-Diest-uitbreiding heeft 45 huurwoningen in 
Bekkevoort, hiervan tellen er 27 mee voor 
het BSO 

- Het SVK Hageland huurt 14 woningen in 
Bekkevoort 

-  Het BSO 2023  huurwoningen is gehaald  
- 

- Geen grond en patrimonium ter beschikking 

om sociale koopwoningen te realiseren. 

  

kansen bedreigingen 

- Reglement leegstand heffing 
 
 
 
 
 
 

- de leegstandsheffing zet mensen aan om iets 
met hun leegstaand pand te ondernemen. 

 

- intrekking reglement Sociaal Wonen: enerzijds 

krijgen de gemeenten nog steeds de opdracht 

om het BSO te realiseren, maar anderzijds 

ontneemt Vlaanderen de middelen waarmee 

de gemeenten deze opdracht kunnen 

realiseren. 

- Leegstaande hoeves vormen een probleem bij 

de leegstandsheffing 
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8.5 initiatieven die meegroeiwonen, levenslang en aanpasbaar wonen en 

zorgwonen ondersteunen  

8.5.1  Procesbegeleiding bij het aanpassen van woningen  

Hartje Hageland heeft een laagdrempelig adviesnetwerk uitgebouwd om de toegankelijkheid, 

veiligheid en het comfort van de bestaande woningen te optimaliseren. De voornaamste doelgroep 

die hierbij bereikt wordt zijn de ouderen. 

8.5.2 Zorgwonen 

Een andere manier om te zorgen dat inwoners die anders niet zelfstandig in hun woning 

zouden kunnen blijven, nu toch geholpen kunnen worden is het zorgwonen. Zorgwonen is het 

creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee 

oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat het zorgwonen vooral in Tielt-Winge ingeburgerd is. Het verschil in 

aanvragen tussen de gemeenten kunnen we niet echt verklaren. In alle vier de gemeenten wordt op 

dezelfde wijze promotie gevoerd. Wat wel een rol kan spelen is de samenwerking tussen diensten. 

Vaak komen deze vragen bij de dienst bevolking toe, als zij niet doorverwijzen naar de dienst 

ruimtelijke ordening of Hartje Hageland, dan blijft een aanvraag mogelijk achterwege. Dit is echter 

een gissing en valt niet te staven met cijfers. 

Tabel 58: dossiers zorgwonen gemeente Hartje Hageland 2011-2013 

gemeenten Toekenning 
zorgwonen 

Stopzetting 
zorgwonen 

Totaal behandelde 
dossiers  

2011 

Bekkevoort 1 0 1 

Glabbeek 1 0 1 

Kortenaken 4 0 4 

Tielt-Winge 18 0 18 

2012 

Bekkevoort 3 0 3 

Glabbeek 2 0 2 

Kortenaken /  / 

Tielt-Winge 9  2 

2013 

Bekkevoort 2 0 2 

Glabbeek 1 0 1 

Kortenaken 1 0 1 

Tielt-Winge 10 2 12 
Bron: gegevens Hartje Hageland 
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Hartje Hageland blijft deze woonvorm stevig ondersteunen want in de praktijk blijkt het voor veel 

senioren toch een bijkomende mogelijkheid om langer in hun eigen woning (of bij één van de 

kinderen in het dorp) te blijven wonen. 

8.5.3  Sterktes en Zwaktes /Kansen en Bedreigingen inzake realiseren levenslang 

en aanpasbaar wonen 

Sterktes zwaktes 

- procesbegeleiding bij het aanpassen van 

woningen  

- Zorgwonen wordt vaag omschreven in het 

aanpassingsdecreet Ruimtelijke Ordening 

d.d. 15 mei 2009 

- Misbruik zorgwonen 

kansen bedreigingen 

- Zorgwonen maakt dat senioren langer in hun 
eigen woning (of bij één van de kinderen in 
het dorp) kunnen blijven wonen 

 

 

 

8.6 Initiatieven gericht op de verbetering van de positie van de  zwakke 

huurder op de private huurmarkt  

8.6.1  Gerealiseerde acties rond de verbetering van de positie van de zwakke 

huurder op de private huurmarkt 

 

 Actie huisvesting seizoenarbeiders  

In het kader van de keuzeactiviteit “het uitwerken van een actieplan dat gericht is op de verbetering 

van de positie van de zwakke huurder op de private huurmarkt” heeft Hartje Hageland een actie 

ontwikkelen voor de seizoenarbeiders. Kortenaken is een belangrijke fruitteeltgemeente( komt op de 

3de plaats qua perenproductie) Ook de andere gemeenten van HH hebben een belangrijk aandeel in 

de fruitteelt.  

De bedoeling van de actie is om de ergste mistoestanden in de huisvesting van seizoenarbeiders er 

uit te halen. Grote fruitboeren hebben vaak wel al geïnvesteerd in de huisvesting voor hun arbeiders. 

Het is belangrijk om eerst te informeren en te sensibiliseren alvorens te sanctioneren. 

Op 16 oktober 2012 werd daarom een infovergadering voor fruittelers georganiseerd om hen in te 

lichten over hun rechten en plichten. Ook zal er gezocht worden naar mogelijk dubbel gebruik van de 

huisvesting voor de seizoenarbeiders, bijvoorbeeld voor toerisme. 
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8.6.2  Geplande  acties rond de verbetering van de positie van de zwakke huurder 

op de private huurmarkt 

 

 Intergemeentelijke Infoavond voor de huurders van SVK en SHM woningen. 

Opzet: (Toekomstige) huurders van een sociale woning informeren over hun rechten en 

plichten/verantwoordelijkheden en algemene praktische informatie geven over de werking 

van een SVK en een SHM. 

Tijdstip: 12 mei 2014 

Locatie: De Kring, Bekkevoort 

 

 

8.6.3 Sterktes en Zwaktes /Kansen en Bedreigingen inzake Initiatieven gericht op de 

verbetering van de positie van de zwakke huurder op de private huurmarkt. 

Sterktes zwaktes 

- Goed netwerk met sociale actoren zoals 

OCMW, SVK en SHM 

- Ondersteuning zwakke huurder bij 

woonkwaliteitsbewaking 

 

- doelpubliek moeilijk te bereiken 

  

kansen bedreigingen 

- Intergemeentelijke Infoavond voor de 

huurders van SVK en SHM woningen. 

- Zwakke huurders informeren over 

mogelijkheden FRGE-lening  en renteloze 

lening van provincie 

- Opmaak beknopte brochure met tips voor de 

zwakkere huurder en verspreiding van de 

Ziezo brochure van de Provincie 

 

- Doelpubliek moeilijk te bereiken 
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8.7 Duurzaamheid en Wonen 

8.7.2 Gerealiseerde projecten rond duurzaamheid en wonen  

A: Overleg gemeentelijke duurzaamheidambtenaren:  

Al vanaf het opstartjaar werd er door Hartje Hageland een samenwerking met de gemeentelijke 

duurzaamheidsambtenaren opgezet. Dit resulteerde in het samen opzetten of organiseren van 

infoavonden. 

Verder werd er op 22/09/2011 ook een extra overleg opgezet tussen de vier 

duurzaamheidsambtenaren van de deelnemende gemeenten en de medewerkers van Hartje 

Hageland. Doel van dit overleg was de nieuwe acties die wij organiseren in de kijker te zetten en 

verdere coöperatie op vlak van duurzaamheid uit te diepen. Op die manier wordt er in de gemeenten 

overlapping van deze acties voorkomen en wordt er een betere interne samenwerking opgezet. 

Inhoudelijk werd de opzet en het doel van de actie samenaankoop dakisolatie voorgesteld. In het 

voorjaar van 2012 zal deze actie ingang vinden, maar de uitwerking ervan gebeurde grotendeels in 

2011  Ook het afsluiten van contracten met de provincie in het kader van planadvies kwamen hier 

aanbod. Het laatste thema was de opzet van gemeenschappelijke infoavonden rond het thema 

duurzaamheid en wonen.  

 

B: Actie samenaankoop dakisolatie: - deze werd in 2012 afgerond, maar vond haar oorsprong in 

2011. Vanuit het beheerscomité werd in het voorjaar 2011 reeds beslist deze actie op te zetten. 

Bedoeling is om de inwoners van de deelnemende gemeenten aan te zetten tot isoleren van de 

woningen, meer specifiek de daken, om zodoende de energiekost te drukken en duurzamer te 

wonen.  

 

C: Planadvies: In overleg met zowel het dagelijks bestuur als het beheerscomité werd ervoor geijverd 

dat de gemeenten een contract afsloten met de provincie Vlaams-Brabant. Dit contract houdt in dat 

inwoners van Vlaams-Brabant gratis planadvies kunnen krijgen als de gemeente daarover een 

overeenkomst sluit met DuBo, het centrum voor duurzaam bouwen van de provincie. Normaal 

betaalt een inwoner 50€, een kost die nu door de gemeente gedragen wordt. Het Planadvies staat 

voor een persoonlijk advies op maat op vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, energiezuinige 

verwarmingssystemen, waterbesparing, gebruik van hemelwater of duurzaam materiaalgebruik. De 

adviseur screent samen met de inwoner de bouw- of verbouwingsplannen en geeft extra advies en 

tips om duurzaam en energiezuinig te (ver)bouwen. Hiermee ondersteunen de gemeenten de 

promotie van het duurzaam wonen in de streek. De gemeente Bekkevoort heeft in 2011 een 

dergelijk contract afgesloten. 

In 2012 werden 2 planadviezen aangevraagd, in 2013 1. 
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D: Wooninfobeurzen: 

2010:  

In 2010 werd door Hartje Hageland de aanzet gegeven voor de eerste 2010 gezamenlijke 

duurzaamheidsdag. Uit de evaluatie van deze  ‘D-Day’ - de informatiedag in het CC De Roos - bleek 

dat de dag niet echt succesvol was. Daar het echter een pilootproject betrof werd er toch beslist hier 

verder mee te gaan in 2011. Tijdens het eerste overleg hierrond kwam men al snel tot de conclusie 

dat de formule moest aangepast worden wou men wel succesvol zijn. Daardoor werd al vrij snel 

beslist dat de organisatie voldoende tijd moest krijgen en werd het evenement in het voorjaar 2012 

gepland. Het grootste deel van de voorbereidende werken gebeurd echter in 2011.  

2012 

 Wooninfobeurs 15 april 2012 

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en IGO-Leuven en Beter Wonen aan de Gete 

werd op 15 april 2012 een wooninfobeurs georganiseerd. 

 

Er zijn 400 bezoekers geweest op de Wooninfobeurs van 15 april 2012. De organisatoren waren 

tevreden. Er hadden wel meer standhouders mogen zijn.  

Op de evaluatie vergadering werd niet gesproken over een mogelijke opvolging van de 

wooninfobeurs. Vanuit Hartje Hageland achtte men het niet opportuun in 2013 al opnieuw op 

arrondissementeel niveau een wooninfobeurs te organiseren. 

Hartje Hageland had wel een alternatief voorstel: een wooninfobeurs voor senioren. Hartje Hageland 

had het plan om op kleinschalig niveau, enkel voor haar 4 gemeenten, een wooninfobeurs voor deze 

doelgroep te organiseren. Hier zouden verschillende items zoals woonaanpassing en renovatie aan 

bod kunnen komen. O.a. de mutualiteiten kunnen hiervoor uitgenodigd worden. De seniorenraden 

en Okra’s kunnen hiervoor ingeschakeld worden. Dit is dan meteen ook perfect te kaderen in de 

acties die ontwikkeld moeten worden voor de doelgroepen.  
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2013: Wooninfobeurs Senioren 

Opzet Beurs:  

- Ruim aanbod van onderwerpen zoals woningaanpassing, premies voor 

woningaanpassing, inbraakpreventie, nieuwe woonformules etc...,  

- Uitgebreid aanbod van standen: CM socialistische mutualiteiten, Woonzorgcentra, 

thuiszorgdiensten, politie,OCMW’s, provincie, duurzaamheidsambtenaren gemeenten,  

Samenhuizen vzw, Abbeyfieldhuizen, … 

- Verschillende infosessie’s:  

 Woningaanpassingen  &  Premies   

 Valpreventie  

 Preventie & Veilig Wonen 

 Abbeyfieldhuizen 

Tijdstip: 22 april 2013 

Locatie: in het CC De Maere te Sint-Joris-Winge  

2014: Wooninfobeurs Senioren 

Zelfde concept als de beurs van 2013  

Tijdstip:  17 maart 2014  

Locatie: te Bergendal te Waanrode 

 

F: Energiedagen september 2012  

Hartje Hageland krijgt via het wooninfopunt steeds vaker de vraag wat men kan doen om nog meer 

te besparen op zijn energiefactuur. Nadat men al renovatiewerken aan de woning liet uitvoeren, bv. 

hoogrendementglas of dakisolatie plaatsen, blijft de energiefactuur vaak redelijk hoog. Vandaar dat 

mensen graag tips en informatie willen over hoe ze deze kosten nog meer naar beneden kunnen 

halen. Daarom organiseerde Hartje Hageland in haar 4 gemeenten een infoavond met als thema: 

‘Hoe energie besparen.’ 

 

Hartje Hageland had deze actie reeds gepland voor het initiatief van minister Vande Lanotte om de 

bevolking te informeren over hoe te kiezen voor de goedkoopste energieleverancier. De actie van 

minister Vande Lanotte werd gekoppeld aan de aan de Infoavonden’ hoe energie besparen’. Het 

draaiboek werd aangepast en de avond werd opgedeeld in twee delen. In het eerste luik werd door 

de medewerkers van Hartje Hageland toegelicht hoe op de energiefactuur kan bespaard worden. 

Ook werd de V-Test uitgelegd. In het tweede luik kwam  een externe spreker de voor- en nadelen van 

de zonnepanelen uiteenzetten en verder werden de prijzen van benzine, diesel en mazout 

besproken. Na de lezingen konden de deelnemers de V-test laten uitvoeren door de medewerkers 

van Hartje Hageland. 
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Verder werd in elke gemeente van Hartje Hageland in samenwerking met ambtenaren van FOD-

Economie een namiddag georganiseerd waar de inwoners de V-Test konden laten uitvoeren. 

Energiedagen september/oktober 2013 

De actie van September / oktober 2013 deze actie werd herhaald . 

8.7.2 Geplande  projecten rond duurzaamheid en wonen  

- Herneming  Energiedagen  

- Herneming wooninfobeurs  senioren 

 

8.7.3.  STERKTES EN ZWAKTES / KANSEN EN BEDREIGINGEN INZAKE PROJECTEN DUURZAAMHEID 

EN WONEN 

Sterktes zwaktes 

- Verschillende initiatieven rond duurzaamheid 

en wonen 

- Sensibiliseren bevolking over duurzaamheid 

en wonen 

kansen bedreigingen 

- Sensibiliseren bevolking over duurzaamheid 

en wonen 
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9. SWOT- ANALYSE: ANALYSE VAN STERKTES-ZWAKTES-KANSEN-

BEDREIGINGEN 

 

Sterkten 

 

Zwakten 

 Bekkevoort is een landelijke gemeente waar 
het nog rustig wonen is 

 Bekkevoort kent een positief migratiesaldo 
 

Grote verstedelijkingsdruk 
 

 Bekkevoort heeft relatief veel (8,6%) recente 
woningen, met bouwjaar na 1996 
 

 Het aantal woningen zonder klein comfort is 
afgenomen 

 De kwaliteit van het woningbestand is de 
laatste jaren sterk toegenomen 

 Overdracht kwaliteitsbewaking naar het IGS 
Hartje Hageland 

 Strategie is ontwikkeld inzake de aanpak van 
het woonkwaliteit 

 Inzet van bekwaam personeel 

 Kwaliteitsprocedure geraakt meer bekender 
bij de huurders 
 

 Verouderd woonpatrimonium, waardoor 
vermoedelijk ook een verouderde huurmarkt 

 De doelstellingen van het 
energierenovatieprogramma  2020 zijn nog 
lang niet gehaald 

 Misbruik van de kwaliteitsprocedure bij 
huurgeschillen 

 Onvoldoende zicht op het huurmarkt 

 Onvoldoende zicht op de huisvestingmarkt 
van seizoenarbeiders 

 Sensibiliseren van verhuurders 
 

 In Bekkevoort is een zeer groot aantal 
inwoners (89,5%) eigenaar van zijn woning. 
Dat betekent dat veel mensen in Bekkevoort 
zich een woning hebben kunnen verwerven 

 

 

 De prijzen van de woningen liggen onder het 
gemiddelde van Vlaanderen en Vlaams-
Brabant 

 De prijzen van de bouwgronden liggen onder 
het gemiddelde van Vlaanderen en Vlaams-
Brabant 
 

 Een groot aantal eigenaars betekent ook dat 
er bijna geen huurwoningen ter beschikking 
staan, wat het moeilijk maakt voor minder 
kapitaalkrachtige mensen om in de 
gemeente te komen wonen 

 

 Tussen 2005 en 2011 zijn de prijzen van de 
gewone woonhuizen met 40 % gestegen 

 

 Tussen 2005 en 2011 zijn de verkoopprijzen 
van de bouwgronden verdubbeld 

 

 Een groot deel van de woningen in 
Bekkevoort is zonevreemd 

 In Bekkevoort zijn er een groot aantal 
onderbezette woningen 

 Eigen toewijzingsreglement voor sociale 
huurwoningen  

 Inventarisatiereglement leegstand 

 Heffingsreglement leegstand 

 Heffingsreglement tweede verblijven 

 Te veel wijzigingen in de wetgeving 

waardoor de reglementen vaak moeten 

gewijzigd worden 
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 Sinds 2006 is er een samenwerking met de 
SVK Hageland 

 De gemeente heeft reeds 45 huurwoningen 
gebouwd 

  Het SVK huurt 14 woningen in Bekkevoort 

 Het sociaal Objectief 2023 voor 
huurwoningen is gehaald 

 
 

 Geen grond en patrimonium ter beschikking 

om sociale koopwoningen te realiseren. De 

publieke en semipublieke gronden in 

Bekkevoort liggen in agrarisch gebied.  

 
 

 De oudere bewoners van Bekkevoort zijn 
zich bewust van de onaangepastheid van 
hun woningen 

 Bekkevoort telt een hoog aantal ouderen 
met een laag inkomen 

 Vergrijzing binnen de vergrijzing  
 

 Goed draaiend wooninfopunt   Activiteiten voor doelgroepen  

 Sinds 2009 minimaal 2x per jaar een 
woonoverleg 

 Het lokaal woonoverleg verhoogt de 
betrokkenheid van diverse actoren m.b.t. 
het lokaal woonbeleid 

 Lokaal woonoverleg: oppassen om niet te 

vervallen in automatisme of verplicht 

nummer – inhoud voldoende bewaken 

 

 

Kansen 

 

bedreigingen 

 Het sociaal bindend objectief dat de bouw 
van sociale koop- en huurwoningen oplegt, 
zal de jongere generatie de kans geven om in 
de gemeente te blijven wonen. De jongere 
werkende generatie in de gemeente houden 
is financieel gunstig voor de gemeente 
 

 intrekking reglement Sociaal Wonen: (gevolg 
Arrest Grondwettelijk Hof 145/2013): 
enerzijds krijgen de gemeenten nog steeds 
de opdracht om het BSO te realiseren, maar 
anderzijds ontneemt Vlaanderen de 
middelen waarmee de gemeenten deze 
opdracht kunnen realiseren 
 

 

 Opzetten van een bemiddelingsdienst 
huurgeschillen. 

 Sensibiliseren van doelgroepen inzake 
kwaliteitsbeleid (zowel voor huurders als 
eigenaars) 
 

 Gebrek en/of afwezigheid van betaalbare 
huisvesting (zowel privé als de sociale 
huurmarkt) 

 Burgemeester is uitsluitend bevoegd voor 
ongeschikt en onbewoonbaar verklaren van 
woningen i.p.v. van het college of raad van 
beheer IGS 

 

 de leegstandsheffing zet mensen aan om iets 
met hun leegstaand pand te ondernemen 
 

 Leegstaande hoeves vormen een probleem 
bij de leegstandsheffing 

 Woningsplitsen: mogelijkheid tot het opdelen  Het aantal ouderen en hoogbejaarden 
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van woningen. Creëren van kleinere 

woonentiteiten 

neemt toe en zal dat in de toekomst ook 
blijven doen 

 De hoge afhankelijkheidsratio. De natuurlijke 
opvangnetten verminderen 

 Sterke toename van het aantal 
alleenstaande en eenoudergezinnen. Dit 
heeft o.m. effect op huisvesting. 

 De hoge migratie doet de druk op 
woningmarkt toenemen. De vraag naar 
woningen zal nog sterker stijgen dan enkel 
de bevolkingsgroei doet vermoeden. 

 De huurprijzen zijn sterker gestegen dan wat 
op basis van de index kan verwacht worden 

 

 Verschillende premies (federaal, Vlaams, 
provinciaal, gemeentelijk) maken 
kwaliteitsverbetering van het 
woningbestand mogelijk 

 Afschaffing bepaalde premies, 
belastingaftrek zet verdere 
kwaliteitsverbetering van het 
woningbestand onder druk 

 Zorgwonen geeft senioren de kans om 
langer in hun eigen woning of in de 
gemeenten te blijven wonen 

 Nieuwe woonvormen zoals cohousing maakt 
wonen betaalbaar 

 

 Strikte wetgeving maakt alternatieve 
woonvormen projecten moeilijk 
realiseerbaar 

 Uitbouw van de mogelijkheden die de open 
ruimte kunnen bieden op bv. toeristisch-
economisch vlak 

 Behoud van de hoge kwaliteit van de 
openstaande ruimte vraagt inspanningen 

 

  Voor het secundair onderwijs zijn jongeren 
volledig aangewezen op het scholenaanbod 
van de omliggende kleineren steden. Als er 
weinig verbondenheid is zullen jongeren 
later gemakkelijker wegtrekken uit de 
gemeente. 
 



 

 

10. STRATEGISCHE EN DOELSTELLINGEN 
De weergegeven geactualiseerde analyse werd door de leden van het lokale woonoverleg 

doorgenomen. Na verschillende overlegmomenten en bijsturingen hiervan werd beslist 

hieraan strategische doelstellingen en operationele doelstellingen te koppelen. Deze 

doelstellingen zijn het distillaat van de bedenkingen en conclusies die uit het lokale 

woonoverleg gegroeid zijn. De lokale woonactoren hebben op de verschillende 

overlegmomenten onderstaande strategische doelstellingen en operationele( zie hoofdstuk 

11) voor het lokale woonbeleid van Bekkevoort geformuleerd:  

 

 

DS 1: De ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op vlak van wonen 

DS 2: Het faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale 

woonactoren 

DS 3: Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners 

van de deelnemende gemeenten 

DS 4: Het uitvoeren van taken die gericht zijn op de verbetering van de 

kwaliteit van het volledige woningpatrimonium. 

DS 5: Het nemen van initiatieven in het kader van een grond- en 

pandenbeleid(DGP) met het oog op betaalbaar wonen 

DS 6: Het aanbieden van sociaal en technisch advies op vlak van wonen 

enerzijds, en het aanbieden van begeleiding op maat in het kader van 

huisvesting anderzijds 

DS 7: het nemen van initiatieven, die rationeel energiegebruik, duurzaam 

(ver)bouwen en duurzame energieproductie stimuleren 

DS 8: Het nemen van initiatieven die meegroeiwonen, levenslang en 

aanpasbaar wonen en zorgwonen stimuleren 

DS 9: Het nemen van initiatieven voor de private markt die gericht zijn op de 

verbetering van de betaalbaarheid van het woningpatrimonium op de positie 

van de zwakke huurder 

 



 

 

 Hartje Hageland - Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid                                                                                                                 www.hartjehageland.be 

Secretariaat   -    p/a Huize Hageland,     Oudepastoriestraat 22    -   3390 Tielt-Winge,    tel. 016 53 66 96    -    fax 016 53 66 99,     E-mail        info@hartjehageland.be  

 
 

11. OVERZICHT VAN DE ACTIES EN AFSPRAKEN ROND DE VERSCHILLENDE DOELSTELLINGEN  

  

 HH Strategische 
Doelstelling 
 

HH Operationele doelstellingen 
 

 

  Actieplannen Acties Jaar 

Actieplan 1 De ontwikkeling van een 
gemeentelijke beleidsvisie op 
vlak van wonen 

Actie 1.1 - omgevingsanalyse: actualisatie van de gemeentelijke omgevingsanalyse i.f.v. 
woonbeleid 

2017 
2018                                    

   Actie 1.2 woonbeleidsplan: lokaal woonbeleidsplan uitwerken gerelateerd aan de 
omgevingsanalyse, SWOT-analyse en de doelstellingen van het gemeentelijk BBC  

2014                          
2019 

   Actie 1.3 - enquête: ontwikkelen en verwerken van een lokale enquête m.b.t. de 
woonbehoeften van de inwoners 

2015                                   
2016 

   Actie 1.4- woonomgeving : op basis van de enquête wordt een overzicht gemaakt van 
de plaatsen waar de woonomgeving ondermaats is. 

2016                          

   Actie 1.5 - verbetering woonomgeving: de gemeente realiseert binnen de eigen 
mogelijkheden een verbetering van de ondermaatse woonomgeving. Acties voor deze 
woontekorten zullen uitgewerkt worden. Voor de uitwerking ervan zal samenwerking 
met de dienst Ruimtelijjke Ordening opgezet worden. 

 2016 
2017 
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  Actie 1.6 – onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe ruimtelijke woonvormen: 
deelname aan werkgroepen naar mogelijkheden rond nieuwe woonvormen en 
woningdelen   

2014-
2019 

   Actie 1.7 - optimaliseren beleidsvisie via mogelijk beeldkwaliteitsplan: uitwerken 
acties i.f.v. beeldkwaliteitsplan 

2015                                     
2019 

  Actie 1.8 - verfijning acties : acties van het woonbeleidsplan optimaliseren en  laten 
aanvullen en verfijnen door de experten in het Lokaal Woonoverleg en het CBS 

2015-
2018: 

   Actie 1.9 - woonbeleidsacties: uitwerken en concretiseren van de in het 
woonbeleidsplan voorgestelde acties 

2014-
2019 

  Actie 1.10 - Actie voor de verzetting van het IGS-project Hartje Hageland 
- Actie 1.10.1 -  Intergemeentelijk overleg: opzetten en stimuleren van 
intergemeentelijk overleg in het kader van de mogelijkheden tot verderzetting in de 
laatste subsidieperiode 
Actie 1.10.2 - Onderhandelingen Colleges : met de vier verschillende Colleges 
onderhandelingen opstarten over de mogelijkheden tot verderzetting IGS project na de 
laatste subsidieperiode 
Actie 1.3 -  Onderhandelingen met de Vlaamse overheid: via VVSG  overleg opstarten 
met de Vlaamse overheid over de mogelijkheden tot verdere subsidiëring IGS project 
 

 

Personeelsinzet 
actieplan 1 

30% coördinator 
20% deskundige woonbeleid 
20%administratief medewerker 
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Actieplan 2 Het faciliteren of uitbreiden 
van het woonoverleg met 
alle lokale woonactoren 

Actie 2.1 - Lokaal Woonoverleg: organisatie, opvolging en administratieve 
ondersteuning van het Lokaal Woonoverleg; uitvoering van de genomen beslissingen 

2014-
2019 

   Actie 2.2 - optimalisering woonoverleg: optimaliseren van het woonoverleg door 
thematische aanpak en gastsprekers 

2014-
2019 

   Actie 2.3 - intergemeentelijk woonoverleg:  organisatie van intergemeentelijk lokaal 
woonoverleg met een specifiek wonen gerelateerd probleem of thema 

2015                                  
2017                               
 

   Actie 2.4  vaste agendapunten LWO: vanuit het Decreet Grond- en Pandenbeleid (DGP) 
legt de Vlaamse Overheid volgende agendapunten op aan het Lokaal Woonoverleg: de 
realisatie van sociale woonprojecten op gemeentelijk grondgebied; de programmatie 
van sociale woningbouw, in het bijzonder de geplande verrichtingen in functie van de 
aanmelding voor het jaarlijks uitvoeringsprogramma; het provinciaal objectief voor 
sociale koopwoningen en voor sociale kavels; het uitwerken van een gemeentelijk 
actieprogramma 

2014-
2019 

Personeelsinzet 
 actieplan 2 

20% coördinator 
30%deskundige woonbeleid 
10%administratief medewerker 
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Actieplan 3 Het aanbieden van 
gestructureerde 
basisinformatie aan de 
inwoners van de 
deelnemende gemeenten 

Actie 3.1 - Wooninfopunt: : bemanning, onderhoud en actualisering van het 
gemeentelijk Wooninfopunt met informatieaanbod over: - gemeentelijke, provinciale, 
gewestelijke en federale huisvestingsmaatregelen en het respectieve 
dienstverleningsaanbod;- meegroeiwonen, levenslang en aanpasbaar wonen, 
zorgwonen; huuraangelegenheden;- sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen;- 
rationeel energiegebruik, duurzaam (ver)bouwen en duurzame energieproductie; 
actuele beleidsmaatregelen inzake huisvesting 
Huisbezoeken, mails en telefoons zijn deel van de dienstverlening. 

 

   Actie 3.2 - website Hartje Hageland: Onderhoud en up-to-date houden van de website 
Hartje Hageland in functie van vlotte informatiedoorstroom.  

2014-
2019 

  Actie 3.3 -  informatiedoorstroom via andere kanalen dan website:  
- Vernieuwing van het bestaande folderbestand i.f.v. nieuwe actieplannen 
- Ontwikkelen PowerPoint voor infosessies  
- Opmaak van de informatieartikels in de vier gemeentelijke infobladen 

 

2014-
2019 

  Actie 3.4 - registratie woonvragen, jaarlijkse evaluatie van de registratie van de 
woonvragen, opmaak statistieken. Evaluatie van het huidige informatiebeleid aan de 
hand van registratie woonvragen i.f.v. ondersteuning gegevens woonoverleg en opmaak 
beleidsvisie 

 

2014-
2019 

  Actie 3.5 – wonen in agrarisch gebied en landelijk woongebied: wat kan en wat kan 
niet. Infosessie en/of opmaak folder i.s.m. diensten RO 

2015 

Personeelsinzet 
 actieplan 3 

 50% informatiedeskundige 
10% Coördinator 
10% administratief medewerker 
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Actieplan 4 Het uitvoeren van taken die 
gericht zijn op de verbetering 
van de kwaliteit van het 
volledige 
woningpatrimonium.  

Actie 4.1 - verwaarlozing woningen: het bezorgen aan het agentschap vόόr het einde 
van het eerste kwartaal van elk jaar, van een recente lijst van de gebouwen of 
woningen op het grondgebied van de gemeente die vermoed worden verwaarloosd te 
zijn   met de daaraan gekoppelde controle en administratie opvolging van de door de 
burger gemelde  verwaarloosde woningen en gebouwen;  

2014-2019 

   Actie 4.2 - ongeschikt- en onbewoonbaarheid woningen: in het kader van 
ongeschikt- en onbewoonbaarheid van woningen de administratieve opvolging 
verzekeren met o.m. organisatie van de hoorzitting, indien nodig regeling van 
herhuisvesting, aanvraag controle RWO, voorcontrole voor gemeente en/of 
conformiteitsattest. 

2014-2019 

   Actie 4.3 - intergemeentelijke infodag O/O: organisatie in inhoudelijke uitwerking 
van een intergemeentelijke infodag rond het thema lokale problematiek bij 
ongeschikt- en onbewoonbaarheid van woningen  

2014 
 
2017 

  Actie 4.4 - woningaanpassingen: procesbegeleiding bij de administratieve verwerking 
van woningaanpassingen en ondersteuning bij de informatievragen 

2014-2019 

 Personeelsinzet  
actieplan 4 
 

 50% technisch deskundige  
5% coördinator 
10% administratief medewerker 
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Actieplan 5 Het nemen van initiatieven 
in het kader van een grond- 
en pandenbeleid(DGP) met 
het oog op betaalbaar 
wonen 

Actie 5.1 - leegstand: opmaak, controle en onderhoud van de leegstandsregisters, 
administratieve voorbereiding van de heffingen voor leegstaande woningen en 
gebouwen  

2014-2019 

  Actie 5.2 - leegstaande hoeves(bedrijfsgebouwen): probleem leegstaande hoeves  in 
kaart brengen, plan van aanpak uitwerken. Overzicht problematiek communiceren en 
plan van aanpak communiceren naar bevoegde overheden 

2015-2017 

  Actie 5.3 - overleg SVK: i.f.v. bruikbare woningen op de leegstandslijsten 2014-2019 

   Actie 5.4 -  opvolging DGP: verzorging van de door het decreet verplichte activiteiten 
met o.m. het opmaken en het bijhouden van het leegstandregister, het uitwerken van 
een gemeentelijk actieprogramma, het ondersteunen van het realiseren van het 
bindend sociaal objectief (BSO). Aanpassingen reglementen i.f.v. veranderingen DGP. 
Gemeenten informeren over aanpassingen of wijzigingen in het decreet grond en 
pandenbeleid. 

2014-2019 

   Actie 5.5 - BSO: opvolging van het realiseren van het bindend sociaal objectief 
 

2014-2019 

    Actie 5.6 – Infoavond verhuurders SVK: infoavond om burgers te informeren over de 
voordelen van het verhuren aan het SVK 

2015  
2017 

Personeelsinzet  
actieplan 5 
 

20% deskundige woonbeleid 
10% technisch deskundige 
10% informatiedeskundige 
5% coördinator 
10% administratief medewerker 
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Actieplan 6 Het aanbieden van sociaal en 
technisch advies op vlak van 
wonen enerzijds, en het 
aanbieden van begeleiding op 
maat in het kader van 
huisvesting anderzijds 

Actie 6.1 -  advies op maat via het wooninfopunt of technische bijstand door de 
technisch deskundige. Ondersteuning via plaats bezoek met technisch advies en/of 
technisch-ecologische ondersteuning. 

2014-2019 

   Actie 6.2 - informatiefolders vernieuwen i.v.m. sociaal en technisch advies. 2014-2019 

  Actie 6.3 - doorverwijsnetwerk i.v.m. advisering onderhouden 
Indien gewenst actie ondernemen voor verder doorverwijzing en begeleiding 

2014-2019 

  Actie 6.4 - registratie: 
- Huisbezoeken i.f.v. sociaal advies registeren 
- Huisbezoeken i.f.v. technisch advies registeren en indien gewenst 

conformiteitsonderzoek uitvoeren 
 

 

  Actie 6.5 - organisatie sensibiliseringsacties i.s.m. LOGO  
- Actieweek ‘Gezond Wonen’ 

 
- Sensibiliseringsactie voor CO-vergiftiging en Slim stoken  
- Sensibiliseringsactie voor doelgroep ouderen i.f.v. valpreventie  

 

 
24/1/2014-
30/11/2014 
2017 
2018 

  Actie 6.6 - organisatie Infosessie over EPB-normen in de nieuwbouw  30/10/2014 

   Actie 6.7 - infodag regelgeving kopen/huren: organisatie infodag over de bestaande 
regelgeving rond woningen kopen en/of huren 

2016                      
2018 
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  Actie 6.8 - netwerking sociale partners: samenwerking met OCMW en SVK in functie 
van ondersteuning  huisvesting doelgroepen. 

2014-2019 

  Actie 6.9 – organisatie intergemeentelijk overleg tussen politie en diensten RO over 
toepassing verordening “inbraakpreventie” 

24/06/2014 

Personeelsinzet  
actieplan 6 
 

10% informatiedeskundige 
10% technisch deskundige 
10% deskundige woonbeleid 
5% coördinator 
10% administratief medewerker 

  

  
 

      

Actieplan 7 het nemen van initiatieven, 
die rationeel energiegebruik, 
duurzaam (ver)bouwen en 
duurzame energieproductie 
stimuleren 

Actie 7.1 - duurzaam woonadvies: advies op maat via het wooninfopunt met 
aandacht voor ecologische en/of duurzame bouwaspecten. Aandacht voor duurzame 
woningoplossingen bij huisbezoeken i.f.v. technische problemen in de woning 

2014-2019 

   Actie 7.2 - samenwerking duurzaamheidspartners: optimalisering van de 
samenwerking met DUBO, Dialoog en VIBE i.f.v informatiedoorstroom en opleiding 

2014-2019 

   Actie 7.3 - infoavonden duurzaam bouwen i.s.m dialoog of VIBE en 
gemeentediensten:  

- Infosessie “Wat doe ik als mijn oude verwarmingsinstallatie aan 
vervanging toe is?” 

- Infosessie “Energie besparen door glas en schrijnwerk” 
- Infosessie “Rationeel Watergebruik” 
- Infosessie “Isoleren van hellende en platte daken” 
- … 

2014-2019 
 
03/04/2014  
 
15/09/2014 
2/10/2014 
17/10/2014 
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  Actie – 7.4- aansluiting bij het FRGE: Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost Juni 2014 

   Actie 7.5 - energieadvies: energieadvies van de gemeentelijke gebouwen i.f.v. 
rationeler energieverbruik door de gemeente 

2014-2019 

   Actie 7.6 - duurzaam energieverbruik: organisatie gemeentelijke infodag en/of  
infoavond over V-test en bewust energieverbruik + informatieverstrekking V-test op 
het wooninfopunt 

2014                    
2019 

   Actie 7.7 - energiescans: ontwikkeling promotiecampagne voor het gebruik van de 
energiescans. 

2016 

   Actie 7.8-  informatiedoorstroom duurzaam wonen en verbouwen 
- Op regelmatige basis publicatie van artikels in gemeentebladen en 

websites over duurzaam wonen en (ver)bouwen 
- Opmaak sensibiliserende folders over duurzaamheid en wonen 
- aandacht voor duurzaamheid op de intergemeentelijke Seniorenbeurs 

2014-2019 

Personeelsinzet  
actieplan 7 
 

10% technisch deskundige  
10% informatiedeskundige 
5% deskundige woonbeleid 
5% coördinator 
10% administratief medewerker 

   

    

Actieplan 8 Het nemen van initiatieven die 
meegroeiwonen, levenslang en 
aanpasbaar wonen en 
zorgwonen stimuleren 

Actie 8.1 - zorgwonen: promotie en bekendmaking bij het doelpubliek van het 
systeem van zorgwonen in de gemeente 

2014-2019 

   Actie 8.2- administratie zorgwonen: Administratieve en technische opvolging van de 
aanvragen van zorgwoningen, verfijning van de reglementen 

2014-2019 
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   Actie 8.3 -  woonadvies senioren: advies op maat via het wooninfopunt met aandacht 
voor de specifieke noden van senioren; aanpassing woningen in kaart brengen  i.s.m 
bestaande zorgorganisaties  

2014-2019 

   Actie 8.4 - wooninfobeurs senioren:  organisatie intergemeentelijke wooninfobeurs 
voor senioren 

2014 -2019 

   Actie 8.5 -nieuwe woonvormen: 
- infodag en promotiecampagne rond de nieuwe woonvormen die zich aan 

het ontwikkelen zijn met o.m. Samenhuizen, Abbeyfieldhuizen, cohousing 
enz. 

- inwoners informeren over nieuwe woonvormen op het wooninfopunt 
- inwoners informeren over nieuwe woonvormen bij vragen over technische 

aanpassingen in de woning 
- in kaart brengen van de problemen bij diverse woonvormen in landelijke 

buitengebieden 
- - Samenwerken met de provincie en Wonen Vlaanderen i.f.v. dossier 

woning opsplitsen 

2014-2019 
27/04/2014 

Personeelsinzet  
actieplan 8 
 

10% informatiedeskundige 
10% technisch deskundige i 
10% coördinator 
5% deskundige woonbeleid 
10% administratief 
medewerker  

    

    

Actieplan 9 Het nemen van initiatieven 
voor de private markt die 
gericht zijn op de verbetering 
van de betaalbaarheid van het 
woningpatrimonium op de 
positie van de zwakke huurder 

Actie 9.1 – Ondersteuning woonbehoeftigen: 
-  ondersteuning van de woonbehoeftigen door o.m. promotie verzekering 

gewaarborgd lonen; 
-  bekendmaking van de huursubsidie voor mensen die 5 jaar op de wachtlijst van 

sociale woningen staan  
- zwakke huurders informeren over mogelijkheden FRGE-lening  en renteloze lening 

van provincie 

2014-2019 
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- behandeling van vragen over sociale leningen en doorverwijzen 
- ondersteuning zwakke huurder bij woonkwaliteitsbewaking 
- organisatie intergemeentelijke Infoavond voor de huurders van SVK en SHM 

woningen. 
- opmaak beknopte brochure met tips voor de zwakkere huurder en Verspreiding 

van de Ziezo brochure 
- samenwerking met SWaL ifv informeren inwoners over nieuwe sociale 

bouwprojecten 

   Actie 9.2 - - netwerking: onderhoud en verder uitbouwen van samenwerking met 
sociale actoren zoals OCMW en SVK ifv renteloze leningen voor energiebesparende 
verbouwingen voor risicogroepen 

2014-2019 

   Actie 9.3 - Infoavond huurders SVK-: : organisatie intergemeentelijke infoavonden 
voor huurders van  SVK woningen en SHM-woningen 

2014                     
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BIJLAGE 1 

overzicht gegevens in database en daaruit ontwikkelde statistieken 

 

 Statistieken 2010 
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 Statistieken 2011 
Inmiddels is het wooninfopunt met zijn loketfunctie een vaste waarde geworden in de vier 

gemeenten. Onderstaande overzichten geven aan dat zowel jong als oud zijn weg gevonden heeft 

naar onze informatiediensten. Enkel de min-25 jarigen zijn nooit aanwezig, wat op zich logisch is 

aangezien men op die leeftijd meestal nog studeert en/of thuis woont. Het is een leeftijdscategorie 

die nog niet met huisvesting en wonen bezig is.  

In totaal waren er 325 nieuwe klanten op de wooninfopunten, waarvan 166 in de categorie 26-60 

jaar en 159 in de leeftijdscategorie 60-plus. In 2010 telden we nog 418 klanten, dit lijkt een afname, 

maar is het niet. Het verschil is voornamelijk te wijten aan ons registratiesysteem. Immers, dit zijn de 

tellingen van de nieuwe contacten, de bestaande klanten die reeds in het systeem zitten worden hier 

niet bij opgenomen. Ook de klanten die rechtstreeks naar Huize Hageland i.p.v. het lokale 

wooninfopunt komen zitten niet altijd in het systeem. Daardoor is het beeld dus enigszins vertekend 

en worden schijnbaar de cijfers naar beneden getrokken. Tellen we manueel alle nieuwe contacten 

dan zijn er voor 2011 al 468 contacten gelegd. De bestaande klanten kunnen pas vanaf 2012 

meegeteld worden omdat het  registratiesysteem pas einde december 2011 van de nodige updates 

voorzien werd om deze bewerkingen te kunnen uitvoeren. Vanaf 2012 zal Hartje Hageland echter in 

staat zijn exactere en accuratere cijfergegevens te registreren en statistisch te bewerken. Voor 2011 

moeten we ons nog behelpen met de gegevens zoals ze nu voorliggen. 

 

 
: Procentuele weergave leeftijdscategorie alle bezoekers wooninfopunten159 

 

                                                           
 

<25 jaar 
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50% 

> 60 jaar 
50% 

1a: Procentuele weergave leeftijdscategorie  
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Grafiek 1b: overzicht van het aantal bezoekers van  60 plus op de wooninfopunten 

 

We mogen hier echter wel uit besluiten dat in alle vier de gemeenten de belangrijkste doelgroep, 

namelijk de ouderen, in ruime mate bereikt worden. Deze groep heeft bijna meer nog dan de rest van 

de inwoners zijn weg gevonden naar het wooninfopunt. In zekere zin zijn we er van overtuigd dat de 

actieve deelname aan infodagen van Okra’s en andere seniorenverenigingen hier zeker aan 

bijgedragen heeft. Bij bevraging blijkt ook telkens weer dat de mondelinge reclame hier ook een grote 

rol speelt, deze doelgroep verneemt nieuws voornamelijk nog door mond-aan-mond overdracht. 

Als we de vragen opdelen in verschillende thema’s die gelinkt zijn aan de diverse doelstellingen van 

Hartje Hageland krijgen we een eenduidig beeld. Volgende grafieken geven weer welke vragen over 

de diverse doelstellingen gesteld werden: 
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Het is overduidelijk dat de bezoekers vooral met vragen zitten rond huisvesting. Vragen over huren 

komen een heel eind verder op de ranglijst als tweede terug. In Bekkevoortzijn er 2011 zelfs geen 

vragen over huren.  De andere zijn voornamelijk vragen over woningkwaliteit en deze worden verder 

nog behandeld. In deze topics zit geen verschuiving t.o.v. van 2010  ook toen torende huisvesting er 

metershoog bovenuit.  

Splitsen we deze vragen rond huisvesting op in gerichte thema’s dan zien we voor de vier 

wooninfopunten volgend overzicht. De grafiek leert ons dat de meeste vragen die gesteld werden 

met betrekking tot huisvesting voornamelijk vragen over premies zijn. Zowel premies in het algemeen 

(44%) als specifiek energiepremies (37%) komen het meest aan bod. Als derde in de rij zijn de vragen 

over federale belastingvermindering goed voor 16 procent. Dit is niet zo verwonderlijk gezien de 

maatregelen van de Federale Regering die eind 2011 afgekondigd werden. Dit veroorzaakte eind 

2011nog een stormloop op het wooninfopunt met zeer veel vragen over de schrapping van deze 

maatregelen.  
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Bovenstaande grafiek geeft een gedetailleerd beeld van het type vragen dat gesteld werd i.v.m. 

energiepremies. De meerderheid van de vragen (37%) gaat over dakisolatie. Op de tweede plaats 

(24%) komen vragen over premies voor hoogrendementsglas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Bekkevoort gaat het merendeel van de vragen (49%) over de Vlaamse verbeteringspremie, gevolgd 

door de Vlaamse renovatiepremie (39%) en de Provinciale aanpassingspremie (11%). Vragen over de 

Vlaamse renovatiepremie hebben in Kortenaken  duidelijk de bovenhand(40%), op de voet gevolgd 

door de Vlaamse verbeteringspremie(39%) en de Provinciale aanpassingspremie(19%).  

Glabbeek geeft een omgekeerd beeld en daar zien we dan weer dat de Provinciale 

aanpassingspremie (53%) als eerste eindigt. Als tweede komt de  Vlaamse renovatiepremie (32%) en 
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verrassend is hier de vraag over premies voor nieuwbouw E80 of lager (13%) het hoogst. In Tielt-

Winge tenslotte zien we dan weer dat de Provinciale aanpassingspremie (31%) als eerste eindigt, 

gevolgd door de Vlaamse renovatiepremie én aanpassingspremie die beiden ieder 26 % van de 

vragen opnemen. We kunnen deze lokale verschillen niet echt verklaren. . Misschien is een oorzaak te 

zoeken in de werking van de gemeentelijke milieu- en/of duurzaamheidsambtenaren? Alle vier de 

gemeenten worden voorzien van gelijkaardige informatie en infomomenten. De folders, artikels, 

informatie op websites en dergelijke is voor alle gemeenten gelijk. Ook de aansturing en afhandeling 

op de wooninfopunten is identiek. Blijft dus een open vraag waarom dit zo divers is. 

 

 
Grafiek: overzicht van het totaal aantal klanten in de vier wooninfopunten in 2011. 

 

Als we het  maandelijks aantal bezoekers van de wooninfopunten bekijken in de loop van 2011 zien 

we enkele verschuivingen die op zich gemakkelijk verklaarbaar zijn. Zo is bijvoorbeeld  de maand juli 

jaarlijks terugkerend de meest rustige maand ter wille van de zomervakantie en natuurlijk ook het 

bouwverlof. 

Het lage aantal in november 2011 is dan weer te verklaren doordat er op het einde van deze maand 

de veranderingen in de federale premies aangekondigd werden. Dit gaf zo’n toeloop op het einde 

van deze maand dat er geen tijd meer was de klanten te registreren. Dat gebeurde deels in 

december, wat voor een klein stuk de toename in die maand mede verklaart. Andere oorzaak van 

toename in december is dan weer de afschaffing een groot deel van de federale tegemoetkomingen 

van de federale overheid. Dit veroorzaakte een kleine stormloop op het wooninfopunt in december. 

In deze maand was het wooninfopunt zelfs een week dicht ter wille van het kerstverlof, en toch zien 

we een duidelijke stijging in de cijfers. Uit de vragen en na bevraging van de informatiedeskundige 

bleek dan ook dat er inderdaad vooral over de afschaffing van de premies informatie ingewonnen 

werd. Dit gaf bij de bevolking duidelijk een paniekreactie, die ook in de eerste weken van januari 

2012 nog voelbaar was. Wat dit wel bewijst, is dat dezelfde inwoners toch hun weg naar het 

wooninfopunt gevonden hebben.  
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 Statistieken 2012 
 
Alle bezoeken van het wooninfopunt worden geregistreerd. Informatie van de bezoeker zoals 
leeftijd, inkomen, woongegevens, worden indien mogelijk opgenomen in de registratie.  

         
 

Daarnaast wordt ook bijgehouden waarvoor de mensen naar het wooninfopunt komen. Dit kan zowel 
voor informatie over premies zijn, als voor vragen rond huisvesting, over huren, sociaal wonen en 
dergelijke. In de vragen over huisvesting wordt nog een verfijning ingebracht en kan men nog 
aanvinken of het vragen zijn over energie en wonen, kwaliteit, vergunningen, woningaanpassingen, 
zorgwonen enz.  De volgende grafiek geeft hiervan een overzicht voor de vier gemeenten. 
 

 
De grafiek toont duidelijk dat de vragen over de premies nog steeds de bovenhand hebben, ondanks 
de vermindering van premies op het einde van 2011. 
Ook bij de vragen over energiepremies werd een verfijning aangebracht. Onderstaande tabel maakt 
duidelijk dat er nog steeds veel mogelijkheden zijn voor het bekomen van premies en de mensen 
vinden ook hun weg om deze informatie te krijgen. Zoals de tabel al laat zien gaat het overgrote 
merendeel hiervan over vragen rond dakisolatie. Daarnaast is ook informatie over premies voor 
hoogrendementsglas zeer gewild.  
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Kijkt men naar andere vragen dan premies, zoals bijvoorbeeld vragen over huren, dan laat de grafiek 
zien dat het merendeel van deze vragen over huursubsidies gaan.  
De rest is voornamelijk algemene info over huren. Bij de onderstaande grafiek zien we dat de klanten 
van de wooninfopunten voor net iets meer dan de helft gewone inwoners zijn die niet onder een 
doelgroep vallen. Daarnaast zijn het vooral de senioren die hun weg gevonden hebben naar de 
wooninfopunten in de gemeenten. 
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Zoals ieder jaar zien we een terugval in de bezoekers van de wooninfopunten in de maanden juli en 
augustus: de zomervakantiemaanden. 

 
Net voor deze periode van groot verlof is er dan weer een piek, iedereen wil nog snel voor het verlof 
geïnformeerd worden. Na de verlofperiode zien we langzaamaan de vraag naar informatie weer 
stijgen, om gewoontegetrouw in de maand december weer af te zwakken. Wat wel duidelijk 
merkbaar was in het voorbij werkjaar is de algemene vermindering van het aantal klanten over de 
hele lijn ten opzichte van het werkjaar 2011. Dit hangt ons inziens samen met de vermindering van de 
premies. Door einde 2011 een aantal premies af te schaffen was er duidelijk ook minder nood naar 
informatie over de premies. Waren er in 2011 in totaal nog 2704 klantencontacten op de 
wooninfopunten, dan zien we in 2012 een vermindering met meer dan de helft en komen we in 
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totaal op 1168 contacten uit. De informatiedeskundige wist wel te melden dat het aantal weliswaar 
verminderde, maar dat de vragen intensiever zijn: men is nu langer bezig met 1 klant omdat de 
vragen uitgebreider en de dossiers ingewikkelder zijn.  
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 Statistieken 2013 
 - overzicht gegevens in database en daaruit ontwikkelde statistieken 

Vanaf werkjaar één werden alle vragen vanuit het wooninfopunt in het registratiesysteem van Hartje 

Hageland ingebracht. Ook afgelopen werkjaar was hierop geen uitzondering. Wat wel gebeurde was 

een aanpassing in het opmaken van de statistieken. Zowel vanuit het beheer van het systeem zelf 

werden er nieuwe parameters toegevoegd aan het registratiesysteem, als de combinatie van vragen 

werd aangepast. Zo trekken we nu iets andere gegevens uit het systeem en genereren daarmee 

andere statistieken die ons meer inzicht in de werking van het wooninfopunt verschaffen. Deze 

manier van gegevensverwerking levert ons beter materiaal voor de woonbeleidsplannen, maar het 

nadeel is wel dat we daardoor de statistieken niet meer allemaal met deze van de voorgaande jaren 

kunnen vergelijken. Onderstaande overzichten geven een beeld van deze vragen en de verwerking 

ervan. 

 

A: UNIEKE BEZOEKEN160 

 

Grafiek 1:  procentuele weergave aantal unieke bezoeken 2013 in de 4 gemeenten   

 
 

Het is een jaarlijks wederkerend fenomeen dat in de gemeente Kortenaken de meeste bezoekers zijn 

voor het wooninfopunt. We hebben hier nooit een echte verklaring voor gevonden. Voor de andere 

gemeenten loopt het aandeel bezoekers ongeveer gelijk. 

  

                                                           
160

 Optie "unieke bezoeken": Geeft het aantal unieke bezoeken per maand/per gemeente. In feite wordt het aantal acties 
geteld, maar geen rekening houdend met het aantal typevragen per actie. Acties die werden geregistreerd als "verrichting" 
worden (per definitie) niet meegeteld in deze statistiek, want het zijn geen klantenbezoeken.  
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Splitsen we dit per maand op dan komen we tot de volgende overzichten voor de vier gemeenten: 

 

Grafiek 2:  Aantal unieke bezoekers Hartje Hageland 

 
Totaal aantal unieke bezoeken Hartje Hageland= 980 

 

Grafiek 3:  Aantal unieke bezoekers Bekkevoort 

             
Totaal aantal unieke bezoeken Bekkevoort 2013 =205 

 

Los van het grotere aantal bezoekers in Kortenaken laten deze statistieken wel zien dat het aandeel 

bezoekers in verhouding met de grootte van de gemeente is. Tielt-Winge kent als grootste gemeente 

het meeste bezoekers, en Glabbeek als kleinste de minste. 
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Grafiek 4:  Aantal unieke bezoekers Glabbeek 

 
Totaal aantal unieke bezoeken Glabbeek 2013 =183 

 

Grafiek 5:  Aantal unieke bezoekers Kortenaken 

 
Totaal aantal unieke bezoeken Kortenaken 2013 =367 

 

Grafiek 6:  Aantal unieke bezoekers Tielt-Winge 

 
Totaal aantal unieke bezoeken Tielt-Winge 2013 =225 
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Naast de unieke bezoeken kan men ook de unieke bezoekers registreren. Dit zijn geeft het aantal 

unieke bezoekers per maand/per gemeente. Acties die werden geregistreerd als "verrichting" 

worden (per definitie) niet meegeteld in deze statistiek, want het zijn geen klantenbezoeken  De 

uniciteit is PER MAAND. Bvb. een klant komt 3 maal in januari en 5 maal in februari. De optie "unieke 

bezoekers" gaat  zowel in januari als in februari 1 bijtellen. (Niet: 1 voor januari EN februari samen). 

Het totaal aantal unieke bezoekers voor alle gemeenten van Hartje Hageland in  2013 is 805. 

Naast de bezoekers op de gemeentelijke wooninfopunten zijn er ook de bezoekers van het extra 

infomoment op kantoor de woensdagnamiddag. Daar werden in 2013 in totaal 399 contacten 

geregistreerd in Huize Hageland zelf. Deze contacten zijn geen unieke bezoekers en variëren van 

telefonische vragen, vragen per mail tot rechtstreekse vragen op dit infomoment. 

B: LEEFTIJDSCATEGORIEËN  

De leeftijden van de bezoekers situeren zich vooral in de groepen vanaf 25 jaar. Beneden deze 

leeftijd is er geen enkele registratie. Een logisch gegeven, aangezien een jonge twintiger meestal niet 

in staat is zich al een eigen woning te veroorloven. Los van het feit of men al dan niet reeds alleen 

woont op die leeftijd, of nog bij de ouders of op kot. 

Volgende overzichten tonen aan dat alle leeftijdscategorieën hun weg naar het wooninfopunt 

vinden. De verdeling over de wooninfopunten is, opnieuw met de uitzondering van Kortenaken, 

ongeveer gelijklopend. De registratie van de leeftijd is helaas niet altijd mogelijk. Afhankelijk van de 

vraag geven mensen persoonsgegevens op, en de leeftijd is niet altijd relevant, Verder is de leeftijd 

van de bezoekers globaal verdeeld over de leeftijdsgroepen van 26-35 jaar, 36-60 jaar en 61-80 jaar. 

De categorie 80-plus is miniem, voor 2013 waren er slechts 14 mensen van deze leeftijdscategorie 

die het wooninfopunt bezochten. 

In de leeftijdsgroep  van de 26-35 jarigen is de kleinste van de bezoekersgroepen. Op zich natuurlijk 

niet zo verbazingwekkend, dit is de groep mensen die het snelst zijn weg vindt op de 

informaticasnelweg en die dus ook minder nood hebben aan ondersteuning. Daarnaast is deze groep 

ook kleiner omdat de leeftijd voor de aanschaf van een woning de laatste jaren ook toegenomen is. 

Men blijft langer thuis wonen en gaat later samenwonen. De eerste jaren wordt meestal een woning 

gehuurd om te kunnen sparen. Ook is het bedrag dat men al dient te bezitten voor men in 

aanmerking komt voor een hypotheeklening de laatste jaren hoger geworden, wat de aanschaf van 

een eigen huis weer doet uitstellen.  

Grafiek 7:  procentuele weergave van de leeftijdscategorieën van de bezoekers. 

 
De grootste groep  bezoekers bevindt zich in de middengroepen, de leeftijdscategorieën 39-60 jaar 

en 61-80 jaar. Van beide leeftijdsgroepen is de groep 61-80 jarigen de grootste. Dit blijkt ook uit het 

soort vragen dat gesteld wordt. De meeste vragen situeren zich bij huisvesting, met name 
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woningverbeteringen zoals door isoleren en woningaanpassingen voor ouderen. Hier komen we 

verder in het verslag nog op terug. 

C: DOELGROEPEN 

 

Naast de leeftijdscategorieën is ook de indeling in doelgroepen niet zo evident. Men kan niet altijd 

voldoende gegevens verzamelen om mensen in een bepaalde doelgroep te klasseren. Niet iedere 

vraag aan het wooninfopunt kan immers gekoppeld worden aan inkomen of gezinssamenstelling. 

Vandaar de grote meerderheid in de geen doelgroep-groep.  

 
 

 - mee ontwikkelen  informatiethema's op basis van analyse statistieken woonvragen 

In ons registreerprogramma werken we met vier verschillende type vragen – of doelstellingen. Dit 

zijn huisvestingsvragen, huurvragen, sociale vragen en de restgroep andere, waar zich meestal de 

vragen over bouwaanvragen en verkavelingen, kwaliteitsvragen edg. onder bevinden. Zoals de eerste 

grafiek al duidelijk maakt is het merendeel van de vragen onder de noemer Huisvesting terug te 

vinden. 

D: DOELSTELLINGEN 

D1 HUISVESTING 

 

Grafiek 8:  procentuele weergave groepen doelstellingsvragen. 

 
De grafiek spreekt voor zich, de huisvestingsvragen vormen de overgrote meerderheid. 
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Om de zeer gevarieerde vragen van de groep Huisvesting te kunnen hanteren werden deze 

opgesplitst in de onderstaande type vragen. Uit onderstaande grafiek wordt al meteen duidelijk dat 

het merendeel van de vragen over energie gaan. De verbetering van de kwaliteit van de woning volgt 

daar ruim achter. 

Grafiek 9:  procentuele weergave groepen doelstellingsvragen onder Huisvesting. 

 

Deze opdeling in vier hoofddoelstelling is uiteraard te ruim. Om meer hieruit te kunnen afleiden 
werden de groep energievragen en de groep kwaliteitsvragen verfijnd met type vragen.  
Wat het type vragen betreft laten de volgende grafieken zien dat dit zeer gevarieerd is: 
 

Grafiek 10 :  weergave typevragen m.b.t. Huisvesting/energie doelstellingsvragen. 

 
Bij de energievragen staan de vragen over dakisolatie en hoogrendementsglas aan de top. Logisch, 
aangezien voor beide nog een premie kan bekomen worden. Vragen over CV-ketels en energiekost 
volgen  hier direct op. Men is dus duidelijk erg betrokken bij het verhaal van energiebesparingen. 
Bij de kwaliteitsvragen zien we een ander verhaal. 
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Grafiek 11 :  weergave typevragen m.b.t. Huisvesting/kwaliteit doelstellingsvragen. 

 
Hier staan de woningaanpassingen aan de top. Wat ook overeenkomt met het feit dat onze grootste 

leeftijdsgroep deze van de 61-80 jarigen is. Daar is de grootste nood voor aanpassingen.  

Dit houdt ook in dat er onder deze leeftijdsgroep wel degelijk veel belangstelling is om hun woning zo 

optimaal mogelijk te houden. Het verlangen zo lang mogelijk in eigen huis te blijven wonen speelt 

hier ook een rol. Dat er geen vragen over conformiteitsattesten op het wooninfopunt binnen komen 

is niet zo verwonderlijk. Deze komen vooral via de SVK’s binnen en via de gemeentediensten zoals de 

dienst RO of de diensten van het OCMW. Deze verwijzen meestal rechtsreeks naar onze technisch 

deskundige en haar acties hieromtrent werden tot dusver niet in het registratiesystem ingebracht. 

Voor het volgend werkingsjaar zal dit wel gebeuren, aangezien de vraag naar kwaliteitscontroles in 

stijgende lijn is, dit veel uren werk betekent en dat dit anders nergens geregistreerd wordt. 

 

De laatste twee Doelstellingen  onder de groep Huisvesting zijn vragen over verbetering en de rest. 

Grafiek 12 :  weergave typevragen m.b.t. Huisvesting/verbetering doelstellingsvragen. 

 
Onder de restvragen werden enkel de vragen over de Provinciale bijkomende lening voor woningen 

en gebouwen geklasseerd, hierover waren 18 vragen. Hier zien we dan weer de grote belangstelling 
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voor de Vlaamse renovatiepremie die een absolute koploper is, op de voet gevolgd door de Vlaamse 

verbeteringspremie. 

De belangrijkste uitkomst van de voorgaande statistieken is het feit dat de grootste doelgroep de 

ouderen zijn. Kijken we naar de vragen dan zien we dat dit overeenstemt met het type vragen waar 

deze  over woningaanpassingen de meerderheid vormen. Hieruit vloeit automatisch voort dat het 

aangewezen is om voor de doelgroep ouderen een informatiecampagne op te zetten over 

woningaanpassingen. Deze trend tekende zich de voorgaande jaren ook reeds af, en daarom werd er 

in 2013 een wooninfobeurs voor senioren als belangrijkste actie voor het voorjaar op stapel gezet. 

Deze beurs zal ook in 2014 herhaald worden. Dit zal verder in het verslag nog behandeld worden.  

De tweede belangrijkste uitkomst is de grote vraag naar enerzijds renovatie en anderzijds naar 

isoleren en kostenbesparende energiemaatregelen. Ook deze trend was in de voorgaande jaren 

merkbaar en daarop anticiperend werden in het voorjaar 2013 verschillende infoavonden over 

energiezuinig (ver)bouwen opgezet. Daarnaast waren er in het najaar verschillende infoavonden over 

energiebesparingen, toepassing van de V-test en energietips.  

D2: HUREN 

 

De volgende doelstelling, vragen over huren , vallen een heel deel lager uit dan de 

huisvestingsvragen. Op zich is dit voor de regio van Hartje Hageland natuurlijk niet verwonderlijk. 

Immers tussen de 87 en 95% van de woningen worden hier bewoond door eigenaars. De groep 

huurders is hier relatief klein. Al is de laatste jaren wel waarneembaar dat er een stijgende vraag 

naar huurwoningen is. Dit geldt vooral voor alleenstaanden en nieuw samengestelde gezinnen. De 

volgende grafiek maakt de eigendomsstructuur nogmaals duidelijk, want er zijn evenveel vragen over 

huren als over verhuren. 

Grafiek 13 :  weergave typevragen m.b.t. doelstelling Huren. 

 

Bij de blok huurvragen was het vooral de Vlaamse huursubsidies die aan bod kwamen. Bij de vragen 

over verhuren ging het zonder uitzondering dan weer over de gerechtelijke procedure voor 

uithuiszettingen. De restvragen betroffen algemene vragen over verhuren zoals o.a. vragen over de 

verplichte rookmelders en over de EPC norm bij verhuren. 
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D3: SOCIAAL 

 

Grafiek 14 :  weergave typevragen m.b.t. doelstelling Sociaal. 

 

Bij de restgroep, toch goed voor het merendeel (75%) van de sociale vragen gingen de vragen 

unaniem over de aanschaf van een sociale woning. Men kan wel stellen dat er zeker vraag en nood is 

naar een sociaal patrimonium in de gemeenten. Het Bindend Sociaal objectief zou hieraan een 

oplossing moeten bieden, daarmee worden de gemeenten immers aangespoord om een minimum 

een sociale woningen te realiseren. 

Ongeveer een kwart van de vragen betroffen sociale leningen, waarbij er nog een onderscheid 

gemaakt kon worden diverse typevragen, maar de vraag naar informatie over sociale leningen was 

veruit in de meerderheid. 

Grafiek 15 :  weergave typevragen m.b.t. doelstelling Sociaal/lenen. 
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