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1.Voorwoord  

 

Visie is belangrijk om als stad verder te kijken dan een legislatuur.  

Waar gaan we naar toe en wat is wenselijk in Menen?  Dit zijn cruciale vragen om een beleid verder 

uit te stippelen en de eerste stappen te  zetten naar een aangepast woonaanbod. 

De weg er naar toe is voor iedere betrokken partij confronterend.  Het in vraag stellen van de eigen 

werking zorgt immers voor reflectie en inzicht in de zwaktes, maar ook een hogere zelfwaardering na 

het overlopen van de sterktes.  

Met de opmaak van een woonbeleidsvisie probeert de stad haar zwaktes weg te werken en haar 

sterke punten nog beter uit te werken. 

Naast het feit dat kwaliteitsvol wonen een grondrecht is, moeten de bouwers van nu meer en meer 

rekening houden met de bewoners van later.  De wijze waarop er wordt omgegaan met de schaarse 

ruimte en het aanzetten tot het hergebruik van verlaten gronden is bijgevolg een kerntaak van de 

stad. 

 

De opwaardering van het stadscentrum speelt hierbij een sleutelrol.  Zowel door het aantrekken van 

gemotiveerde mensen die de handen uit de mouwen wensen te steken door het renoveren van een 

woning. Als door het bevorderen van woonzorg initiatieven.  

 

Het is aan het stadsbestuur om de krijtlijnen vast te leggen door de invoering van een 

woonbeleidsvisie. 

 

 

Tom Vlaeminck, 

 

Schepen voor Huisvesting en Stadskernvernieuwing.  
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2.Inleiding 

Binnen deze woonbeleidsvisie wordt een traject opgezet van de grootste uitdagingen die zich de 

komende legislatuur stellen op gebied van wonen.  De stad is regisseur van het woonbeleid en stuurt 

meer en meer binnen dit beleidsveld. 

De woonmarkt anno 2013 wordt gekenmerkt door een aantal algemene trends. Naast de 

demografische ontwikkelingen zien we ook een wijziging in de woonwensen van de Vlaming. Uit een 

recent onderzoek1 blijkt dat hierbij volgende zaken een sterke invloed hebben op de woningkeuze; 

Ten eerste is er een veranderend consumptiepatroon. Gemiddeld gezien beschikken jongeren over 

meer kapitaal om te besteden voor de aankoop van een woning. Daarbij is wel opvallend dat de 

woninglast een minder groot deel uitmaakt van het totale bestedingspatroon. Tijd voor hobby’s staat 

centraal en het wonen wordt algemeen afgestemd in functie van dit en ander consumptiegedrag. 

Ten tweede wordt een woning meer afgestemd of gekocht in functie van de levenscyclus. De tijd dat 

men een woning kocht voor het leven neemt steeds af. In functie van de levenscyclus spelen 

verschillende elementen een rol bij de aankoop van een woning (jongeren volgens het beschikbare 

budget, ouderen eerder in functie van toegankelijkheid en weinig onderhoud). 

Ten derde opteert de Vlaming vaker voor een instapklare woning in plaats van een nieuwbouw 

woning. Een kant –en klare woning waarbij men op voorhand weet hoeveel dit gaat kosten is 

populair. Alhoewel anderzijds verbouwen ook populair is, schrikken vele jongeren ervoor af, 

aangezien grondige verbouwingen een grote financiële onzekerheid met zich meebrengt. 

Ten vierde is er het groeiend belang aan energiezuinigheid. De rol van het energiecertificaat zowel 

op de koop –als huurmarkt is sterk gestegen. Potentiële kopers/huurder houden hiermee rekening 

bij de aankoop/huren van een woning. 

Ten vijfde is er een toenemend aantal investeerders op de vastgoedmarkt. 

Woningen/appartementen die aangekocht worden beneden € 200.000 worden aangekocht als 

belegging. Vooral kleinere en compacte woningen/appartementen vormen het ideale alternatief als 

belegging tov het onzekere financiële beleggingsklimaat. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Honkvast in tijden van verandering, woontrends en regionale woningmarkten 
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3.Wonen in Vlaanderen, het regelgevend kader 

De grondwet voorziet dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Dit vertaalt zich 

ondermeer in het voorzien in het recht op een behoorlijke huisvesting.  

3.1  De Vlaamse Wooncode 

Ieder gewest krijgt de bevoegdheid om zijn eigen woonbeleid vorm te geven, in Vlaanderen is dit 

vervat in de Vlaamse Wooncode. In de wooncode is er een specifieke rol voorzien voor de gemeente 

op vlak van wonen. Deze rol van regisseur neemt steeds aan belang toe.  De rol die vanuit de 

Vlaamse wooncode wordt toegeschreven aan de gemeentebesturen zit vervat in Art. 282: 

 De gemeente is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak 

waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen 

van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de 

kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving 

 

 De gemeente stimuleert  de realisatie van sociale woonprojecten op haar grondgebied, 

ongeacht de initiatiefnemer. De gemeente gaat volgens de procedure en in de gevallen die 

door de Vlaamse regering worden bepaald, na of sociale woonprojecten op haar 

grondgebied door een sociale huisvestingsmaatschappij kunnen worden gerealiseerd. 

 

De gemeenten dragen er zorg voor dat de woonprojecten en individuele verrichtingen van de 

sociale woonorganisaties, het OCMW of haarzelf in het belang van de bewoners op elkaar 

worden afgestemd. Daartoe zien de gemeenten erop toe dat de sociale woonorganisaties en 

het OCMW voor overleg samenroepen. De sociale zijn verplicht in te gaan op de vraag tot 

overleg vanwege de gemeente…. 

 

3.2 Codex ruimtelijke ordening 

Ruimte is schaars en moet geordend worden. Deze ordening komt tot uiting via de ruimtelijke 

planning en het daaruit voortvloeiend ruimtelijk beleid3. Er moeten afwegingen gemaakt worden in 

functie van de verschillende ruimtebehoevende maatschappelijke sectoren zoals huisvesting, 

industrie, verkeer, landbouw, natuur,….. 

3.3 Decreet Grond- en Pandenbeleid 

Eind 2009 werd het decreet Grond-en pandenbeleid van kracht. Dit decreet bevat enerzijds een 

aantal instrumenten die de lokale woonkwaliteit stimuleren, ondermeer: 

                                                           
2
 Een sterk lokaal woonbeleid p.19 

3
 Lokaal woonbeleid: een plan van actie 
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- Activering van gronden en panden (register onbebouwde percelen) 

- Het invoering van een leegstandsheffing ( leegstandsregister) 

- Terugdringen grond –en pandenspeculatie (belasting op onbebouwde percelen) 

Anderzijds bevat het ook een uitgebreid luik aan maatregelen om betaalbaar en het aanbod aan 

sociaal wonen fors te laten stijgen 

- Ieder Vlaams bestuur krijgt een verplicht in te vullen Bindend Sociaal Objectief (BSO) in te vullen 

  tegen 2025. 

- Er wordt verplicht om een actieprogramma sociaal wonen in te voeren, waarbij op de totaliteit 

  van gronden in de stad (in eigendom van publieke –en semi-publieke organisatie) voor 25% 

  sociaal in te vullen, hetzij met sociale koopwoningen, sociale kavels of sociale huurwoningen 

- Er worden normen bescheiden wonen opgelegd bij bouw- of verkavelingsprojecten 

 

3.4 Decreet Intergemeentelijke Samenwerking 

Op 6 juli 2001 bekrachtigde de Vlaamse regering het nieuwe decreet intergemeentelijke 

samenwerking. Het decreet maakt het mogelijk voor besturen om over de gemeentegrenzen heen en 

woontraject op te zetten. Deze samenwerkingsmogelijkheden worden gesubsidieerd om het voeren 

van een lokaal woonbeleid op te zetten.  De schaalvergroting maakt het mogelijk voor besturen om 

actief in te zetten op wonen. 

4.Woonbeleidsvisie: plan van aanpak 

4.1  Samenstelling werkgroep 

Om na te denken over een woonbeleidsvisie werd gekozen om de leden van het lokaal woonoverleg 

samen te brengen. De werkgroep bestond uit volgende personen: 

- De heer Tom Vlaeminck, schepen huisvesting, patrimonium, Autonoom Gemeentebedrijf en 

  stadskernvernieuwing Menen; 

- De heer Renaat Vandenbulcke, OCMW – Voorzitter Menen; 

- De heer Filip Van Lancker, stafmedewerker provinciebestuur West – Vlaanderen; 

- De heer Christof Libbrecht, stafmedewerker Wonen Vlaanderen; 

- De heer André Sonneville, voorzitter GECORO Menen; 

- De heer Henk Wekking, directeur AGB Menen; 

- De heer Bart Vanneste, OCMW-secretaris; 

- Mevr. Claire Blondiau, hoofdmaatschappelijk werkster OCMW Menen; 

- Mevr. Katelyn Coucke, OCMW Menen; 

- De heer Marc Pyncket, front-office manager, stad Menen; 

- Mevr. Catherine Christiaens, stad Menen, huisvestingsambtenaar  IGS – coördinator; 

- Mevr. Laurette Gheysen, stad Menen, huisvestingsambtenaar; 

- Dienst huisvesting, stad Wervik: Dhr. Daevy Debeuf, huisvestingsambtenaar IGS-team;  

- Dienst Ruimtelijke planning, stad Menen: mevr. Trui Everaerdt, diensthoofd RO;  

- Dienst Ruimtelijke planning, stad Menen: mevr. Isabelle Verraes, GSA RO; 

- Sociale huisvestingsmaatschappij ‘Eigen haard is goud waard’: dhr. Geert Suestrone, directeur; 
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- Sociale huisvestingsmaatschappij ‘Zuid-West-Vlaamse’: dhr. Dries Cuvelier, directeur; 

- Sociale huisvestingmaatschappij ‘Ons Dorp’:  de heer Sonny Ghesquiere, directeur SHM On 

   Dorp Menen; 

- De heer Freddy Debeuf, afdelingshoofd grondgebiedszaken Menen; 

- Regionaal sociaal verhuurkantoor Ieper: mevr. Elke Doise, coördinator RSVK. 

 

4.2  Gemeenschappelijke overlegmomenten 

SWOT – overleg 26/03/2013 

 Omgevingsanalyse, iedere partner de deel uitmaakt van het werkoverleg maakt vanuit zijn 

eigen organisatie/dienstverlening een intuïtieve SWOT – oefening op. Deze worden telkens 

apart toegelicht. 

Lokaal woonoverleg 16/07/2013 

 Alle individuele SWOT- oefeningen werden teruggekoppeld tot één gemeenschappelijke SWOT 

– oefening. Alle items die over de actoren heen terugkomen en gemeenschappelijke 

uitdagingen vormen. Deze items dienen als insteek voor de opmaak van de toekomstige 

woonbeleidsvisie. 

Lokaal woonoverleg 01/10/2013 

 De gemeenschappelijke SWOT – oefening werd besproken en op basis van deze items werd 

door de dienst huisvesting een poging gedaan om een aantal doelstellingen en acties te 

detecteren en uit te werken. Deze werden besproken en bijgestuurd waar nodig. Op basis 

van de opmerkingen werden de doelstellingen en acties verder uitgewerkt met de focus om 

deze SMART te maken, dus concreet invulling te geven naar omschrijving, timing, middelen, 

actoren, indicatoren.. De definitieve doelstellingen en acties werden gefinaliseerd. 

 

4.3  Methodiek 

Voor de opmaak van de woonbeleidsvisie werd geopteerd om te verstrekken vanuit een intuïtieve 

SWOT (Sterktes (Strenghts), Zwaktes (Weaknesses), Kansen (Opportunities) en bedreigingen 

(Treaths)). Binnen een SWOT-analyse wordt er zowel een interne omgevingsanalyse (de eigen 

sterktes en zwaktes van bijvoorbeeld de verschillende lokale (woon)organisaties, de bewoners, 

woningen, woonomgeving) als een externe omgevingsanalyse (de kansen en bedreigingen, dit zijn 

eerder algemene trends en of maatschappelijke ontwikkelingen op politiek, economisch, 

demografisch, sociaal vlak) samengebundeld. Dit dient dan als aanzet om een woonbeleidsvisie uit te 

werken met de nodige doelstellingen en acties. 

4.4 Informatieverzameling 

Vanuit het lokaal woonoverleg werd dit SWOT – overleg gestuurd. Iedere partner deed vanuit zijn 

dienst/organisatie insteek via een SWOT.  Deze werden gebundeld en besproken op de verschillende 
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overlegmomenten. Uiteindelijk werd een gemeenschappelijke SWOT weerhouden. Dit zijn alle 

elementen die gemeenschappelijk terug te vinden zijn over de verschillende diensten/organisaties. 

5 De gemeenschappelijk SWOT: resultaat van de analysefase 

Gemeenschappelijke SWOT 

 

STERKTES 

 

 Een eigen gemeentelijk premiebeleid 

 Sterk uitgebouwde eerstelijnsdiensten, het leveren van maatwerk! 

o Huisvesting 

o Ruimtelijk Ordening 

o OCMW 

o SHM 

o RSVK 

 Goedgekeurd GRS 

 Uitgewerkte ruimtelijke uitvoeringsplannen: 

o RUP Leiestraat 

o RUP Stationsomgeving Menen 

o RUP Keizer Karel 

o RUP Rekkem – centrum 

 Een lokale zitdag van het regionaal sociaal verhuurkantoor in het OCMW Menen 

 Sociale bouwmaatschappijen met een lokale zetel in de stad 

 Structureel overleg over woonthema’s via het lokaal woonoverleg 

 Beschikken over een autonoom gemeentebedrijf 

 Screening en opvolging van het woonpatrimonium via het vergunningenbeleid, het 

leegstandsreglement en het verwaarlozingsreglement 

 Goed uitgebouwd en kwalitatief sociaal woningaanbod 

 

 

 

ZWAKTES 

 Geen woonplan/woonbeleidsvisie 

 Nood aan meer delen/digitaliseren van kennis over de verschillende diensten 

 Concrete afspraken voor aanpak dienstoverschrijdende screenings (woonkwaliteit, 

woonbegeleiding, detectie problemen, inschrijvingsbeleid,…..) 

 Personeelsbezetting is deels afhankelijk van subsidies (ondermeer, intergemeentelijke 

samenwerking) 

 Geen front –en backoffice op de dienst huisvesting 

 Weinig sociale mix in bestaande wijken 

 Recht van voorkoop wordt weining of niet uitgeoefend, dit door beperkte budgettaire ruimte 
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KANSEN 

 Bovenlokaal project  “Warmer Wonen” via subsidies lokale ondersteuning bekomen voor 

verhogen van de kwaliteit van de private huurmarkt, via Multi-screening en 

renovatiebegeleiding 

 GIS, tool om info en kennis over de diensten heen te delen en op te volgen (ROP, 

leegstandsregister, verwaarlozingsregister, vergunningenregister) 

 Een actiever autonoom gemeentebedrijf 

 Opmaak van een woonbeleidsvisie 

 Inzetten op inbreidingsprojecten, bepalen van doelgroepprioriteiten 

 Dossier stedenbouwkundige ontvoogding 

 Leie als troef voor de stad (Masterplan) 

 IGS “Kwalitatief wonen in de grensstreek” 

 Evaluatie van het gemeentelijk premiebeleid 

 Afstemmen dienstoverschrijdende reglementen, aftoetsen haalbaarheid/werkbaarheid van 

vooropgestelde reglementen (bv kamerreglement, sted. verordening, politiereglement, 

enz…) 

 Pro-actieve communicatie 

 Sterke lokale verankering van de woonmarkt cfr regionale woonmarktenstudie 

 Eigen technische expertise ifv “Kwaliteitscontroles” 

 

 

 

BEDREIGINGEN 

 Patrimonium wordt gekenmerkt door veel kleine en onaangepaste woningen 

 “Huisjesmelkerij” (vaak in stand gehouden door NGO’s) 

 Algemene beperkte lokale middelen in verhouding met opgelegde taken 

 Tijdelijke subsidiekanalen 
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6 Woonbeleidsvisie 

Vanuit deze gemeenschappelijke SWOT werd een woonbeleidsvisie geformuleerd deze luidt: 

“ Thuis in onze stad – Beter Wonen” 

Deze visie kunnen we kaderen binnen andere beleidsinstrumenten: 

 Beleidsambities 2013 – 2018 Een bruisende en ondernemende stad 

De nieuwe bestuursploeg formuleert zijn beleidsambities in een 100 –puntenplan. Daarbij vormt 

wonen één van de zes speerpunten. We geven een opsomming van een aantal doelstellingen; 

- De bouw –en verbouwingspremies worden geëvalueerd, ze moeten de verbetering van de 

woningmarkt stimuleren 

- Leegstand en verkrotting worden kordaat aangepakt 

- Ruimtelijke uitvoeringsplannen worden uitgewerkt met respect voor de leefsomgeving 

 

 Beheer –en beleidscyclus 

Vanaf 2014 wordt er binnen ieder bestuur overgestapt op de beheers- en beleidscyclus (BBC). Dit 

nieuw systeem van beheer legt de link tussen de strategische doelstellingen en de daarbij 

vooropgestelde budgetten, dit ter realisatie van deze doelstellingen. Voor Menen vinden we binnen 

het BBC een aantal topics terug die zijn weerslag hebben op het woonbeleid. 

 Beter Wonen : De stad Menen wil de kwaliteit van het woningpatrimonium verbeteren 

 Welvaart voor iedereen: Via een sterk sociaal beleid de positie van de zwakke huurder 

verbeteren 

 IGS “ Kwalitatief wonen in de grensstreek ” Menen, Wervik, Mesen 

Wervik maakt sinds 2009 deel uit van de intergemeentelijke samenwerking “ Kwalitatief wonen in de 

grensstreek” samen met Menen en Mesen. Deze samenwerking is gebaseerd op gemeenschappelijke 

kenmerken die de stad Wervik, Menen en Mesen gezamenlijk typeren: 

 Hoog aanbod aan sociale woningen 

 Kwaliteit van de woningen: te klein in oppervlakte en kwalitatief nog altijd ondermaats 

 Hoge mate van vergrijzing en heel wat kansarmen 

 Franse inwijking 

 Noodzaak aan doorgedreven stadskernvernieuwing 

Vanuit deze gemeenschappelijke context werd een ambitieus samenwerkingsverband opstart, 

waarbij een stimulerend woonbeleid wordt vooropgesteld. Dit samenwerkingsverband is samen te 

brengen tot volgende doelstellingen: 

 Ontwikkelen van een woonbeleidsvisie 
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 Het faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale woonactoren, dit met 

bijzondere aandacht voor volgende resultaten: 

 

 Globale doorlichting van de sociale projecten 

 Onderlinge afstemming van de sociale projecten 

 Voorbereiding en programmatie sociale woonprojecten 

 Akkoord over de inhoud van een toewijzingsreglement 

 Verbetering van de kwaliteit van het woninpatrimonium en nemen van maatregelen tegen 

leegstand en verkrotting 

 

 Aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de deelnemende 

gemeenten 

 Het uitwerken van een actieplan dat gericht is op de verbetering van de kwaliteit van het 

woningpatrimonium op de private huurmarkt 

 Het uitwerken van een actieplan dat gericht is op de verbetering van de positie van de huurder 

op de private huurmarkt   

Momenteel is het samenwerkingsverband aan haar eerste verlengingsperiode (maximaal 2 

verlengingen mogelijk). Een korte terugblik leert ons dat er reeds heel wat gerealiseerd werd:  

aanwerven van een huisvestingsambtenaar, het installeren van een woonloket, het opvolgen en 

screening van de algemene woningkwaliteit van huurwoningen, controleren leegstaande en 

verwaarloosde woningen, het organiseren van een woon-infobeurs,  IGS –team werd versterkt met 

een technisch medewerker… 
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6.1 Actieplannen + acties 

Na uitvoering van de intuïtieve SWOT en het verzamelen van alle gemeenschappelijke items werd de 

woonbeleidsvisie geformuleerd. Om deze visie concreet te maken werden een aantal prioritaire 

actieplannen opgesteld met daaraan gekoppeld concrete acties.  

Via deze actieplannen (acties) wensen we onze sterktes verder uit te bouwen, de zwaktes te 

verbeteren, de kansen zo optimaal mogelijk te benutten en de bedreigingen af te wenden en  

beperken. 

 

 

 

 

Actieplan 1 (p. 13-18) 

“De stad als regisseur van het woonbeleid” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Actieplan 2 (p.19-24) 

“Het stimuleren van woon- en omgevingskwaliteit” 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Actieplan 3 (p. 25-26) 

“Aandacht voor klantgerichte dienstverlening” 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Actieplan 4 (p.27-28) 

“Actief inzetten op welzijn en levenslang wonen” 
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Actieplan 1: “De stad als regisseur van het woonbeleid” 

 

 
 Naam actie 
 

 
Stadskernvernieuwing 

 
Omschrijving 
 

 
Afbakenen gebied om in te handelen en in een later stadium over te gaan tot bouwblokrenovatie 

 
Timing 
 

 
Vanaf 2013 

 
Indicatoren 
 

 
- Leegstand/Verwaarlozing/Kwaliteit 
- ‘verstoring’ van groene leeflijnen in de stad, de aandacht vestigen op het behouden van leef-en omgevingskwaliteit 
- Aanbod recht van voorkoop 

 

 
Trekker 
 

 
Autonoom Gemeentebedrijf Menen 

 
Actoren 
 

 
Werkgroep Stadskernvernieuwing: André Sonneville, dienst mobiliteit, dienst lokale economie, centrummanager, dienst 
Ruimtelijke Ordening, schepen bevoegd voor Stadskernvernieuwing, Leiedal, dienst huisvesting 
 

 
Middelen 
 

 
Eigen inzet 
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 Naam actie 
 

 
Ontwikkelen Langetermijnsvisie inzake woonprogrammatie en opmaak woonvisie 

 
Omschrijving 
 

 
Een helikoptervisie van de potentiële bouwzones in de stad 

 
Timing 
 

 
Toekenning opdracht aan ontwerpen eind 2013 – begin 2014 

 
Indicatoren 
 

 
Een door de gemeenteraad goedgekeurd visiedocument 

 
Trekker 
 

 
Diensthoofd Stedenbouw 

 
Actoren 
 

 
Dienst Stedenbouw, dienst huisvesting, AGB, SHM, OCMW, grondgebiedszaken, externe partner 

 
Middelen 
 

 
Periode 2014-2019: € 190.000 ( kredieten RUP’s en studies) 
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 Naam actie 
 

 
Opmaken Gemeentelijk Reglement Sociaal Wonen (GRSW) 

 

 
Omschrijving 
 

 
Dit reglement doet uitspraken over in te vullen sociale lasten (BSO) bij vergunningen en verkavelingen – ON HOLD ten gevolge van het 

arrest van het Grondwettelijk Hof over het Decreet Grond- en Pandenbeleid, specifiek opleggen sociale last. 

 
Timing 
 

 
Tweede helft 2015 

 

 
Indicatoren 
 

 
Een door de gemeenteraad goedgekeurd reglement, evaluatie moet iedere drie jaar gebeuren 

 
Trekker 
 

 
Dienst Huisvesting 

 
Actoren 
 

 
Dienst huisvesting, dienst stedenbouw, provincie West-Vlaanderen, Wonen Vlaanderen, André Sonneville 

 
Middelen 
 

 
Tijdsbesteding betrokken ambtenaren 
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 Naam actie 
 

 
Frequentie Lokaal Woonoverleg opdrijven 

 
Omschrijving 
 

 
Het lokaal woonoverleg bespreekt alle initiatieven die samenhangen met wonen en die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed hebben op 
het lokaal woonbeleid 
 

 
Timing 
 

 
Minstens 3 keer overleg per jaar 

 
Indicatoren 
 

 
Een goedgekeurd CBS – verslag 

 
Trekker 
 

 
IGS – team 

 
Actoren 
 

 
Alle lokale woonactoren, stadsdiensten (stedenbouw en huisvesting), OCMW, SHM’s, RSVK, Wonen Vlaanderen, Prov. West-Vlaanderen, 
externe experten (ad hoc, afhankelijk van de agenda) 

 
Middelen 
 

 
Tijdsinvestering Huisvestingsambtenaar voor opmaak agenda en verslag 
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 Naam actie 
 

 
Noodzaak tot de invoering van een volwaardig toewijzingsreglement onderzoeken 

 
Omschrijving 
 

 
Is er noodzaak tot  invoering van een volwaardig toewijzingsreglement? Zijn er doelgroepen te detecteren met specifieke noden? 

 
Timing 
 

 
Aanzet september 2013 inventariseren van de verschillende wachtlijsten SHM’s, OCMW, RSVK 
 

 
Indicatoren 
 

 

 Onderzoeken noodzaak: analyse van de wachtlijsten 

 Afbakenen doelgroepen, samenstellen werkgroep, eventueel beroep doen op externe expertise 

 Onderzoek naar afbakening woonzorgzones en afstemming stedenbouwkundige vergunning 
 

 
Trekker 
 

 
IGS - team 
 

 
Actoren 
 

 
Schepen RO en Wonen, OCWM, SHM’s, diensten huisvesting en RO, IGS – team, Wonen Vlaanderen, RSVK, prov. West – Vlaanderen, Eigen 
woonst, externe partners 

 
Middelen 
 

 
Tijdsinvestering betrokken personeelsleden 
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 Naam actie 
 

 
Opmaak Register onbebouwde percelen + actieprogramma sociale woonprogrammatie 

 
Omschrijving 
 

 
Vanuit het Grond- en pandendecreet moet iedere stad beschikken over een actueel register onbebouwde percelen met daaraan gekoppeld 
een actieprogramma sociaal wonen 
 

 
Timing 
 

 

 ROP is opgeladen in databank, sept 2013 

 Opstart actieprogramma sociaal wonen maart 2014 
 

 
Indicatoren 
 

 

 Aangeleverd ROP in de datamanager RWO (+ 2-jaarlijkse update) 

 ROP + actieprogramma goed te keuren door de gemeenteraad 
 

 
Trekker 
 

 
Dienst Stedenbouw (ROP)  
Dienst Huisvesting (actieprogramma) 
 

 
Actoren 
 

 
Schepen RO en wonen, diensthoofd Stedenbouw, stedenbouwkundige ambtenaren, huisvestingsambtenaar, Gis – ambtenaar  
 

 
Middelen 
 

 
Tijdsinvestering betrokken personeelsleden 
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Actieplan 2: “Het Stimuleren van woon- en omgevingskwaliteit” 

 

 
 Naam actie 

 
Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s) 

 

 
Omschrijving 
 

 
GRUP’s worden opgemaakt met aandacht voor de woonomgeving 

 
Timing 
 

 

 RUP Vierwegen ( momenteel in opmaak) 

 RUP Hagewinde (opstart begin 2014) 

 Masterplan Leieboorden ( opstart eind 2014) 
 

 
Indicatoren 
 

 

 Kernversterkend werken 

 Goedkeuring GRUP’s door de gemeenteraad 
 

 
Trekker 
 

 
Dienst ruimtelijke ordening 

 
Actoren 
 

 
Schepen RO, dienst huisvesting, Autonoom gemeentebedrijf, bevoegde schepenen, dienst mobiliteit 
 

 
Middelen 
 

 
Periode 2014 – 2019 ± € 190.000 ( kredieten RUP’s en studies) 
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 Naam actie 

 
Evaluatieoefening gemeentelijk premiebeleid 

 

 
Omschrijving 
 

 
Het huidige gemeentelijk premiebeleid wordt geëvalueerd 
  

 
Timing 
 

 

 Opstart evaluatieoefening midden 2013 

 Voorstel nieuwe premies voor goedkeuring op gemeenteraad december 2013 
  

 
Indicatoren 
 

 

 Evaluatie vorige premie(bereik) 

 Afbakenen beoogde doelgroep / nieuwe voorstellen 

 
Trekker 
 

 
IGS - team 

 
Actoren 
 

 
Schepen Huisvesting, dienst huisvesting, IGS – team, Wonen Vlaanderen, Prov. West – Vlaanderen, Leiedal 
 

 
Middelen 
 

 
Verbeteringspremie - periode 2014 – 2019: € 174.000 
Aankooppremie van 2-1 -  periode 2014-2019: € 10.000 
Slooppremie natuurlijke en rechtspersoon – periode 2014-2019: € 20.000 
Aanpassingspremie – periode 2014-2019: € 10.000 
Premie verhuurders: nog niet bepaald 
 
 

 



21 

 

 

 

 

 

 
 Naam actie 

 
Doorgedreven opvolging en screening leegstaande en verwaarloosde woningen 

 

 
Omschrijving 
 

 
Nauwgezet de woningmarkt screenen, in het bijzonder om verwaarloosde en verkrotte woningen tegen te gaan 
 

 
Timing 
 

 
Jaarlijkse screening + opvolging (update) van het leegstandsregister. Systematisch screenen van verwaarloosde woningen, doorgeven 
vermoedenslijsten 

 
Indicatoren 
 

 

 Leegstandsregister/verwaarlozingsregister 

 Kohier leegstand/kohier verwaarlozing 

 Inventaris woningkwaliteit 
 

 
Trekker 
 

 
Dienst huisvesting 

 
Actoren 
 

 
Schepen huisvesting, dienst huisvesting, IGS – team, Wonen Vlaanderen, Prov. West – Vlaanderen, GIS – ambtenaar, Leiedal 
 

 
Middelen 
 

 
Tijdsinvestering betrokken personeelsleden 
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 Naam actie 

 
Warmer Wonen 

 

 
Omschrijving 
 

 
Bovenlokaal initiatief waarbij Leiedal, Welzijnsconsortium en de provincie West – Vlaanderen trekker zijn, dit om de kwaliteit van de private 
huurmarkt op te waarderen 
 

 
Timing 
 

 
Subsidiëring is afhankelijk van een ingediend Europees dossier. In oktober 2013 wordt een beslissing verwacht.  

 
Indicatoren 
 

 

 Een gemeentelijke premie voor eigenaar – verhuurders 

 Aantal screenings per jaar/multiscreening: energiesnoeiers/duurzaamheid/Vlaamse wooncode 
 

 
Trekker 
 

 
Leiedal/ Provincie West – Vlaanderen en het welzijnsconsortium 

 
Actoren 
 

 
Kerngroep Warmer Wonen, IGS “ Kwalitatief wonen in de grensstreek ”, Warmer Wonen – deelproject ‘ Scan, dataverwerking en 
dossieropvolging 
 

 
Middelen 
 

 
Krediet Warmer Wonen – periode 2014 – 2019: € 6000  
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 Naam actie 

 
Kwaliteitslabel / Conformiteitsattesten 

 

 
Omschrijving 
 

 
Er wordt nagedacht om een eigen kwaliteitslabel voor huurwoningen in te voeren. Dit zou aangepakt worden via het IGS-team. 
 

 
Timing 
 

 
Opstart voorjaar 2014 

 
 
Indicatoren 
 

 

 Afbakenen projectzone 

 Aantal Kwaliteitslabels/ Conformiteitsattesten die worden afgeleverd 

 Inventariseren gebreken 
 

 
Trekker 
 

 
IGS – team 

 
Actoren 
 

 
Schepen huisvesting, dienst huisvesting, IGS - team, dienst communicatie, OCMW, Wonen Vlaanderen, Prov. West – Vlaanderen, externe 
experten zoals Leiedal, immo’s,….. 
 

 
Middelen 
 

 

 Inzetten voltijds technisch medewerker vanaf 2014 

 Beroep doen op renovatiebegeleiders via project Warmer Wonen 
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 Naam actie 

 
Multi - screening 

 

 
Omschrijving 
 

 
Kijken waar er “quick – wins” mogelijk zijn over de verschillende diensten/organsaties ivm woningkwaliteit, formaliseren samenwerking 
 

 
Timing 
 

 
Via een werkoverleg concrete afspraken maken (na stand van zaken ivm project warmer wonen) 

 
 
Indicatoren 
 

 

 Aantal dossiers 

 Raakvlakken in uitvoering van reglementen, afstemming werking op elkaar 
 

 
Trekker 
 

 
Dienst Huisvesting 

 
Actoren 
 

 
OCMW, dienst huisvesting, IGS-team, wijkagenten, Leiedal, provincie West – Vlaanderen 
 

 
Middelen 
 

 
Tijdsinvestering betrokken personeelsleden 
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Actieplan 3: “Aandacht voor klantgerichte dienstverlening” 

 

 

Naam actie 

 

Optimaliseren eigen dienstverlening naar de burger 

 

Omschrijving 

 

Haalbaarheid onderzoeken scheiding front- en backoffice op de dienst huisvesting 

 

Timing 

 

2014 

 

Indicatoren 

 

 Haalbaarheid onderzoeken, inventariseren pro’s en contra’s 

 

Trekker 

 

Schepen huisvesting 

 

Actoren 

 

Schepen huisvesting, dienst huisvesting, front-office manager 

 

Middelen 

 

In eigen beheer 
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Naam actie 

 

Gericht en proactief communiceren naar de burgers ivm wonen 

 

Omschrijving 

 

Via huidige (stadskrant, persartikels,….) en nieuwe media (mailings,….) de burger informeren in verband met nieuwe initiatieven rond 

premies, infovergaderingen,…. 

 

Timing 

 

Maandelijks een relevant artikel in de Leiedraad, infovergaderingen (ad hoc), nieuwe media hanteren bij het lanceren van nieuwe 

initiatieven ( vernieuwde premies, ….) 

 

Indicatoren 

 

 Publicatie relevante artikels 

 Update IGS – brochure 

 Update website 

 Haalbaarheid nieuwe media bekijken 

 

 

Trekker 

 

Dienst huisvesting 

 

Actoren 

 

Schepen huisvesting, dienst huisvesting, IGS – team, dienst communicatie 

Middelen  In eigen beheer 
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Actieplan 4: “Actief inzetten op welzijn en levenslang wonen” 

 

 

Naam actie 

 

Realisatie woonzorgcentra Ceres en Andante 

 

Omschrijving 

Prioritaire doelstelling in het kader van BBC: oprichten van 2 nieuwe WZC waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar aangepaste 

huisvesting voor ouderen wanneer thuisblijven geen optie meer is. De woonsituatie voor ouderen doen beantwoorden aan de huidige 

noden rekening houdend met de vergrijzing. 

 

Timing 

Ceres: 2018 

Andante : 2016 

 

Indicatoren 

 

Vernieuwbouw te Menen WZC Andante (ter vervanging van WZC Hof Ter Linden en WZC De Feniks) 

Vernieuwbouw te Lauwe  WZC Ceres (ter vervanging van WZC Sint Gerardus) 

 

 

Trekker 

 

OCMW Menen 

 

Actoren 

 

OCMW Menen, Belfius en Vipa 

 

Middelen 

 

Andante : De netto bouwkost werd goedgekeurd in de raad van 04/03/2008 en vastgelegd in een leasingbedrag van € 32.591.824,48 bij 

Belfius Bank NV (het leasingbedrag beslaat de bruto bouwkost). Het subsidiebedrag bedraagt: 20 x € 977.555. 
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Ceres : De aanbestedingsplannen en bestekken worden opgemaakt in de loop van 2014 alsook de raming per lot om te laten goedkeuren  in 

de Raad voor Maatschappelijk Welzijn teneinde de aanbesteding te kunnen starten tegen eind 2014. De kostenraming bedraagt € 

17.398.457 ( bruto).  Hiervan wordt gesubsidieerd: 20 x € 481.489. 

 

Naam actie Stimuleren levenslang wonen 

Omschrijving binnen de ruimtelijke ordening is er aandacht voor het principe ‘van levenslang wonen’. 

Timing periode 2014-2019 

Indicatoren -stedenbouwkundige vergunningen 

-afbakening woonzorgzones ( cfr.  Lokaal Soicaal Beleidsplan, thema 5) 

-werkgroep betreffende het item woonzorgzone wordt opgericht 

-realisatie bezigheidstehuis ‘Claude Vancoillie’ per 01.10.2014 

 

 

Trekker 

 

dienst stedenbouw 

 

Actoren 

 

Schepen RO, dienst huisvesting, Schepen huisvesting, dienst mobiliteit, lokaal woonoverleg, OCMW, externe partners 

 

Middelen 

 

tijdsinvestering betrokken personeelsleden 
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7.Bronnen 
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 Canfyn, Filip 

Bouwblokrenovatie, kwaliteitsverbetering van woningen in kwetsbare wijken- Tielt: Lannoo, 

2012. 

 

Naslagwerken 

 

 Ambitienota 2013-2018, een bruisende en ondernemende stad Menen-Lauwe-Rekkem  

100 doelstellingen. 

 

 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Stad Menen 2005 

 

 Lokaal sociaal beleidsplan 2014-2019 OCMW Menen 

 

 Meerjarenplan 2012-2013 / Strategische nota 2012-2013 OCMW Menen 

 

 Dossier Intergemeentelijke samenwerking Menen, Wervik, Mesen: “ Kwalitatief wonen in de 

grensstreek” 

 

 

Cursussen 

 Meulemans, Dirk: VVSG stafmedewerker management en organisatie 

Doelstellingen en acties formuleren voor uw meerjarenplanning, april 2013 

 

 Van Vlaenderen, Pieter: directeur Wonen West – Vlaanderen 

Snelcursus voor IGS – projecten; ontwikkelen van een woonbeleidsvisie, oktober 2012 

 

Website 

 

 www.wonenvlaanderen.be/ ondersteuning voor professionelen 

 www.binnenland.vlaanderen.be / voorjaar 2013, kerncijfers Menen 

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.binnenland.vlaanderen.be/
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 www.lokalestatistieken.be 

 http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/socialeplanning/Pages 

gemeentelijkesteekkaarten.aspx  (woonfiche 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lokalestatistieken.be/
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/socialeplanning/Pages%0bgemeentelijkesteekkaarten.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/socialeplanning/Pages%0bgemeentelijkesteekkaarten.aspx
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Bijlage 

 

 

Woonfiche MENEN   

Arrondissement Kortrijk 

 
p.1
p.2
p.3
p.4
p.5

p.6ENERGIEARMOEDE

P R E M I E S

B O D E M G E B R U I K
W O O N G E L E G E N H E D E N
S O C I A L E   H U I S V E S T I N G
V A S T G O E D P R IJ Z E N
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Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, op basis van kadaster

14,1 43% 142,4 35% 657,9 21%

14,4 44% 146,3 36% 679,3 22%

Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, op basis van kadaster
Index geeft een evolutie aan waarbij 2007 gelijkgesteld wordt aan 100 

5,6 17% 62,3 15% 270,8 9%

5,8 18% 64,7 16% 282,5 9%

Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, op basis van kadaster
Index geeft een evolutie aan waarbij 2007 gelijkgesteld wordt aan 100 

Bron: Rijksregister op 1/1 van  betreffend jaar, AGIV
Index geeft een evolutie aan waarbij 2007 gelijkgesteld wordt aan 100 

Index 2007-2012 101 102 102

B O D E M G E B R U I K

2007 989 694 366

2012 997 706 373

Index 2007-2011

Bevolkingsdichtheid                              
(aantal inwoners per km²)

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal Totaal Totaal

104 104 104

3.144,3

Aandeel bebouwde oppervlakte              
(in km² en % tov totale oppervlakte)

Menen
Arrondissement 

Kortrijk

Totaal Totaal

102 103 103

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal

Totale oppervlakte                                           
(in km²)

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

2007

2011

West-Vlaanderen

Totaal Totaal Totaal

Index 2007-2011

Aandeel bebouwde oppervlakte in 

functie van wonen                                       
(in km² en % tov bebouwde oppervlakte)

2007

2011

2011 33,1 402,9
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15.223 100% 125.332 100% 613.504 100%

Gewone huizen 12.843 84% 104.567 83% 418.113 68%

Handelshuizen 867 6% 5.054 4% 23.147 4%

Appartementen & buildings 1.513 10% 15.711 13% 172.244 28%

Bron: Kadaster 'kadastrale statistiek van de West-Vlaamse gemeenten', 2010

Bron: Kadaster 'kadastrale statistiek van de West-Vlaamse gemeenten', 2010

Bewoonde woongelegenheden 13.898 100% 117.958 100% 499.377 100%

Eigenaar is bewoner 9.244 67% 75.621 64% 306.531 61%

Eigenaar is geen bewoner 4.523 33% 40.732 35% 183.867 37%

Geen duidelijkheid 131 1% 1.605 1% 8.979 2%

Bron: Kadaster 2011, verwerking provincie West-Vlaanderen

13.898 100% 117.958 100% 499.377 100%

Ouder dan 25 jaar 11.363 82% 90.914 77% 369.077 74%

Jonger dan of gelijk aan 25 jaar 2.535 18% 27.044 23% 130.300 26%

Bron: Kadaster 2011, verwerking provincie West-Vlaanderen

Bewoonde woongelegenheden

Totaal Totaal

Bouwjaar van de bewoonde 

woongelegenheden

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal Totaal Totaal

Bewoonde woongelegenheden
Menen

Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal

Handelshuizen 1.225 1.472 1.388

Appartementen & buildings 667 862 858

Totaal

Gemiddeld KI van alle woongeleg. 619 760 783

Gewone huizen 573 710 718

Totaal Totaal

Totaal aantal woongelegenheden

KI (gemiddeld) van de woongelegenheden                                   
(in euro)

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal Totaal

W O O N G E L E G E N H E D E N

Woongelegenheden
Menen

Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal
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1.718 100% 9.852 100% 32.706 100%

1.483 86% 8.607 87% 28.004 86%

0 0% 487 5% 1.697 5%

235 14% 758 8% 3.005 9%

Bron: * VMSW 31/12/2011

              ** SVK-VOB administratie 31/12/2010

              *** OCMW en gemeentes eigen bevraging 2010

Bron: Berekening Steunpunt Sociale Planning
* Het totaal aantal sociale huurwoningen t.o.v. het totaal aantal huishoudens 2011 volgens de berekening van het Steunpunt Sociale Planning. 
  Het totaal aantal sociale huurwoningen werd bekomen door de som te nemen van het patrimonium van shm, svk en ocmw/gemeente.

Bindend sociaal objectief 2009-2020*

Bron: Grond- en pandendecreet 2007 (zonder sociaal woonbeleidsconvenant)
* Die gemeenten die reeds beschikken over 9% sociaal huurpatrimonium, worden vrijgesteld van het verplicht realiseren van 
bijkomend sociaal huuraanbod.
** Die gemeenten die op 1 januari 2008 over minder dan 3% sociale huurwoningen beschikken dienen een specifieke inhaalbeweging
te realiseren tussen 2013 en 2025.

*** Gegevens omtrent de reeds gerealiseerde huurwoningen zijn op het ogenblik van de opmaak van deze fiche nog niet beschikbaar.

Koopwoningen

waarvan gerealiseerd

vergunde sociale woningen

volgt het groei-ritme

 

waarvan gerealiseerd

vergunde sociale woningen
Bron: Provincie West-Vlaanderen, op basis van grond- en pandendecreet, definitieve toewijzing

* monitoring grond-en pandendecreet 2012. Wettelijk gezien spreekt men slechts over een gerealiseerde woning vanaf het ogeblik dat deze 
woning effectief aangeboden wordt aan de doelgroep. De VMSW, die de gegevens over sociale koopwoningen bijhoudt, heeft geen weet van het
 tijdstip waarop de woningen worden aangeboden aan de doelgroep. Vandaar dat de meting van gerealiseerde sociale koopwoningen uitgaat 
van verkochte sociale koopwoningen. 

0 15 155

Kavels 5 31 183

0 2 89

29 148 736

ja

Totaal

106 778 3.846

0 100 411

Totaal te realiseren 2009-2025 0 1.073 6.865

Verdeling sociaal objectief sociale 

koopwoningen en kavels*

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal Totaal

0 1.071 6.589

Inhaalbeweging 2013-2025** 0 2 277

Verdeling sociaal objectief sociale 

huurwoningen

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal Totaal Totaal

Totaal Totaal

Aandeel sociale huurwoningen* 12,4 8,3 6,5

Totaal aantal sociale huurwoningen

shm's*

svk's**

ocmw's / gemeenten***

Sociale huurwoningen
Menen

Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal

S O C I A L E   H U I S V E S T I N G

Sociale huurwoningen
Menen

Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal Totaal Totaal
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Bron: VMSW 31/12/20NN

Index geeft een evolutie aan waarbij 2006 gelijkgesteld wordt aan 100

€ # € # € #

89.694 375 118.705 2.290 138.244 7.829
125.969 402 156.615 2.363 181.559 8.179

Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Index geeft een evolutie aan waarbij 2006 gelijkgesteld wordt aan 100
Indien er vijf of minder transacties geweest zijn, wordt de gemiddelde verkoopprijs niet vermeld

€ # € # € #

134.219 47 149.968 572 186.712 8.057

168.987 43 178.857 628 237.832 7.457

Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 

Index geeft een evolutie aan waarbij 2006 gelijkgesteld wordt aan 100
Indien er vijf of minder transacties geweest zijn, wordt de gemiddelde verkoopprijs niet vermeld

€ # € # € #

235.012 29 250.815 362 323.269 1.872
282.043 56 314.826 476 388.302 2.173

Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
Index geeft een evolutie aan waarbij 2006 gelijkgesteld wordt aan 100
Indien er vijf of minder transacties geweest zijn, wordt de gemiddelde verkoopprijs niet vermeld

Index 2006-2011

Index 2006-2011

2006

2011

Gemiddelde verkoopprijs 

appartementen, flats en studio's          

(in euro) en aantal transacties (#)

Menen

2011

Index 2006-2011

Gemiddelde verkoopprijs villa's, 

bungalows en landhuizen (in euro) en 

aantal transacties (#)

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

2006

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

112 98

2006 438 3.745 16.366

2011 545 4.185 16.110

Menen
Arrondissement 

Kortrijk

V A S T G O E D P R I J Z E N

2006
2011

Index 2006-2011

Totaal Totaal Totaal

Kandidaat huurders

140 132 131

126 119 127

120 126 120

Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

124

Gemiddelde verkoopprijs 

woonhuizen (in euro) en aantal 

transacties (#)

West-Vlaanderen
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€ # € # € #

93 52 103 701 129 2.947
127 33 144 604 167 2.127

Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
Index geeft een evolutie aan waarbij 2006 gelijkgesteld wordt aan 100

Indien er vijf of minder transacties geweest zijn, wordt de gemiddelde verkoopprijs niet vermeld

Bron: Provincie West-Vlaanderen

Bron: Agentschap Wonen-Vlaanderen

Bron: Agentschap Wonen-Vlaanderen

Bron: Agentschap Wonen-Vlaanderen

2006
2011

P R E M I E S

2009 18 220 598

Gemiddelde verkoopprijs van 

bouwgrond (in euro per m²) en aantal 

transacties (#)

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

2011 28 315 754

Index 2006-2011

Aantal toegekende provinciale 

premies ter voorkoming van CO-

vergiftiging 

Menen

668275352010

Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal Totaal Totaal

137 141 130

2010 18 210 745

2011 23 196 742

Definitief toegezegde                      

Vlaamse huursubsidies

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal Totaal Totaal

2009 9 157 580

Totaal Totaal Totaal

2009 82 571 2.367

2010 148 1.196 4.088

Vlaamse aanpassingspremie
Menen

Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

2011 163 1.110 3.882

Vlaamse renovatiepremie
Menen

Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal Totaal Totaal

116 1.051 3.901

2010 171 1.210 4.692

2011 110 1.380 4.736

2009
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Bron: VREG op 31/12/2010 (momentopname)

Bron: VREG in 2010 

Totale aantal geplaatste 

ingeschakelde (actieve) 

budgetmeters

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal Totaal Totaal

Gas

Gas

483 2.299 7.870

259 1.065 3.716

226 1.210 4.933

301 1.229 4.580

Elektriciteit

Elektriciteit

Energiearmoede

Totaal aantal behandelde LAC-

dossiers

Menen
Arrondissement 

Kortrijk
West-Vlaanderen

Totaal Totaal Totaal

 

 

 


