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Opvolgingsrapportering 

Meerjarenplan 2019 
 
 
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Wevelgem kozen ervoor om de nieuwe 
regels inzake de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020) al toe te passen vanaf het boekjaar 2019. Voor 
de starters BBC 2020 geldt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een 
opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd.  
 
Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur schrijft voor dat de opvolgingsrapportering minstens 
volgende elementen dient te bevatten:  
 

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan; 
2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het 
lopende jaar; 
3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak 
van het meerjarenplan of de aanpassing ervan; 
4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s. 

 
De wettelijke vereisten werden vertaald in volgende rapporten:  
 

- Overzicht van de prioritaire doelstellingen en actieplannen 
- Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 
- Schema J1: Doelstellingenrekening 

  
Verder zijn er geen wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het 
meerjarenplan 2019 of in de financiële risico’s bij het meerjarenplan 2019.  
 

Voor het opstellen van de opvolgingsrapportering kon geen beroep worden gedaan op rapporten die 

ter beschikking werden gesteld door de softwareleverancier. De rapporten zouden pas ter beschikking 

zijn nadat het dossier aan de gemeenteraadsleden diende te worden bezorgd. Alle rapporten werden 

manueel opgesteld op basis van de budgettaire boekingen die tot 27 augustus 2019 werden 

geregistreerd en die betrekking hebben op het eerste en/of tweede kwartaal van 2019. Na opmaak 

van de rapportering werd vastgesteld dat de bezoldigingen voor de maand juli (3e kwartaal) voor het 

‘politiek personeel’ en ‘vastbenoemd niet-onderwijzend personeel’ verkeerdelijk werden opgenomen.  

De werkelijk uitbetaalde bezoldigingen (exploitatie-uitgaven) voor het eerste en tweede kwartaal zijn 

zo’n 568 691,21 euro lager dan weergegeven in de schema’s T2 en J1, waardoor het 

aanrekeningenpercentage binnen de rubriek ‘bezoldigingen’ 48,86% bedraagt.   

Gelet op de nieuwe BBC2020-regels wordt de interne facturatie binnen en tussen gemeente en OCMW 

niet opgenomen in de opvolgingsrapportering. 
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Een stand van zaken van de prioritaire actieplannen van het meerjarenplan:  
Overzicht van de prioritaire doelstellingen en actieplannen 
      

Meerjarenplan 2019: opvolgingsrapportering     

Rapporteringsperiode: eerste en tweede kwartaal 2019     
      

Gemeente Wevelgem (0207.488.641)     

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem     
   

 

  

OCMW Wevelgem (0212 182 748)     

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem       

    
 

Beleidsdoelstelling: 19-PB1 : Wevelgem maakt verder werk van de Europese 

normering inzake zuivering van het afvalwater 
Kwalitatieve omschrijving: het saneringspercentage wordt verhoogd tussen 2013 en 2019 met 4% (van 89% naar 

93%). 

 

Actieplan: 19-P1-AP1 : Wevelgem ondersteunt de inwoners bij verplichte werken in het kader 

van zuivering afvalwater.  
Er is een tussenkomst voorzien bij het uitvoeren van verplichte afkoppelingswerken. De gemeente ondersteunt 

ook bewoners die een IBA (individuele behandeling van afvalwater) plaatsen. 

 

Evaluatie actieplan:  
Bij de heraanleg van de Marktstraat en de Cederstraat werd een gescheiden rioolstelsel aangelegd en 
werden de inwoners begeleid bij de afkoppelingswerken. Een aantal subsidiedossiers werd in 2019 
nog afgewerkt, dit voor een subsidiebedrag van 2 910,18 euro. 
 
Voor wat de ondersteuning betreft voor het individueel zuiveren van afvalwater, werden in 2019 al 2 
IBA’s geplaatst bij bewoners.  
 

19-P1-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  20.000,00 20.000,00 2.910,18 

Ontvangsten 9.400,00 9.400,00 0,00 

Saldo -10.600,00 -10.600,00 -2.910,18 

Investering       

Uitgaven  15.000,00 184.604,87 11.705,45 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -15.000,00 -184.604,87 -11.705,45 

Financiering       

Uitgaven        

Ontvangsten       

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Actieplan: 19-P1-AP2 : Ter verhoging van het saneringspercentage worden 
rioleringswerken uitgevoerd 
De komende jaren zijn rioleringswerken voorzien in de Bergelen, de Architect Vanhoornelaan en de 

Warandestraat. Voor deze laatste twee projecten moet een ontwerp opgemaakt worden. 

 

Evaluatie actieplan:  
De weg- en rioleringswerken in de Marktstraat zijn afgerond en voorlopig opgeleverd.  
 
Het dossier ‘ontwerper voor het saneren van de groene cluster Dadizelestraat – Wittemolenstraat’ 
werd goedgekeurd in de gemeenteraad.  
 
Voor de werken in de Warandestraat werd tijdens de zomer een infomarkt gehouden voor de 
inwoners. Het voorontwerp van de Warandestraat werd er afgetoetst. Het ontwerp kan nu verder 
vorm krijgen.   
 
De revitaliseringswerken in de industriezone Gullegem-Moorsele zijn in volle uitvoering. De 
rioleringswerken maken een groot deel van de werken uit. (Zie ook P7-AP2) 
 
Er werden verdere stappen ondernomen in het dossier voor de weg- en rioleringswerken Bergelen. 
Het ontwerp wordt aangepast, rekening houdend met de opmerkingen van de subsidiërende 
instantie, namelijk de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Daarnaast moeten nog een aantal 
bijkomende hydraulische berekeningen gebeuren door de ontwerper.  
 

 

19-P1-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Investering       

Uitgaven  275.000,00 576.859,98 32.578,14 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -275.000,00 -576.859,98 -32.578,14 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 19-PB2 : Wevelgem engageert zich op het vlak van de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)  
 

Actieplan: 19-P2-AP1 : Wevelgem beperkt de CO2-uitstoot in het kader van het 
burgemeestersconvenant 
Met subsidie vanuit het project 'Overal stroomversnellers' wordt verder geïnvesteerd in elektrische deelwagens. 

In toepassing van het lichtplan wordt gekozen voor de versnelde verledding van de openbare verlichting. Inzake 

het benutten van daken voor zonne-energie kan zowel gekozen worden voor eigen investeringen als voor het 

werken met burgercoöperatie via de intercommunale Leiedal. Energiebesparingen worden verder gerealiseerd, 

zowel op het vlak van verwarming (HVAC gemeentehuis) als van relighting (vb. de grote zaal van de sporthal in 

Gullegem). 

 

Evaluatie actieplan:  
De gemeente werkt verder aan de sensibilisering van personeel, inwoners en gebruikers van de 
gemeentelijke infrastructuur:  
- In januari was er een infomoment ‘hoe energie besparen’ in een dienstencentrum, waar ook 
toelichting werd gegeven over de provinciale groepsaankoop energie. 
- In de gemeentelijke infokrant werd promotie gemaakt voor de renovatiecoach. (zie ook P5-AP2) 
- Er werden enkele wijkinfomomenten georganiseerd over dakisolatie om deelnemers te werven 
voor een collectieve renovatie via de burenpremie van Fluvius. 
- In april werd het evenement ‘Duurzame lokale helden’ georganiseerd in samenwerking met 
Jeugdclub Ten Goudberge. De duurzame helden uit de gemeente die geselecteerd werden via de 
campagne 'Duurzame gemeente' van de VVSG, werden in de kijker gezet op dit duurzaam 
evenement. Tijdens deze activiteit was er ook de mogelijkheid om met deze ‘duurzame lokale 
helden’ te praten over hun ervaringen.  
 
Naast verschillende sensibiliseringsacties wil de gemeente ook verder investeren in duurzame 
maatregelen:  
- De carport met zonnepanelen als standplaats voor de elektrische dienst- en deelwagens werd 
geplaatst. Dit is een gesubsidieerd project.  
- Er werd een bijkomende elektrische wagen aangekocht. Dit project werd financieel ondersteund via 
de campagne ‘Overal stroomversnellers’. 
- De gemeentelijke deelwagens worden via Cambio aan de inwoners ter beschikking gesteld, 
aangevuld met een elektrische Cambiowagen, die dan wel 7/7 en 24/24 beschikbaar is.  
- Er werden via de groepsaankoop van Mirom Roeselare 12 000 herbruikbare bekers aangekocht (om 
een tijdje een voorraad te hebben van 10 000). In overleg met Mirom Menen, die ook bekers 
aankocht, wordt een beheers- en ontleningssysteem voor deze bekers uitgewerkt. 
- Het wagenpark werd verder vergroend. Er is opdracht gegeven om doelstellingen op te maken 
omtrent het vergroenen van het wagenpark enerzijds en ter promotie van alternatieve, duurzame 
mogelijkheden voor dienstverplaatsingen anderzijds.  
- De vernieuwing van de verschillende HVAC-installaties loopt ook verder in 2019. De werken in het 
depot in Moorsele zijn klaar, in het gemeentehuis zijn ze in volle uitvoering.  
- De verlichting wordt ook verder vernieuwd in gemeentelijke gebouwen. In de GBS 
Goudenregenstraat en sporthal Gullegem zijn relightingprojecten uitgevoerd.  
- De uitvoering van het lichtplan is verder voorbereid. Verschillende opdrachten werden 
administratief opgestart. Intussen is ook de beslissing genomen om de openbare verlichting over te 
dragen aan Fluvius (zie gemeenteraad juni 2019).  
- Begin 2019 zijn een aantal gemeentelijke gebouwen gescreend op de mogelijkheid om er 
zonnepanelen op te plaatsen, in het kader van een project van de intercommunale Leiedal. Er zou 
geopteerd worden om een deel van deze investeringen te financieren via burgerparticipatie.   
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19-P2-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  77.200,00 98.560,00 52.465,14 

Ontvangsten 65.000,00 65.000,00 25.793,12 

Saldo -12.200,00 -33.560,00 -26.672,02 

Investering       

Uitgaven  1.183.250,00 1.374.220,54 179.920,90 

Ontvangsten 31.412,00 108.558,08 28.192,15 

Saldo -1.151.838,00 -1.265.662,46 -151.728,75 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P2-AP2 : Beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzaam 
gebruik van ecosystemen op het vasteland 
Naar traditie wordt gefocust op een specifieke actie rond biodiversiteit. De duurzaamheidsambtenaar neemt de 

nodige initiatieven rond natuur- en milieueducatie en rond milieuzorg op school. Voor de aanleg en het 

onderhoud van kleine landschapselementen is er een subsidiemogelijkheid. Via de aanplant van het geboortebos 

worden jonge gezinnen betrokken bij een bebossingsproject. De werking van de projecten rond Samentuinen 

wordt voortgezet. Via een convenant worden afspraken vastgelegd. 

 

Evaluatie actieplan:  
Voor het promoten van verticaal groen zijn een aantal acties ondernomen:  
- Er werd een reglement (gemeenteraad mei 2019) goedgekeurd inzake geveltuinen en groenslingers. 
- Enkele particulieren hebben al een eigen geveltuin op openbaar domein aangelegd.  
- Op 2 locaties legde de gemeente een eigen geveltuin aan (Acaciastraat, Moorselestraat).  
- De infostand op de bloemenmarkt van 1 mei stond in dit teken.  
- Er werd ook een groepsaankoop voor gevelbanken georganiseerd. 
 
In 2019 werden al 8 subsidies voor het onderhoud van kleine landschapselementen uitbetaald, goed 
voor een bedrag van 1 325 euro. 
 
Daarnaast werden een aantal vaste acties uitgevoerd, zoals het onderhoud van de ecologische 
siertuin / kruidentuin en ondersteunen van repair café.  

 

19-P2-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  10.600,00 10.843,17 5.481,29 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -10.600,00 -10.843,17 -5.481,29 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Actieplan: 19-P2-AP3 : Binnen het mondiaal beleid wordt gefocust op partnership met 
het zuiden en draagvlak in het noorden 

Wevelgem garandeert de opvolging van het mondiaal beleid. Binnen het subsidiereglement is er de focus op 

structurele projectensteun voor het zuiden. Maar ook de verenigingen die zich lokaal engageren voor de 

mondiale problematiek, worden ondersteund. Daarnaast is er ook een bedrag voor noodhulp voorzien. Het 

fairtrade-label is behaald. De inspanningen op het vlak van eerlijke handel worden, vanuit de administratie en de 

trekkersgroep, voortgezet. Het project 'Wevelgem, de fiets en het zuiden' wordt uitgerold met provinciale 

ondersteuning. 

 

Evaluatie actieplan:  
De omslag wordt gemaakt van het klassieke ‘Noord-Zuid’-model naar mondiaal denken. In die zin 
hebben we de terminologie aangepast en spreken we nu over lokaal mondiaal beleid. Intussen is ook 
de wereldraad hernoemd tot mondiale raad.  
 
We zetten in op informeren en sensibiliseren volgens het principe ‘think global, act local’. Daarnaast 
bieden de concrete actiedomeinen als het fietsproject ‘Wevelgem, de fiets en het Zuiden’, de 
campagne FairTradeGemeente, de 11.11.11-campagne, … mogelijkheden om te informeren en te 
sensibiliseren over lokaal mondiaal beleid.  
 
De gemeente speelt een voortrekkersrol in het informeren over de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). (zie ook P2-AP1). 
 
Binnen het lokaal mondiaal beleid willen we ook verenigingen ondersteunen die enerzijds het 
draagvlak rond lokaal mondiaal beleid hier in België willen vergroten en anderzijds verenigingen die 
concrete projecten in het buitenland opzetten. Traditioneel worden deze subsidies in de tweede 
helft van het jaar toegekend. Met de mondiale raad wordt intussen gewerkt aan een vernieuwd 
subsidiereglement. Hoewel de focus van het lokaal mondiaal beleid vooral ligt op structurele 
verandering, is er ook een bedrag voor noodhulp voorzien. Dit jaar werd al noodhulp gegeven aan 
UNICEF naar aanleiding van de noodtoestand veroorzaakt door cycloon Idai in Mozambique, 
Zimbabwe en Malawi.  
 
Binnen de campagne van FairTradeGemeenten is een nieuwe manier ontwikkeld om de gemeenten 
te evalueren, namelijk de fair-o-meter. Dit meetinstrument neemt de gemeente transversaal onder 
de loep. Samen met en onder impuls van de trekkersgroep zetten we verder stappen om hierop 
steeds beter te scoren. Dit doen we via de mondiale beleidskeuzes en het stimuleren van andere 
actoren (individuen, verenigingen, scholen, bedrijven,…) om in het mondiaal belang duurzame keuzes 
te maken. Het actieterrein is hier vooral mondiaal burgerschap. Zo was er in februari een 
fairtradeproject voor 10 klassen van het vierde leerjaar, gevolgd door een tententoonstelling in de 
bibliotheek van affiches die door de kinderen in dit kader werden gemaakt. Daarnaast wordt op het 
officieel onthaal van de nieuwe inwoners ook steeds  informatie over fair trade en lokale duurzame 
landbouw gegeven.  
 
Ook het project ‘Wevelgem, de fiets en het Zuiden’ past met een evenwaardig partnerschap in het 
mondiale kader. Wevelgem wordt hiervoor gedurende drie jaar ondersteund door de provincie 
West-Vlaanderen. Met dit project geeft de gemeente vorm en inhoud aan minstens 10 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. Het actieterrein is hier vooral de mondiale samenwerking. 
- Algemene verspreiding van informatieve flyers in de gemeentehuizen en bibliotheek(filialen) 
- Doorheen het jaar: ophalen, herstel en verkoop van fietsen. Er werden dit jaar al 10 fietsen 
verkocht aan mensen uit de kansengroep. 
- 11 volwassen namen deel aan fietslessenreeks voor volwassenen tussen 18 maart en 5 april 
- Toelichting van het project op de culturele raad op 18 februari, informatiestand op de info-avond 
Gent-Wevelgem op 28 maart, in de bib van 28 maart tot 22 april,  op evenement ‘lokale helden, 
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duurzame helden’ op 26 april, op het hobbysalon te Wevelgem op 1 mei, op de handelsbeurs te 
Gullegem tijdens het weekend van 1, 2 en 3 juni. 
- Voorbereidende gesprekken met de CVO-partners in verband met de uitwisseling in het najaar.  

 

19-P2-AP3 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  114.963,00 115.163,00 6.411,34 

Ontvangsten 15.000,00 15.000,00 145,00 

Saldo -99.963,00 -100.163,00 -6.266,34 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 19-PB3 : Wevelgem wil meer verkeersveiligheid en past hierbij 

het STOP-principe toe  
 
Actieplan: 19-P3-AP1 : Verplaatsingen door voetgangers en fietsers worden 
aangemoedigd 
Er wordt opnieuw meer dan 300 000 euro gereserveerd voor de aanleg en heraanleg van voetpaden. Pollers of 

inzinkbare palen worden geplaatst, zodat de ruimte voor voetgangers niet ingenomen wordt door wagens (aan 

CC Guldenberg, sporthal Gullegem). Voor de scholen worden opnieuw fluohesjes aangekocht. De 

wegmarkeringen voor fietspaden en fietssuggestiestroken worden regelmatig opgefrist. De mobiele 

fietsenstalling wordt uitgebreid. Het fietsfondsdossier voor de Bissegemstraat wordt opgestart. 
 

Evaluatie actieplan:  
In de eerste helft van het jaar werden de jaarlijkse onderhoudswerken aan de voetpaden uitgevoerd. 
Een nieuwe opdracht is voorbereid en gaat in het najaar 2019 in uitvoering. De voetpaden in de 
Roeselarestraat zijn vernieuwd naar aanleiding van werken door de nutsmaatschappijen. Ook in 
Moorsele werden heel wat voetpaden vernieuwd naar aanleiding van het ondergronds brengen van 
de netten. In het bestek voor onderhoud van de wegen wordt extra aandacht gegeven aan de fietser. 
Op het openbaar domein worden veel kleine maatregelen genomen om de veiligheid van 
voetgangers en fietsers te verhogen. Dat zijn ingrepen als voetpadverbreding (o.a. in de 
Salinusstraat), nieuwe verkeersborden, signalisatiemateriaal en trottoirpalen. 
 
In de Poststraat werd na de paasvakantie een schoolstraat ingevoerd. Deze schoolstraat liep op proef 
tot het einde van het schooljaar 2018-2019. Na de evaluatie is beslist om de Poststraat definitief als 
schoolstraat in te richten. 
 
Er werd een nieuwe schoolfietsroutekaart ontworpen voor de verschillende deelgemeenten.  
Voor de scholen werden opnieuw fluohesjes en/of boekentashesjes aangekocht.  
De fietsbehendigheidsproeven en fietsexamens voor de scholen werden opnieuw georganiseerd.  
 
Er werd een nieuwe mobiele fietsenstalling aangekocht. Door de talrijke vragen kon niet altijd aan 
alle vragen voldaan worden.  
De fietsenstalling in het oude stationsgebouw kan niet langer gebruikt worden, gelet op de verkoop 
van het stationsgebouw. De bestaande fietsenstalling naast het stationsgebouw wordt omgebouwd 
tot een beveiligde fietsenstalling. Er worden extra plaatsen voorzien aan de andere kant.  
Er werden 3 bijkomende fietsporsches geplaatst op het openbaar domein om zo meer plaats te 
geven aan fietsers.  
De testkaravaan blijft druk bevraagd. 
 
De aanbesteding voor het fietsfondsdossier in de Bissegemstraat is lopende.  
 
Er werden 2 trajecten van trage wegen in deelgemeente Gullegem heraangelegd (uitvoering 
opdracht toegekend in 2018): Europalaan - Bissegemstraat en Daalstraat - Kloefvoetweg 
 

 

19-P3-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  56.025,00 56.025,00 18.549,95 

Ontvangsten 600,00 600,00 300,00 

Saldo -55.425,00 -55.425,00 -18.249,95 

Investering       

Uitgaven  656.846,00 1.258.998,04 425.819,80 
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Ontvangsten 90.000,00 90.000,00 0,00 

Saldo -566.846,00 -1.168.998,04 -425.819,80 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P3-AP2 : Het mobiliteitsplan wordt geactualiseerd met focus op 
verkeersveiligheid 
De opdrachten voor de opmaak van de mobiliteitsstudie zijn lopende. 
 

Evaluatie actieplan:  
Op 27 mei 2019 werd in de gemeenteraadscommissie mobiliteit / masterplan een stand van zaken 
gegeven over de actualisatie van het mobiliteitsplan. Zo kwam het communicatie- en 
participatietraject aan bod en werden de volgende stappen besproken. De onderzoeksnota is op 
basis van bovenstaande info bijgewerkt en wordt voorgelegd aan een volgende 
gemeenteraadscommissie.  
De resultaten van de eerder uitgevoerde parkeertellingen in het centrum van Wevelgem zijn 
geëvalueerd. Ook deze resultaten worden meegenomen in de actualisatie van het mobiliteitsplan.  
 
In samenwerking met de politiezone is in Gullegem van mei tot juli 2019 een project opgezet rond 
zwaar vervoer. Door het plaatsen van een tijdelijke vrachtwagensluis met ANPR-camera’s kon het 
zwaar vervoer door het centrum van Gullegem gemonitord worden. Deze controle resulteerde zowel 
in sensibilisering als in het uitschrijven van boetes.   
 
Het High-Five project werd in de eerste helft van 2019 gegund. Dit project zal van start gaan in 
september 2019. Via dit project wenst het gemeentebestuur de schoolgaande jeugd op een speelse 
en aantrekkelijke manier aan te moedigen de fiets te nemen of te voet te gaan. Het project wordt 
eerst ingevoerd in de deelgemeente Moorsele. 
 
Wevelgem schreef zich in om in het schooljaar 2019-2020 opnieuw een octopusgemeente te zijn. Er 
werden ook nog bijkomende octopuspalen aangekocht.  
 
Op verschillende plaatsen werden nog bijkomende snelheidsinformatieborden geplaatst. 
 
Ook een aantal infrastructurele maatregelen zijn gebeurd voor het verhogen van de 
verkeersveiligheid:  
- De woning op de hoek van de Menenstraat met de Moorselestraat werd afgebroken. Met de 
heraanleg is de zichtbaarheid verbeterd en is de situatie voor de fietsers veiliger geworden.  
- Naar aanleiding van de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling Ijzerpoort-Noord wordt het 
kruispunt Koningin Fabiolastraat – Bergelen heraangelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
verkeersveiligheid.  
- De woning gelegen in de Gullegemstraat 115 is aangekocht in functie van de verkeersveiligheid.  

 

19-P3-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  15.000,00 45.000,00 48.524,55 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -15.000,00 -45.000,00 -48.524,55 

Investering       
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Uitgaven  613.000,00 931.402,31 233.396,04 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -613.000,00 -931.402,31 -233.396,04 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P3-AP3 : Samen met de Vlaamse overheid en andere partners worden er 
plannen voor de N8 ontwikkeld 
De gemeente blijft overleggen met het agentschap Wegen en Verkeer. De plannen worden opgevolgd omtrent de 

heraanleg van de N8 ter hoogte van de ronde punten. Ook worden de acties met betrekking tot het masterplan 

afgetoetst en wordt de vraag van het gemeentebestuur rond de overname van een deel van de N8 in het centrum 

opgevolgd. 

 

Evaluatie actieplan:  
 
Samen met het agentschap Wegen en Verkeer is een studie opgestart voor de herinrichting van de 
Kortrijkstraat, deel vanaf het eerste rond punt E403 tot grens Bissegem. Voor dit project is nu een 
startnota opgemaakt die verder bediscussieerd en uitgewerkt zal worden in de projectstuurgroep.  
 

Vanuit het college van burgemeester en schepenen werd aan de Vlaamse overheid gevraagd om het 
beheer van de N8 in Wevelgem deels toe te vertrouwen aan de gemeentelijke overheid. Dit in het 
bijzonder in het kader van de vernieuwing van het centrum van Wevelgem.  
De Vlaamse overheid wil momenteel niet ingaan op deze vraag maar is wel bereid om op een 
constructieve manier verder samen te werken bij de uitvoering van het masterplan voor Wevelgem.  
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Beleidsdoelstelling: 19-PB4 : Wevelgem behoudt de open ruimte ten behoeve van 

natuur, groen, recreatie en landbouw  
 

Actieplan: 19-P4-AP1 : Er wordt gestreefd naar voldoende kwalitatief groen in de 
omgeving van elke inwoner 
De gemeente heeft heel wat openbaar groen en streeft naar de Vlaamse normen inzake voldoende kwalitatief 

groen in de omgeving. Dit gaat om buurtgroen (>1 ha) binnen een straal van 400 meter en wijkgroen (>5 ha) 

binnen een straal van 800 meter. Bij nieuwbouwprojecten bedraagt de norm 45 m² groen per woning. Heel 

concreet wordt een groenzone aangelegd nabij de nieuwe verkaveling in de Reynsakkerstraat. Verkavelaars 

dragen bij in het groen via het specifieke belastingreglement. In uitvoering van het bomenbeleidsplan kunnen 

laanbomen vervangen worden door meer passende bomen. 
 
Evaluatie actieplan:  
In het kader van de aanleg van groenzones naar aanleiding van nieuwe verkavelingen zijn werken 
uitgevoerd in de groenzone Reynsakkerstraat en werd de groenzone in de Leuricock gefinaliseerd. 
Daarnaast werd voor de verkaveling Ijzerpoort-Noord een groenbijdrage geïnd via het specifieke 
belastingreglement.  
 
In de Heilige Theresiastraat werd op de site van de voormalige pastorie een nieuwe groenzone 
gerealiseerd. 
 
De omgeving van het petanqueterrein in Ter Gracht werd opnieuw aangelegd. 
 
De omgevingswerken aan het Maurits Lauwersplein werden afgerond. 
 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook de dagelijkse onderhoudswerken van de gemeentelijke groenzones. 
(maaien, onderhoud, plantgoed, ...) 

 

19-P4-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  470.400,00 473.478,68 172.218,89 

Ontvangsten 231.000,00 231.000,00 143.414,43 

Saldo -239.400,00 -242.478,68 -28.804,46 

Investering       

Uitgaven  155.000,00 557.621,56 238.315,87 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -155.000,00 -557.621,56 -238.315,87 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 
 

Actieplan: 19-P4-AP2 : Wevelgem volgt regionaal overleg inzake ruimtelijke 
ontwikkeling op i.f.v. eigen accenten 
De gemeenteraad heeft in zitting van 8 juni 2018 de Vlaamse regering verzocht om een delegatie te verlenen aan 

het gemeentebestuur om een RUP op te maken voor dit gebied, na de 'geplande' onderzoeken rond de 

draagkracht voor het gebied. In die zin wordt dit standpunt verder meegenomen in het kader van regionale 

overleggen rond ruimtelijke ontwikkeling. 
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Evaluatie actieplan:  
In de marge van KR-8 (optimaliseren van de ontsluiting rond Kortrijk) is een onderzoeksopdracht 
uitgeschreven voor de omgeving Luchthaven Kortrijk Wevelgem. Ter Biest maakt hier deel van uit. In 
de onderzoeksopdracht ligt de focus hier op het behoud van de open ruimte.  
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Beleidsdoelstelling: 19-PB5 : Wevelgem neemt zijn regierol op het vlak van wonen op  
 

Actieplan: 19-P5-AP1 : Wevelgem werkt aan de toegankelijkheid tot de woonmarkt 
Een voldoende aanbod aan woningen/ percelen wordt aangemoedigd via de belastingreglementen op leegstand 

en op niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling. Het is belangrijk speculatie tegen te gaan. Via 

de woonclub, met zitdagen in het OCMW, worden mensen ondersteund bij hun zoektocht naar een huurwoning 

op de private huizenmarkt. 

 

Evaluatie actieplan:  
Samen met de Woonclub zijn in 2019 al 32 dossiers opgestart. Voor 7 mensen is een woonst 
gevonden.  
De woonclub wil de werking uitbreiden met hulp van vrijwilligers. Momenteel is er al 1 vrijwilliger die 
mee op stap gaat. De vrijwilligers worden begeleid via intervisie en infomomenten.  

 

19-P5-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  8.000,00 8.000,00 7.754,82 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -8.000,00 -8.000,00 -7.754,82 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 
 

Actieplan: 19-P5-AP2 : Wevelgem werkt aan de woonkwaliteit van zowel privé- als 
huurwoningen 
Het verbeteren van de woningkwaliteit wordt ondersteund via een verbeterings- en aanpassingspremie. De 

huisvestingsambtenaar ondersteunt burgers bij hun zoektocht naar allerlei premies en passende leningen. De 

gemeente speelt ook een actieve rol bij de controle van de woonkwaliteit van panden. 

 
Evaluatie actieplan:  
De renovatiecoach helpt mensen bij de grondige renovatie van hun woning, geeft advies, spreekt 
aannemers aan, ... . Het inzetten van deze coach helpt om het woonpatrimonium binnen de 
gemeente op te waarderen en energiezuiniger te maken. De gemeente voorziet voor 'doelgroepen' 
in een tussenkomst van maximaal 10 uur (500 euro). In 2019 maakten al 6 personen gebruik van deze 
ondersteuning. 
 
De belastingreglementen voor onbebouwde percelen en leegstand worden toegepast.  
De cel Wonen vulde de leegstandslijst in de eerste helft van 2019 verder aan en stelt deze op punt. 
De gemeente volgt deze langdurige leegstand van woningen en panden kleiner dan 500m² de laatste 
10 jaar strikt op. Zagen we de eerste jaren nog een relatief groot aantal, dan is dit de laatste 2 jaren 
sterk gedaald. In 2016 stonden nog 327 woningen op de lijst, waarvan 45 belast. In 2017 daalde het 
aantal leegstaande panden tot 159. In 2018 waren er dat nog 134, waarvan 41 belast. Het aantal 
belaste woningen blijft dus ongeveer gelijk.  
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Wevelgem voert ook gericht woningcontroles uit, op vraag van bewoners. In de eerste helft van 2019 
werd in 19 woningen een controle door de eigen diensten uitgevoerd. In 8 gevallen werd een besluit 
door de burgemeester genomen. Er werd maar 1 conformiteitsattest afgeleverd. Daarnaast is ook de 
Vlaamse wooninspectie actief in de gemeente. Voor 8 woningen werd de gerechtelijke procedure 
opgestart. Deze staat los van de controles door de gemeente. 

 

19-P5-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  50.000,00 53.275,00 23.400,00 

Ontvangsten 165.000,00 165.000,00 81.250,16 

Saldo 115.000,00 111.725,00 57.850,16 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P5-AP3 : Wevelgem voert de woonprogrammatie uit zoals opgenomen in 
het woonplan 
Dit engagement vertaalt zich ook in het vergunningenbeleid. Het gebied Kleine Molen is nog een belangrijk 

woongebied binnen de gemeente, waarvoor nog wegenisinfrastructuur aangelegd moet worden. Middelen zijn 

voorzien voor de aankoop van bijkomende gronden voor de ontsluitingsweg naar dit gebied, mocht dit wenselijk 

en nuttig blijken. 

 

Evaluatie actieplan:  
De intercommunale Leiedal bereidde voor het gebiedsdekkend RUP Gullegem en het 
gebiedsdekkend RUP Wevelgem de scopingsnota's voor. Deze kunnen in de nazomer gepubliceerd 
worden. 
De gemeente monitort de geplande ontwikkelingen vanuit de woonprogrammatie. In de eerste helft 
van 2019 werden een aantal projecten van de SHM (Vrijstraat, Nieuwe Markt) voorbereid voor een 
vergunningsaanvraag. 
 

 

19-P5-AP3 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  0,00 25,00 25,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 -25,00 -25,00 

Investering       

Uitgaven  1.150.000,00 1.338.693,86 8.144,99 

Ontvangsten 15.000,00 15.000,00 0,00 

Saldo -1.135.000,00 -1.323.693,86 -8.144,99 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 19-PB6 : Wevelgem verhoogt de aantrekkelijkheid van zijn centra  

 

Actieplan: 19-P6-AP1 : Specifieke acties worden uitgevoerd voor het centrum van 
Wevelgem  
 

Evaluatie actieplan:  
Op 27 mei 2019 werd in de gemeenteraadscommissie mobiliteit / masterplan een stand van zaken 
gegeven rond het masterplan, de inplanting van een nieuwe sporthal en de proeftuinen ontharding. 
Er is opnieuw een subsidiedossier ingediend binnen de proeftuinen ontharding.  
 
Onderhandelingen in het kader van strategische verwervingen hebben al geleid tot de aankoop van 
woningen in de Lode De Boningestraat en de Brugstraat. 
 
Er worden 2 gebouwen voorzien in samenwerking met SPWe. Het gebouw met de klaslokalen is 
volop in ontwikkeling. Vanaf september wordt gestart met de dossiers voor de technieken.  
De funderings- en montagewerken voor het gebouw met polyvalente zaal worden na het 
zomerverlof opgestart. 
 
De prieeltjes in de gemeentelijke hovingen werden in het voorjaar van 2019 gerestaureerd in functie 
van het kunstwerk dat er in geplaatst wordt. 
Er werd een nieuwe afranding voorzien aan de vijver in het park.  
 

 

19-P6-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  13.000,00 8.000,00 14.611,61 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -13.000,00 -8.000,00 -14.611,61 

Investering       

Uitgaven  3.358.455,00 3.419.891,68 745.781,58 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -3.358.455,00 -3.419.891,68 -745.781,58 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P6-AP2 : Specifieke acties worden uitgevoerd voor het centrum van 

Moorsele  
Rond de werking van het lokaal dienstencentrum is een overeenkomst afgesloten tussen het OCMW en het 

woonzorgcentrum. Het OCMW staat in voor de aankoop van meubilair voor dit LDC.  

 

Evaluatie actieplan:  
Het gemeentebestuur heeft zich geëngageerd om op 22 september 2019 het centrum van Moorsele 
autovrij te maken. De burgers kunnen op deze manier proeven van een autovrij centrum en de 
mogelijkheden dat dit kan bieden. 
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De opstart van het lokaal dienstencentrum Martha in Moorsele – een samenwerking tussen vzw Sint-
Jozef en het OCMW Wevelgem – wordt voorzien op 1 oktober 2019. Daaraan zal ook een officieel 
openingsmoment gekoppeld worden.  
 
Tijdens het voorjaar van 2019 werden allerlei keuzes gemaakt rond inrichting en praktische werking 
van het lokaal dienstencentrum. Daarnaast werd ook al een eerste promotiecampagne opgezet. De 
aangeboden diensten en activiteiten worden deels gelijkgesteld met de twee andere lokale 
dienstencentra. De centrumleider zal dit in goede banen leiden.  
 
In aanloop van de opening werd net voor de zomer de aanvraag tot erkenning ingediend.  

 

19-P6-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Investering       

Uitgaven  50.000,00 101.193,43 46.294,81 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -50.000,00 -101.193,43 -46.294,81 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P6-AP3 : Specifieke acties worden opgezet voor het centrum van Gullegem 
Er wordt verder gewerkt aan het plan voor de inplanting van OC de Cerf. Acties in het kader van het beheersplan 

voor de Oude Pastorie worden overwogen. 

 
Evaluatie actieplan:  
Binnen de oefening rond de vernieuwing van OC de Cerf werd de ruimtelijke oefening rond de 
inplanting van een nieuw ontmoetingscentrum en de vernieuwing van de dorpskern verder 
voorbereid en worden volgende zaken op hun haalbaarheid verder onderzocht:  
- Het opentrekken van de Heulebeek  
- Mogelijk gebruik / nabestemming van de kerk  
 
Het beheersplan voor de site Oude Pastorie werd opgemaakt en de subsidieaanvraag werd ingediend 
voor de restauratie van het brugje op de site. Het restauratiedossier zal opgestart worden na positief 
advies en na toewijzing van een subsidie. 
 
In 2019 werd een tijdelijke vrachtwagensluis opgesteld rond het centrum van Gullegem. Dit moet 
zwaar verkeer weren uit het centrum. (Zie ook P3-AP2) 
 
De nieuwe elektriciteitskast in het centrum van Gullegem werd geplaatst door Infrax begin juli.  

 

19-P6-AP3 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  1.500,00 1.500,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
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Saldo -1.500,00 -1.500,00 0,00 

Investering       

Uitgaven  80.000,00 112.936,05 20.047,02 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -80.000,00 -112.936,05 -20.047,02 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P6-AP4 : Er worden ondersteunende maatregelen genomen voor de lokale 
handel 
Er werden eind 2017 vestigingspremies ingevoerd voor handelszaken in de centra. Daarnaast is er ook een 

toegankelijkheidspremie. De werking van de Wevelgemse kadobonnen wordt ondersteund en kan een extra 

boost krijgen met bijkomende automaten in Moorsele en Gullegem. Via de stafmedewerker lokale economie 

kunnen diverse initiatieven opgezet worden. 
 
Evaluatie actieplan:  
Het systeem van de Wevelgemse Kadobon wordt verder ondersteund vanuit de gemeente.  
 
Tijdens de eerste week van de paasvakantie werd een actie georganiseerd tijdens de wekelijkse 
markt in elke deelgemeente ter promotie van de markten. De marktkramers leverden de meeste 
prijzen maar de hoofdprijzen werden telkens voorzien door het gemeentebestuur. 
 
Er werden premies uitbetaald aan handelszaken: in 3 dossiers werd de eerste schijft van de bouw- en 
renovatiepremie uitbetaald. Daarnaast kwamen ook 2 handelszaken in aanmerking voor de 
toegankelijkheidspremie. 

 
19-P6-AP4 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  77.000,00 77.700,00 24.837,24 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -77.000,00 -77.700,00 -24.837,24 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 
 
Actieplan: 19-P6-AP5 : Specifieke acties worden uitgewerkt in de drie centra om de 
aantrekkelijkheid te verhogen 
Aantrekkelijkheid kent vele facetten. Dit kan om bebloeming gaan, maar net zo goed om initiatieven die in de 

centra georganiseerd worden. De traditionele openluchtevenementen zijn niet binnen dit actieplan opgenomen 

(Klein Tokyo, Parkies,....). Wel zijn er middelen voorzien voor nieuwe creatieve invulling. 
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Evaluatie actieplan:  
Er werden opnieuw in elke kern bloemschalen voorzien via een externe firma.  

 
19-P6-AP5 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  42.000,00 30.300,00 5.880,60 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -42.000,00 -30.300,00 -5.880,60 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 19-PB7 : Wevelgem bevordert de kwaliteit van de 

bedrijventerreinen en creëert nieuwe havens van bedrijvigheid  

 
Actieplan: 19-P7-AP1: Nieuwe ambachtelijke zones worden ontwikkeld 
 
Evaluatie actieplan: 
In de eerste helft van 2019 werden vergunningen afgeleverd voor de site STOW en de site Medibeg 
in functie van lokale bedrijvigheid. 
 

 
Actieplan: 19-P7-AP2 : Er wordt geïnvesteerd in de heraanleg en de revitalisering van de 
bestaande bedrijventerreinen 
Fase 1 van de revitaliseringswerken in industriezone Gullegem-Moorsele wordt afgewerkt. Fase 2 kan opgestart 

worden. Deze werken worden voor 85% gesubsidieerd via het agentschap Innoveren en Ondernemen.  
 

Evaluatie actieplan:  
In 2019 wordt de heraanleg van de industriezone Gullegem Moorsele deel A verder uitgevoerd. 
Intussen zijn al een aantal delen afgewerkt, waaronder:  
- Muizelstraat 
- Nijverheidslaan 
- Vrachtwagenparking 
- Noordstraat (tussen autokeuring en Hondschotestraat) 
- Drieslaan (tussen Noordstraat en Muizelstraat) 

 

19-P7-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  2.000,00 19.533,23 3.029,73 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -2.000,00 -19.533,23 -3.029,73 

Investering       

Uitgaven  1.223.000,00 6.813.070,44 2.484.408,31 

Ontvangsten 1.021.052,00 5.707.656,46 2.108.845,76 

Saldo -201.948,00 -1.105.413,98 -375.562,55 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 19-PB8 : Nieuwe sportinfrastructuur zorgt voor kwaliteitsvolle 

mogelijkheden tot sporten  

 

Actieplan: 19-P8-AP1 : Bouw van een nieuw zwembad 
De mededingingsprocedure met onderhandeling voor de bouw van een nieuw zwembad moet resulteren in een 

gunning eind 2018, een omgevingsvergunning medio 2019, gevolgd door de start van de werken. 

 
Evaluatie actieplan:  
De opdracht voor ontwerp en bouw van een nieuw zwembad werd eind 2018 toegewezen.   
De omgevingsvergunning werd aangevraagd en verkregen in 2019.  De bemalingswerken zullen 
starten tijdens de zomer, de effectieve bouwwerken, grond- en funderingswerken starten na het 
zomerverlof.   

 
19-P8-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  15.000,00 35.447,60 30.610,73 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -15.000,00 -35.447,60 -30.610,73 

Investering       

Uitgaven  2.860.000,00 3.314.357,63 13.639,12 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -2.860.000,00 -3.314.357,63 -13.639,12 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 
Actieplan: 19-P8-AP2 : Aanleg van een atletiekpiste 
De aanleg van de atletiekpiste wordt gepland voor de zomer van 2019. Meteen wordt ook de veldverlichting 

meegenomen van het 3de veld op het Sportspoor. Er wordt ook een beachvolleyveld aangelegd, de piste wordt 

omheind en er komt een nieuwe schuilzone voor de supporters. 
 
Evaluatie actieplan:  
In de eerste helft van 2019 werd verder gewerkt aan het definitief ontwerp voor de aanleg van een 
atletiekpiste. Dit gebeurt in samenwerking met en rekening houdend met de plannen voor het 
nieuwe zwembad en de omgevingsaanleg. Het dossier wordt in het najaar voorgelegd aan de 
gemeenteraad, in functie van uitvoering in de periode mei – augustus 2020. 

 
19-P8-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  1.500,00 1.500,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -1.500,00 -1.500,00 0,00 

Investering       

Uitgaven  1.039.293,00 929.643,06 3.756,25 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -1.039.293,00 -929.643,06 -3.756,25 

Financiering       



22 
Opvolgingsrapportering gemeente en OCMW Wevelgem 5/09/2019 
16:16  

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 
 

  



23 
Opvolgingsrapportering gemeente en OCMW Wevelgem 5/09/2019 
16:16  

Beleidsdoelstelling: 19-PB9 : Kinderen krijgen de nodige ruimte om te spelen in 

Wevelgem 

 
Actieplan: 19-P9-AP1 : Het aanbod van speelpleinwerking wordt behouden en 
georganiseerd binnen goed afgestemde structuren 
De speelpleinwerking van Katjeduk vzw en van Haasje-over blijft behouden in Wevelgem. Ook wordt, in het 

kader van inclusieve speelpleinwerking, verder samengewerkt met vzw De Stroom. In Gullegem is er een 

uitbreiding van het aanbod. Naast de 2 weken Haasje-over in augustus komen er 2 weken bij in juli, 

georganiseerd door Katjeduk vzw. In Moorsele waren er in 2018 een paar proefdagen. In 2019 biedt Haasje-over 

een week vakantiewerking aan. 

 
Evaluatie actieplan:  
Het speelpleinaanbod werd geoptimaliseerd zodat kinderen op een laagdrempelige manier kunnen 
proeven van een gevarieerd spel-, cultuur- en sportaanbod. 
 
Tijdens de krokusvakantie werd de mogelijkheid geboden om in te schrijven voor een nieuwe 
formule:  
Er was de 'gewone' speelpleinwerking met proevertjes van cultuur en sport. 
Daarnaast konden kinderen inschrijven voor een meerdaags kampje, een techniekkamp. 
Tijdens de paasvakantie werd deze formule herhaald met een moestuinkamp. 
 
De Stroom vzw stond in voor de organisatie van Kasper, een speelpleinwerking voor kinderen met 
een beperking en broer/ zus, tijdens krokus- en paasvakantie. 
 
In de zomervakantie wordt speelpleinwerking georganiseerd in de 3 deelgemeenten, deels in 
samenwerking met vzw Katjeduk.  

 

19-P9-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  247.164,00 247.164,00 85.146,67 

Ontvangsten 35.000,00 35.000,00 24.867,80 

Saldo -212.164,00 -212.164,00 -60.278,87 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 
Actieplan: 19-P9-AP2 : Aan de hand van het speelweefselvisie wordt de speelruimte in 
Wevelgem behouden en versterkt 
Inzake aanleg van speelzones worden speelelementen voor peuters voorzien in het park. De nieuwe groenzone in 

de Reynsakkerstraat wordt ingericht. Er wordt wat ruimte voor skaters voorzien. De speelpleinen worden verder 

structureel onderhouden. Er worden nog specifieke buitenactiviteiten voor kinderen opgezet. 

 
Evaluatie actieplan:  
De speelweefselvisie werd in 2019 verder uitgebouwd. 
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Op vlak van informele speelruimte wordt de samenwerking met Wildebras gecontinueerd. Het 
onderzoek naar mogelijkheden in verband met ‘adventure playground’ wees uit dat dit financieel 
niet haalbaar is. Tijdens de buitenspeeldag werd 'wild spelen' gepromoot. 
 
Er werd ook verder geïnvesteerd in spelprikkels in schoolomgevingen. In de schoolomgeving van de 
Gulleboom en GBS Goudenregenstraat werden zitelementen geplaatst. 
 
Op vlak van formele speelruimte werden de plannen voor de groenzone Reynsakkerstraat verder 
gefinaliseerd op basis van buurtparticipatie. 
 
Daarnaast werd een visie op skateruimte uitgewerkt. Hieronder zit een samenwerking met 
Rampaffairz zodat Wevelgemse jongeren sinds 2018 goedkoper kunnen gaan skaten. Tot eind mei 
2019 werden 160 beurten ingeruild. 
De skate-infrastructuur in Moorsele werd heraangelegd in juni 2019. 

 

19-P9-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  33.000,00 33.000,00 5.497,58 

Ontvangsten   0,00 0,00 

Saldo -33.000,00 -33.000,00 -5.497,58 

Investering       

Uitgaven  40.000,00 113.189,00 38.989,21 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -40.000,00 -113.189,00 -38.989,21 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 19-PB10 : Wevelgem bevordert de gezondheid van zijn inwoners 
Actieplan: 19-P10-AP1 : Als gezonde gemeente worden acties opgezet op het vlak van 
gezondheidspreventie 
In het kader van de opmaak van een nieuw meerjarenplan wordt ook een plan ontwikkeld inzake 

gezondheidspreventie, waarbij in 2019 al specifieke acties opgestart worden. 
 
Evaluatie actieplan:  
Het gezondheidsbeleid 'op jouw gezondheid' werd opgestart. Bij wijze van promotie kregen de 
loopclubs, de deelnemers aan een start to run en mensen die een bijzondere sportieve uitdaging 
plannen, een gratis loopt-shirt. Zo wordt aangegeven dat er iets beweegt op vlak van het 
Wevelgemse gezondheidsbeleid. 
Er wordt de komende jaren ingezet op 5 thema's waarbij in het voorjaar van 2019 volgende zaken al 
aan bod kwamen:  
- Binnen het thema 'hartveilige gemeente' werden 2 sessies levensreddend handelen georganiseerd. 
- Binnen het thema 'alcohol en generatie rookvrij' werden bierkaartjes ontwikkeld om alcoholvrije 
mogelijkheden te stimuleren tijdens tournée minérale. 
 
Het project 'beweging op verwijzing' blijft verder lopen. 

 
19-P10-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  13.000,00 18.276,00 9.332,90 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -13.000,00 -18.276,00 -9.332,90 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 19-PB11 : Wevelgem neemt maatregelen die bijdragen tot de 

veiligheid en het veiligheidsgevoel  
 

Actieplan: 19-P11-AP1 : Wevelgem investeert verder in de plaatsing van camera's op 
strategische plaatsen  

In de gemeente zijn al diverse camera's geplaatst. In 2018 werd nog beslist tot plaatsing van camera's in het 

centrum van Wevelgem. Voor het onderhoud van al deze camera's is een contract afgesloten. 

 

Evaluatie actieplan:  
In 2018 werd beslist om op drie locaties in het centrum van Wevelgem bijkomende camera’s te 
plaatsen. Deze zijn intussen geplaatst en in gebruik. De monitoring van de beelden gebeurt door de 
politiezone.  

 
19-P11-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  16.400,00 15.752,51 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -16.400,00 -15.752,51 0,00 

Investering       

Uitgaven  0,00 81.151,96 81.151,96 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 -81.151,96 -81.151,96 

Financiering       

Uitgaven  0,00     

Ontvangsten 0,00     

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 
Actieplan: 19-P11-AP2 : Wevelgem sensibiliseert de inwoners op het vlak van veiligheid 
De gemeenschapswacht zal ingezet worden voor het afgeven van technopreventieve adviezen. Op basis van 

dergelijk advies kan een inwoner een subsidie aanvragen voor het uitvoeren van maatregelen inzake 

inbraakpreventie. Het aankopen van rookmelders wordt verder aangemoedigd. 
 
Evaluatie actieplan:  
Het subsidiereglement inbraakpreventie, goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 september 
2018, trad in werking op 1 december 2018. In 2019 werden in de eerste jaarhelft 49 
diefstalpreventieadviezen afgeleverd door de diefstalpreventieadviseur. 
Ook het subsidiereglement jeugdlokalen voorziet sedert 1 januari 2019 dat er voldoende aandacht 
moet zijn voor het technopreventief aspect van een bouwproject (beslissing van de gemeenteraad 
van 14 september 2018). Er werden 5 diefstalpreventieadviezen opgemaakt voor jeugdlokalen. 
 
Er worden ook nog steeds rookmelders verkocht in het gemeenteloket. De vraag naar plaatsing van 
rookmelders door 75-plussers blijkt in 2019 nog heel beperkt (3 aanvragen). 

 
19-P11-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  12.000,00 22.000,00 5.344,17 

Ontvangsten 0,00 0,00 2.464,00 

Saldo -12.000,00 -22.000,00 -2.880,17 

Investering       
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Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 19-PB12 : Aan ouderen worden kansen geboden om zo lang 

mogelijk actief te zijn binnen de gemeenschap 

 
Actieplan: 19-P12-AP1 : Wevelgem maakt werk van een dementievriendelijke gemeente  

Vanuit het WZC Het Gulle Heem is - in nauw overleg met diverse actoren, waaronder alle woonzorgcentra in de 

gemeente - een actieplan opgesteld onder de titel 'dementievriendelijke gemeente'. In dit kader zullen dus diverse 

initiatieven genomen worden. Momenteel wordt bijvoorbeeld volop gewerkt aan een dementievriendelijke 

wandeling in de 3 deelgemeenten. 

 

Evaluatie actieplan:  
Het lokale bestuur neemt de regierol op. Er werd een coördinator voor het project aangeduid. Een 
stuurgroep werd samengesteld uit vertegenwoordigers van het lokale bestuur, de vier 
woonzorgcentra (WZC) van Wevelgem, thuiszorgdiensten en het expertisecentrum dementie. 
 
Werkgroepen werkten volgende acties uit: infomoment over dementie voor breed publiek, 
tentoonstelling in de 4 WZC’s, per kwartaal een praatcafé dementie, oprichting van 4 infopunten 
dementie, aanbieden van een lessenpakket voor de lagere school. In elke deelgemeente vond een 
dementievriendelijke wandeling plaats (op 26 mei in Gullegem, op 16 juni in Moorsele en op 23 juni 
in Wevelgem). 
 
Andere initiatieven van individuele partners worden gestimuleerd. Er zullen nog nieuwe initiatieven 
volgen vanuit de gezamenlijke aanpak. 

 

19-P12-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  12.500,00 18.500,00 12.402,83 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -12.500,00 -18.500,00 -12.402,83 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

 
Actieplan: 19-P12-AP2 : Elke inwoner met een hulp- of zorgvraag ontvangt de nodige 
hulp-, zorg- en dienstverlening 
Dit actieplan focust op het gegeven dat vanuit de dienst thuiszorg en de woonzorgcentra (met de lokale 

dienstencentra) een antwoord gegeven wordt op heel wat vragen. Zo worden er huisbezoeken georganiseerd bij 

80-jarigen vanuit de dienst thuiszorg. Voor de thuisbezorgde maaltijden wordt een nieuwe elektrische wagen 

aangekocht (gekoppeld aan PB2, gelet op de keuze voor elektriciteit). 
 
Evaluatie actieplan:  
De oprichting en de samenstelling van de eerstelijnszones en de zorgraad wordt actief opgevolgd 
vanuit het Sociaal Huis.  
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De dienstverlening wordt verder bekendgemaakt via de geijkte kanalen zoals website, sociale media, 
infokrant, De Wegwijzer, brochures, … 
 
Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de lokale dienstencentra en de woonzorgcentra.  
- Bij elke opname in het woonzorgcentrum of kortverblijf wordt de kandidaat-resident ingeschaald op 
de Katz-schaal. De kandidaat-resident wordt geïnformeerd over de meest passende hulp en 
dienstverlening. 
- Buurtbabbels: de dienst Thuiszorg is aanwezig op iedere buurtbabbel om de dienst bekend te 
maken.  
- Bij activiteiten van het lokaal dienstencentrum wordt er steeds voorrang gegeven aan het 
doelpubliek van het lokaal dienstencentrum. Bij activiteiten waar een te hoog aantal inschrijvingen 
en dus een inschrijvingsstop verwacht wordt, wordt er proactief voor gezorgd dat de mensen voor 
wie een specifieke activiteit vanuit hun (beginnende) zelfredzaamheidsprobleem best past, niet uit 
de boot vallen.  
 
Voortvloeiend uit de samenwerking tussen gemeente en OCMW is de dienst Thuiszorg sinds midden 
2019 verantwoordelijk voor de ouderenadviesraad en het gemeentelijk ouderenbeleid. In het kader 
van de opmaak van het meerjarenplan wordt het ouderenbeleid geëvalueerd.  

 
19-P12-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  0,00 3.000,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 -3.000,00 0,00 

Investering       

Uitgaven  11.000,00 11.000,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -11.000,00 -11.000,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P12-AP3 : De uitbouw van woonzorgkernen zorgt voor structurele 
samenwerking tussen partners binnen ouderenzorg  

Dit is een veel omvattend actieplan, want dit plan verwijst naar de werking van de woonzorgcentra. Hierbij 

wordt verwezen naar enkele initiatieven. Er wordt een antennewerking opgezet vanuit het lokaal 

dienstencentrum Elckerlyc op de wijk De Posthoorn. Hiervoor werd een subsidie ontvangen van de Koning 

Boudewijnstichting. Er is de werking van de mindermobielencentrale vanuit de woonzorgcentra, het werken met 

een mobiel zorgdossier 

 

Evaluatie actieplan:  
 
De krappe arbeidsmarkt vormt een uitdaging om permanent voldoende verplegend en verzorgend 
personeel op de werkvloer in te zetten. De personeelsreglementering werd aangepast in functie van 
een hogere attractiviteit en vlotte selectieprocedures.  
 
Er is structureel overleg tussen de verschillende woonzorgcentra: 
- De directies van de vier woonzorgcentra in Wevelgem hebben een drietal keer per jaar 
gestructureerd overleg met als doel af te stemmen en/of samen te werken rond bepaalde zaken. In 
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het eerste semester van 2019 werd zo tweemaal vergaderd in functie van de opmaak van het 
meerjarenplan.  
- De directies van Elckerlyc en Het Gulle Heem nemen deel aan het gestructureerd overleg van 
DOTZorg met als doel kennis en expertise uit te wisselen, gezamenlijke vorming te volgen.  
- De directeur van Het Gulle Heem is vertegenwoordiger van de openbare woonzorgcentra in het 
bestuur van Chronical Care Project De Brug en wordt voorgesteld als lid van de Zorgraad van de 
Eerstelijnszone Menen. 
 
Met ingang van 1 juli 2019 kreeg het WZC Elckerlyc een uitbreiding met 3 RVT bedden en het WZC 
Het Gulle Heem een uitbreiding met 4 RVT bedden. 
Het WZC Het Gulle Heem heeft nu 55 erkende RVT bedden en het WZC Elckerlyc 43. RVT bedden 
worden beter gefinancierd. 
 
In de kwaliteitsplanning van beide woonzorgcentra engageren alle medewerkers zich binnen het 
project ‘leven en wonen’ om bijzondere aandacht te hebben voor een kwaliteitsvolle dagbesteding in 
een huiselijke omgeving. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan vereenzaamde bewoners of 
bewoners met een beperkt tot geen netwerk.  
 
Samenwerking met de groep van assistentiewoningen (GAW) Ter Meersch – LDC Elckerlyc en WZC 
Elckerlyc enerzijds en GAW Het Kader – LDC Het Knooppunt – WZC Het Gulle Heem – 
aanleunwoningen anderzijds wordt verder versterkt door onder andere: 
- Drempelverlagende werking voor bewoners van de GAW ten aanzien van deelname aan activiteiten 
in LDC en/of WZC  
- Voorrang voor flatbewoners op WZC en activiteiten LDC 
- Actieve bekendmaking van activiteiten 
- Specifieke activiteiten voor flatbewoners en ex-flatbewoners 
- Brugfunctie sociale dienst WZC 
- Nauwe samenwerking in kader van crisis- en overbruggingszorg 
 
Het lokaal dienstencentrum (LDC) blijft diverse acties ondernemen om zorgafhankelijke mensen op 
te sporen, zoals de huisbezoeken bij 80-jarigen, de buurtbabbels, buurtanalyses (kwetsbare groepen 
in kaart brengen), … Dit gebeurt in samenwerking met en op basis van detectie in andere diensten.  
 
Het LDC en de sociale dienst werken samen om de drempel naar de LDC’s voor cliënten van de 
sociale dienst te verlagen. Vormingen, praattafels, groepssessies worden georganiseerd binnen de 
lokalen van het LDC. Het cliënteel van de sociale dienst leert op deze manier de werking van het LDC 
kennen waardoor ze eventueel makkelijker zullen intekenen voor bepaalde activiteiten. In navolging 
van de groepssessies tracht het LDC deze bezoekers warm te houden door een aanbod te 
organiseren op maat van deze doelgroep. 
 
De LDC’s plannen activiteiten vanuit de visie dat de activiteit geen doel op zich is maar wel het samen 
brengen van mensen met gedeelde interesses. 
De werking richt zich naar de meest kwetsbaren: ouderen, vereenzaamden, mensen met een 
beperking, ... 
 
Buurtambassadeurs zorgen in Gullegem actief voor toeleiding van mensen met (beginnende) 
zelfredzaamheidsproblemen naar het dienstencentrum.        
 
Het lokaal dienstencentrum Martha te Moorsele krijgt verder vorm. (zie ook P6-AP2) 
 



31 
Opvolgingsrapportering gemeente en OCMW Wevelgem 5/09/2019 
16:16  

Het LDC Elckerlyc kreeg 10 000 euro van de Koning Boudewijnstichting om zich actief in te zetten om 
zorgzame buurten te ondersteunen en uit te bouwen in de buurt de Posthoorn en de buurt de 
Wijnberg.  
 
Binnen de werking van Elckerlyc worden mensen met een beperking ingeschakeld als vrijwilliger. 
Hiervoor wordt er onder andere samengewerkt met de sociale dienst, met  enclave van de 
Achtkanter. Door deze mensen een betekenisvolle haalbare taak te geven in werking, worden er 
kansen geboden aan deze doelgroep tot een zinvolle inzet in de maatschappij.  
 

 

19-P12-AP3 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  24.800,00 22.050,00 3.663,61 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -24.800,00 -22.050,00 -3.663,61 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 19-PB13 : Er wordt ingezet op de versterking van kansengroepen 

tot deelname aan de samenleving  
 

Actieplan: 19-P13-AP1 : Alle inwoners krijgen de kans tot vrijetijdsparticipatie 

De UiTPAS is een belangrijk gegeven ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie, vooral voor kansengroepen, 

de zogenaamde MIA's of 'mensen in armoede'. De gemeente verleent tussenkomsten aan verenigingen, andere 

gemeenten, die korting geven aan MIA's die in Wevelgem gedomicilieerd zijn. Daarnaast is er het 

subsidiereglement waarbij verenigingen aangemoedigd worden om de UiTPAS voor hun activiteiten te 

gebruiken. Zij krijgen hiervoor een ondersteuning van 150 euro per jaar. Er zijn ook ontvangsten voor het 

opzetten van een lokaal netwerk rond vrijetijdsparticipatie. 

 

Evaluatie actieplan:  
Het aantal activiteiten waarbij de UiTPAS kan gebruikt worden, werd uitgebreid binnen de lokale 
dienstencentra.  
 
Het aantal UiTPASSEN binnen Wevelgem bedraagt 3 052, waarvan 407 een extra MIA-label hebben. 
Zo’n 57% van de inwoners die een MIA-UiTPAS hebben maakt gebruik van het kansentarief.  
 
29 verenigingen zijn aangesloten bij UiTPAS.  
 
De European Disability Card werd geïntroduceerd in de werking van de vrijetijdsdiensten en de lokale 
dienstencentra. 
 

 

19-P13-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  7.000,00 7.000,00 2.301,36 

Ontvangsten 8.737,00 8.737,00 5.903,60 

Saldo 1.737,00 1.737,00 3.602,24 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P13-AP2 : Binnen het Huis van het Kind wordt gefocust op het welzijn van 
alle kinderen  

Het Huis van het Kind wordt opgestart in Wevelgem. Er is een halftijdse coördinator aangeworven. Er wordt 

een subsidie vanuit Vlaanderen verwacht. 

Evaluatie actieplan:  
In 2019 staat de promotie van het Huis van het Kind centraal. Enerzijds wordt er gecommuniceerd 
naar de burgers toe, anderzijds naar de partners. 
Alle gezinnen met jonge kinderen krijgen een 'geboortekaartje' toegestuurd en kunnen deelnemen 
aan een digitale bevraging. 



33 
Opvolgingsrapportering gemeente en OCMW Wevelgem 5/09/2019 
16:16  

Alle partners werden uitgenodigd op een netwerkmoment met als spreker gewezen 
kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. 
De kerngroep met partners (CLB Leieland, Kind en Gezin, LOGO Leieland, Sociaal Huis, ubuntux8k, 
Reddie Teddie, Kind en Preventie en gemeente Wevelgem) is actief. 
Alle geïnteresseerde ouders vormen samen een oudergroep die mee nadenken over de uitbouw van 
het Huis van het Kind.  
 
Daarnaast werden enkele projecten uitgewerkt: brabbelcafé en geefkast. 
 
Wevelgem werd ook een officiële pleegzorggemeente. 

 

19-P13-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  50.732,00 57.081,92 14.413,21 

Ontvangsten 12.264,00 12.264,00 13.014,84 

Saldo -38.468,00 -44.817,92 -1.398,37 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P13-AP3 : Wevelgem wil de maatschappelijke weerbaarheid van 

kwetsbare kinderen en jongeren verhogen 
Via de methodiek 'vindplaatsgericht werken' legt de jeugdopbouwwerker de nodige contacten. Hij wordt voor de 

uitvoering van zijn taken ondersteund vanuit een stuurgroep, waarin ook het OCMW vertegenwoordigd is. Er 

wordt ook samengewerkt met de buurtwerker van het OCMW. Hij krijgt coaching vanuit vzw Uit de marge. De 

aanwerving van een jeugdopbouwwerker was één van de acties uit het meerjarenplan 2014-2019. 

 

Evaluatie actieplan:  
De jeugdopbouwwerker focust op vindplaatsgericht werken. Hij legt regelmatig contacten in de 
openbare ruimte met niet georganiseerde en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit de 
3 deelgemeenten.   
Belangrijkste plaatsen/groepen: 
- Omgeving ’t vrije Moorsele  
- Posthoorn – De Schelp  
- Gemeentepark + Porseleinhallen 
- Sporthal Gullegem  
 
Daarnaast gebeurt er ook individuele opvolging jongeren in probleemsituaties.  
  
Inzake vrijetijd & openbare ruimte:  
Opzetten van en actief deelnemen aan (leefwereldgerichte) activiteiten op de plaatsen waar 
jongeren rondhangen (kamp bouwen, voetballen, urban exploring, irl fortnitebattle, …) of toeleiding 
naar/faciliteren van (gemeentelijke) vrijetijdsactiviteiten (samenwerking met rampaffairz, 
pannavoetbal, buurtsport, Wevelgem BAT, samenwerking met buurtwerk, …). 
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19-P13-AP3 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  54.658,00 54.661,00 26.566,78 

Ontvangsten 0,00 0,00 99,19 

Saldo -54.658,00 -54.661,00 -26.467,59 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P13-AP4 : Rond integratie worden concrete initiatieven genomen in 
overleg met het bevoegde agentschap 
Na de acties rond klare taal in 2018 is voor 2019 een beperkter budget gekoppeld aan deze actie. Dit gaat hier 

om de tolkenbeurten die voorzien worden, ter ondersteuning van anderstaligen bij hun contacten met de school 

of het OCMW. Het is evident dat op dit vlak ook binnen de sociale dienst van het OCMW heel wat acties 

ondernomen worden. Het aantal plaatsen in het LOI (lokaal opvanginitiatief) is wel gehalveerd in 2018. Binnen 

het OCMW werd de afgelopen jaren ook een buddywerking opgezet. 

 

Evaluatie actieplan:  
De recent opgestarte initiatieven van buddywerking en de organisatie van praattafels worden 
verdergezet.  
 

 

19-P13-AP4 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  4.800,00 5.800,00 392,64 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -4.800,00 -5.800,00 -392,64 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 
Actieplan: 19-P13-AP5 : De activeringsmogelijkheden worden versterkt in de ruime zin 
van het woord  

Dit actieplan vanuit het OCMW dekt heel wat initiatieven. Er wordt binnen de sociale dienst een passend 

activeringsbeleid gevoerd (zie ook de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie, de inzet 

van mensen in het kader van artikel 60, het tewerkstellingsinitiatief). 
 

Evaluatie actieplan:  
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Het activeringsbeleid binnen de sociale dienst wordt verdergezet. (zie ook P13-AP6) 
 
Sinds begin 2019 zijn de contacten tussen het dienstbedrijf Wevelgem en het Sociaal Huis 
geïntensifieerd ten gevolge van personeelsveranderingen. De adjunct-algemeen directeur werkt aan 
een toekomstvisie om de samenwerking tussen o.a. dienst Thuiszorg en het dienstenbedrijf te 
optimaliseren. Zo worden momenteel al gemeenschappelijke opleidingen gevolgd en er wordt 
deelgenomen aan gezamenlijke intervisiegroepen. 

 

19-P13-AP5 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 
 

Actieplan: 19-P13-AP6 : Wevelgem werkt bewust samen met sociale economie 
initiatieven 
Voor een aantal opdrachten wordt bewust gekozen om samen te werken met sociale economie initiatieven. Er is 

de Mina-werking en het bestrijden van zwerfvuil. Daarnaast wordt het wasgoed van de gemeente gewassen bij 

een sociaal economie initiatief. Ook de fietskoeriers passen in dit plaatje. Binnen de lopende opdracht met vzw 

Effect zullen in 2019 ook prestaties verricht worden binnen de klusjesdienst van het OCMW. 
 

Evaluatie actieplan:  
In functie van de tewerkstelling van personen artikel 60 §7 werden samenwerkingsverbanden 
afgesloten met volgende erkende sociale economie-initiatieven: 
- Waak (project ZOWE) uit Kuurne  
- Woon- en zorgbedrijf Wervik (tewerkstellingsproject wasserij)  
- Deltagroep vzw (Constructief en Kringloopwinkel) uit Heule  
- Vvzw Effect uit Kortrijk  
- BW ’t Veer uit Menen  
- BIK vzw uit Kortrijk  
- Veerkracht Vier uit Menen  
In de periode januari tot en met juni 2019 werden 16 personen tewerkgesteld in Deltagroep vzw, 5 in 
vzw Effect, 2 in ’t Veer, 1 in Veerkracht Vier, 1 in de wasserij van woon- en zorgbedrijf Wervik. 
In het eigen Tewerkstellingsproject werden 7 personen tewerkgesteld. 
 
Met vzw Effect wordt samengewerkt voor het uitvoeren van klussen en verhuizen. In maart 2019 
werd de doelgroep (= wie kan beroep doen op de klusjesdienst) uitgebreid naar alle inwoners van de 
gemeente, die niet in staat zijn de bedoelde activiteiten zelf uit te (laten) voeren omwille van 
medische, mentale, psychologische reden of handicap en/of omwille van financiële redenen, 
ongeacht hun netwerk. Het standaard tarief werd vast gelegd op 20,50 euro per uur. Er werd 
eveneens een sociaal tarief van 10 euro per uur vastgelegd.  
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Daarnaast wordt voor een aantal vaste opdrachten (zoals opruimen zwerfvuil, onderhoud linnen 
gemeente, …) gewerkt met sociale economie initiatieven. Ook voor enkele losse bijkomende 
opdrachten werd beroep gedaan op maatwerkbedrijven. Dit gaat onder andere over het afwassen 
van de herbruikbare bekers gebruikt bij gemeentelijke evenementen, een groeiend gegeven. 

 

19-P13-AP6 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  194.250,00 208.180,95 59.392,29 

Ontvangsten 27.750,00 27.750,00 0,00 

Saldo -166.500,00 -180.430,95 -59.392,29 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 
 

Actieplan: 19-P13-AP7 : De zelfredzaamheid van cliënten van de sociale dienst wordt 
versterkt. 
Dit actieplan raakt de kern van de werking van de sociale dienst van het OCMW. In het bijzonder willen we hier 

de opstart van een sociale kruidenier vermelden. Ook wordt een maatschappelijk werker deeltijds ingezet voor 

groepswerk. Daarnaast is de afgelopen jaren ingezet op het uitbreiden van de doorgangswoningen. Er zijn al een 

aantal woningen vernieuwd. Nu staat de woning in de Goudbergstraat op de planning. Voor dit project krijgen 

we ook een subsidie van de Nationale Loterij. 
 
Evaluatie actieplan:  
Er werden verschillende laagdrempelige vormingen in groep aangeboden aan het cliënteel van de 
sociale dienst. Deze ‘groepswerksessies’ worden kleinschalig gehouden: 
- Infosessie UiTPAS:  
 januari: 9 deelnemers die nadien elk een UiTPAS hebben waarvan 7   
 deelnemers dit actief gebruiken 
 juni: 4 deelnemers (nog geen resultaten gekend) 
- Vorming ‘kaartjes maken met PC’: 3 sessies – 3 deelnemers 
- Fietslessen: 10 sessies - 10 deelnemers waarvan 9 nadien konden fietsen 
- Kookles 1, 2, 3 euro: 4 sessies – 4 deelnemers 
- Vorming ‘Held met geld’: 4 sessies – 8 deelnemers 
- Vorming ‘Sterk!’: 5 sessies – 8 deelnemers 
 
Vzw Tastoe kreeg – naar aanleiding van een projectoproep – een subsidie van 20 000 euro van de 
Nationale Loterij toegewezen voor de opstart van een sociale kruidenier. Het concept voor een 
sociale kruidenier wordt uitgetekend. De raad van bestuur en vrijwilligers van TasToe brachten een 
bezoek aan de bestaande sociale kruideniers in Kortrijk en Harelbeke. Er is een zoektocht lopende 
voor passende huisvesting. Het bestaande lokaal in het Sociaal Huis is niet geschikt als locatie voor de 
inrichting van een sociale kruidenier.  
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Het OCMW heeft 7 doorgangswoningen. Voor 3 van deze woningen heeft het OCMW een 
samenwerkingsverband met Kracht.wonen. In 2019 werden deze 7 woningen betrokken door 9 
personen of gezinnen (2 woonden er al sinds 2018). 7 trajecten worden opgevolgd door het OCMW, 
2 door Kracht.wonen. 2 gezinnen/personen konden nadien verhuizen naar een privé-woning, één 
naar een SVK-woning en één persoon werd opgenomen in een centrum voor integrale gezinszorg. 

 
19-P13-AP7 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  14.000,00 14.000,00 1.092,84 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -14.000,00 -14.000,00 -1.092,84 

Investering       

Uitgaven  167.422,00 167.422,00 0,00 

Ontvangsten 60.000,00 60.000,00 0,00 

Saldo -107.422,00 -107.422,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 19-PB14 : Wevelgem kiest voor zijn dienstverlening de beste weg 

voor de burgers, voor zijn klanten  
 

Actieplan: 19-P14-AP1 : Een goede dienstverlening vereist een goede organisatie van de 
fysieke loketten  

De integratie van gemeente en OCMW gaat gepaard met wat verhuisacties, zodat belangrijke ondersteunende 

diensten als personeel en financiën samen zitten. In concreto vindt de financiële dienst zijn stek in het 

gemeentehuis, de personeelsdienst werkt vanuit het administratief centrum van het OCMW, vanuit het Sociaal 

huis. Op basis van het opgestelde beheersplan wordt gestart met een opfrissing van het gemeentehuis, dat dateert 

van 1895. 

Evaluatie actieplan:  
De burelen op de eerste verdieping van het gemeentehuis werden heringericht in functie van de 
integratie van gemeente en OCMW. De werken werden uitgevoerd in maart, april en mei van 2019 
door eigen personeel. 
 
Voor de restauratiewerken aan het gemeentehuis werd door Onroerend Erfgoed goedkeuring 
verleend en een erfgoedpremie toegekend. De opdrachten worden na het zomerverlof gepubliceerd. 
Tegen eind 2019 moeten de opdrachten worden toegekend en de uitvoering ingepland. 
 
Het administratief centrum van het OCMW is hernoemd tot Sociaal Huis. In het verlengde van deze 
naamswijziging is ook de verhuis van het loket sociale zaken – tot nog toe ingebed in de dienst 
Burgerzaken – naar het Sociaal Huis voorbereid. 
Eind 2018 werd een automaat voor Wevelgemse Kadobonnen en vuilniszakken geplaatst in de 
deelgemeente Gullegem. In augustus 2019 volgt de plaatsing van dezelfde automaat in Moorsele, op 
de heraangelegde parking in de Secretaris Vanmarckelaan. 

  

19-P14-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  0,00 400,00 29,99 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 -400,00 -29,99 

Investering       

Uitgaven  162.000,00 307.288,30 19.936,84 

Ontvangsten 80.000,00 80.000,00 0,00 

Saldo -82.000,00 -227.288,30 -19.936,84 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P14-AP2 : De digitale weg is een snelle weg naar dienstverlening 

Intussen zijn al heel wat digitale mogelijkheden ontwikkeld om de burger via digitale weg dienstverlening aan te 

bieden. De website bevat heel wat webformulieren, er is een e-loket van de dienst bevolking, er zijn de digitale 

inschrijvingsmogelijkheden voor het vrijetijdsaanbod... En wie dat wenst, kan via digitale weg een afspraak 

maken voor fysieke dienstverlening aan één van onze loketten. 

 



39 
Opvolgingsrapportering gemeente en OCMW Wevelgem 5/09/2019 
16:16  

Evaluatie actieplan:  
Burgers contacteren ons regelmatig via Facebook Messenger. Het is een laagdrempelige manier om 
met de gemeente te communiceren. We blijven evoluties hierrond verder opvolgen. Binnen Digitale 
Regio Kortrijk – waar Wevelgem deel van uitmaakt – wordt ‘Mijn Burgerprofiel’ gelanceerd op de 
gemeentelijke website. In dit digitaal portaal van de Vlaamse overheid kan een inwoner verschillende 
attesten, bewijzen, ... opvragen en beheren, maar kan hij dit dus via een gekend kanaal, namelijk de 
gemeentelijke website. Daarnaast is er binnen Leiedal een project opgezet voor de ontwikkeling en 
integratie van een chatbot voor de digitale gemeentelijke kanalen. Een chatbot is een zelflerende 
robot. Via artificiële intelligentie kan de chatbot antwoorden op (veelgestelde) vragen van burgers. 
 
Het cultuurcentrum en de sportdienst hebben nieuwe software in gebruik genomen voor 
zaalverhuur. De webtoepassing voor de gebruikers is veranderd, maar ook de backoffice toepassing 
zal er op termijn voor zorgen dat deze dienstverlening verder gestroomlijnd wordt.  
De nieuwe software voor inschrijvingen wordt verder geïntroduceerd binnen de werking van de 
cluster Vrije Tijd. In de mate van het mogelijke wordt deze ook aangewend voor toeristische 
activiteiten en inschrijvingen voor  het Atelier Plastische Kunsten. 
 
Binnen de organisatie is een project opgestart voor de implementatie van ‘office 365’. Met dit traject 
willen we de opvolging van projecten en samenwerking over de diensten heen optimaliseren. 
 

 
 

19-P14-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  78.869,00 98.663,99 25.356,08 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -78.869,00 -98.663,99 -25.356,08 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan: 19-P14-AP3 : Wevelgem heeft een duidelijk profiel met een herkenbare, 

aansprekende stijl 

De huisstijl wordt verder uitgerold. In 2019 worden kubussen aangekocht waarop banners met gemeentelijke 

publiciteit op een nette manier aangebracht kunnen worden. 

Evaluatie actieplan:  
Wevelgem heeft al een tijdje een herkenbare huisstijl. In het kader van de integratie van het OCMW 
zorgde de cel Communicatie voor een logo voor het Sociaal Huis, de sjablonen voor het briefpapier 
werden aangepast, bewegwijzering op de openbare weg werd vervangen. 
 
De cel Communicatie zet meer in op video. Intussen werden al tientallen filmpjes gemaakt. Die zijn te 
zien op Facebook, de website en de infoschermen in de gebouwen. Een duidelijk stramien en 
integratie van de huisstijl zorgen ervoor dat de filmpjes herkenbaar zijn.  
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Het merk Wevelgem is sinds kort ook hoorbaar: Brent Vanneste maakte op onze vraag een lied; 
'Growing up here was awesome'. Dit lied zal te horen zijn in de filmpjes, als wachttoon aan de 
telefoon, op evenementen, ... Hij maakte ook een korte soundlogo. 

 

19-P14-AP3 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  16.300,00 22.110,00 6.141,98 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -16.300,00 -22.110,00 -6.141,98 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 19-PB15 : Wevelgem ondersteunt de verenigingen in hun 

vrijetijdsaanbod  
Actieplan: 19-P15-AP1 : Verenigingen worden structureel ondersteund in hun werking 

Via subsidiereglementen wordt de reguliere werking van heel wat verenigingen ondersteund: de socio-culturele 

verenigingen, de jeugdverenigingen en de sportclubs. Met de voetbalclubs is een bijzondere overeenkomst 

afgesloten, waarbij facetten als onderhoud en energieverbruik meegenomen worden bij de berekening van de 

toelage. Voor Jeugdhuis Ten Goudberge is er een weddetoelage voorzien. Jaarlijks worden middelen voorzien - 

volgens noodwendigheid - voor infrastructuurwerken aan jeugdlokalen. 

Evaluatie actieplan:  
De voorziene subsidies voor het ondersteunen van de reguliere werking van verenigingen worden 
uitbetaald. Tot nog toe zijn dit de onderhoudssubsidies van de voetbalclubs, ondersteuning JC Ten 
Goudberge, terugbetaling subsidie vzw en subsidie voor jeugdlokalen. 
 
Het cultuurcentrum kocht een nieuw zaalverhuursysteem aan om de reservaties vlotter te laten 
verlopen. 
Een optimalisatie van het gebruikersreglement wordt voobereid.  
Er werd geïnvesteerd in nieuw materiaal voor de zalen (zowel op vlak van techniek als meubilair). 
De online info over zaalverhuur wordt verder uitgebreid en op punt gesteld. 
 

 

19-P15-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  305.459,00 305.459,00 68.145,76 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -305.459,00 -305.459,00 -68.145,76 

Investering       

Uitgaven  75.000,00 117.288,27 19.774,58 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -75.000,00 -117.288,27 -19.774,58 

Financiering       

Uitgaven  0,00     

Ontvangsten 0,00     

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 
 

Actieplan: 19-P15-AP2 : Wevelgem zet in op ondersteuning, co-creatie en co-productie 
in het evenementenaanbod 
Er zijn overeenkomsten afgesloten met de organisatoren van belangrijke wielerwedstrijden. Vertrekkende vanuit 

een moederconvenant worden in een concreet convenant afspraken gemaakt met diverse organisatoren die een 

toelage van minimaal 3 000 euro ontvangen. Zo wordt er een convenant opgemaakt voor Kokopelli, voor de 

jeugdfeesten, voor de braderie en de handelspromotie, voor de Leiemarathon... Daarnaast ondersteunen we al 

vele jaren organisaties die bijzondere activiteiten organiseren via het toelagereglement gemeenschapsvormende 

activiteiten. 

 

Evaluatie actieplan:  
In de eerste helft van 2019 is uitvoering gegeven aan de convenanten en/of overeenkomsten voor 
organisatie van volgende evenementen: Knetter, Flanders Aviation Society (expo), Bos!, Kokopelli, 
Ter Wallefeesten, Ommegancksfeesten, Carnaval, Gent-Wevelgem, Gullegem Koerse, Cyclo 
Gullegem. In het kader van het reglement gemeenschapsvormende activiteiten werden volgend 
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aantal aanvragen behandeld: 24 buurtinitiatieven, 4 jaarfeesten, 2 jubilea verenigingen, 15 
bijzondere en vernieuwende activiteiten en 7 recurrente activiteiten. 
 
Volgend aanbod werd gerealiseerd: Gullegems Ontmoetingsfeest, Valentijnswandeling, 
Vrijwilligersbedanking (2 momenten), Lokale duurzame Helden, Smikkeltocht, Erfgoeddag. 

 

19-P15-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  423.975,00 482.954,80 353.556,35 

Ontvangsten 5.000,00 5.000,00 1.343,65 

Saldo -418.975,00 -477.954,80 -352.212,70 

Investering       

Uitgaven  0,00     

Ontvangsten 0,00     

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00     

Ontvangsten 0,00     

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Beleidsdoelstelling: 19-PB16 : In het vrijetijdsaanbod worden doelgerichte initiatieven 

genomen ter bevordering van de participatie  
 

Actieplan: 19-P16-AP1 : In de bibliotheek worden drempelverlagende initiatieven 

genomen, in functie van de noden van vandaag 

Voor minder goed ziende personen is er in de Bib in het park een gecentraliseerd aanbod met grootletterboeken, 

luisterboeken, ... dat sterk uitgebouwd wordt. Minder mobiele mensen kunnen rekenen op de diensten van de bib 

aan huis. Er wordt volop ingezet op e-inclusie, ondermeer via de digidokter. 

Evaluatie actieplan:  
De samenwerking met het onderwijs wordt voortdurend aangepast en bijgesteld, aansluitend bij 
noden en wensen van de scholen en individuele leerkrachten. Het aanbod fundels (interactieve + 
educatieve prentenboeken) werd aangepast en verder gepromoot, zowel bij leerkrachten als bij 
individuele gebruikers. Het aanbod thematische boekenpakketten en boeken volgens leesniveau 
werd uitgebreid. In overleg met leerkrachten werd een actie 'vakantielezen' gepland, dit om het 
leesniveau bij kinderen met leesachterstand tijdens de zomervakantie te beperken. De bib is een 
enthousiaste Boekstart-partner voor jonge gezinnen. De instructiebezoeken worden op maat van het 
niveau van de leerlingen uitgebouwd. Rond de ruime collectie spelmaterialen werd tijdens elke 
schoolvakantie een spelnamiddag georganiseerd, die o.m. ook werd bijgewoond door de 
buurtwerking rond het Wallaysplein.  
 
De bib helpt de digitale kloof dichten en digitale toepassingen bereikbaar te maken voor het ruime 
publiek (infosessies Digidokter, e-boekenwerking) en voor kansengroepen (begeleiding bij digitale 
informatievragen, stimuleren van digtiale vaardigheden in de schoolwerking).  
De bib bouwt een structurele samenwerking met de dienstencentra uit en organiseert een werking 
Bib aan Huis voor mensen met beperkte mobiliteit. De organisatie van een wekelijkse praattafel met 
oefenkansen voor anderstaligen werd geïntegreerd in de reguliere werking van de bibliotheek. 

 

19-P16-AP1 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  10.500,00 10.806,37 5.728,30 

Ontvangsten 500,00 500,00 0,00 

Saldo -10.000,00 -10.306,37 -5.728,30 

Investering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

 

Actieplan: 19-P16-AP2 : Een diverse waaier aan activiteiten binnen de sportpromotie 
bevordert een vlotte participatie 
Binnen de sportpromotie is het aanbod geëvalueerd en zijn nieuwe accenten gelegd. Sportbeleving is ook een 

belangrijk gegeven binnen gezondheidspreventie. Een vernieuwing binnen de sportpromotie is de 

multisportkaart, een aanbod naast de meer traditionele lessenreeksen. 
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Evaluatie actieplan:  
Volgende lessenreeksen werden georganiseerd:  
- Watergewenning en zwemlessen 
- Multimove: optie voor een gelijkblijvend aanbod in Gullegem en het stimuleren van nieuwe 
impulsen te Moorsele (proef met Bewegingschool). Multimove Gullegem: gelijkblijvend aanbod 
uitgevoerd. 
- Organisatie van lessenreeksen voor jongeren & volwassenen  
- Organisatie van lessenreeksen voor 50+ 
- Samenwerking met LDC’s (Lokale Dienstencentra) voor 50+ aanbod.  
De vernieuwde aanpak met de multisportkaart wordt verder gepromoot.  
 
Naschools sport-en beweegaanbod:   
- Toekenning subsidie projectoproep naschoolse sport van 5 880,00 euro voor 1e en 2e graad 
secundair onderwijs.  
 
G-sport: 
- Samenwerking met de Gewestelijke Sportwerking (GSW).  
- Eigen aanbod 
- Communicatie over extern lokaal en bovenlokaal aanbod voor G-Sporters geactualiseerd om 
informatie makkelijker te vinden. 
 
Faciliteren van sporten: 
- Bij de individuele sporters bekend maken van de mogelijkheden om bij het ISB (Vlaams Instituut 
voor Sportbeheer- en Recreatiebeleid) een polis voor een individuele sportverzekering ‘Zeker 
Sporten’ af te sluiten. Met 'Zeker Sporten' worden burgers/vrije sporters verzekerd tegen 
sportongevallen tijdens het individueel beoefenen van volgende gezondheidssporten: wandelen, 
lopen, fietsen, zwemmen, skeeleren, yoga en fitness. 

 

19-P16-AP2 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  100.065,00 83.265,00 48.691,04 

Ontvangsten 96.000,00 96.000,00 27.231,28 

Saldo -4.065,00 12.735,00 -21.459,76 

Investering       

Uitgaven  0,00 11.598,44 11.598,44 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 -11.598,44 -11.598,44 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

 

 
Actieplan: 19-P16-AP3 : CC en bib promoten een verscheidenheid aan kunst- en 
cultuurvormen. 
In het programma van het CC en de bibliotheek is er natuurlijk een heel ruim aanbod. In dit actieplan wensen ze 

een aantal specifieke items in het daglicht te stellen. Zo worden in de bib meer en meer e-boeken ter beschikking 

gesteld en uitgeleend. Met 'boterhammen in de bib' reikt de bib de meerwaardezoeker, die even vrij kan nemen 

over de middag, de hand. Voor kinderen en jongeren is er de jeugdboekenmaand, zijn er auteurslezingen, de 

vertelclub, de kinder- en jeugdjury. Het CC spreekt ook de amateurkunstenaar aan en doet dit uitdrukkelijk 
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tijdens de week van de amateurkunsten. In 2019 worden lokale kunstenaars uitgenodigd om elektriciteitskasten 

te verfraaien in de centra van de gemeente via kunstzinnige stickers. Misschien laten ze zich inspireren door de 

bijkomende muurschilderingen van The Crystal Ship. 

 

Evaluatie actieplan:  
Samen met Antigone en enkele andere CC's werd verdergegaan met een theaterproject voor 
jongeren (amateurtheater). 
Het cultuurcentrum programmeerde op Klein Tokyo verschillende lokale amateurkunstenaars: er 
werd ondersteuning geboden aan het project van Vlas en Menschen (ticketverkoop). 
Er werden voorbereidingen getroffen voor de volgende editie van Theaterlokaal. 
De jaarlijkse tentoonstelling rond de Week van de amateurkunsten werd georganiseerd met een zeer 
goede opkomst. 
In de exporuimte van de Bib in het Park werden kwaliteitsvolle expo's georganiseerd met een goede 
afwisseling in genres en thema's. Hiervoor werd ook samengewerkt met lokale verenigingen en 
individuele kunstenaars. De bib ondersteunde de expo's met originele workshops, creatieve openers 
of aanvullende themastands. 
De bib heeft blijvende aandacht voor literaire expressie en beleving en intensifieerde de werking van 
de leesclub (slow reading, samenleesgroep, auteursbezoek). 
Ondanks de algemeen terugvallende uitleencijfers van muziekdragers zette de bibliotheek in op 
muziekbeleving (themastands, planning muziekactiviteiten in samenwerking met het 
Cultuurcentrum). 
 
Op 26 april werd Lokale Helden georganiseerd ter ondersteuning van het lokale podiumtalent. Dit 
event werd gekoppeld aan sensibilisering rond duurzaamheid (onder de noemer Duurzame lokale 
helden). 
 
Met Route Artistique (4 mei praattafels en online bevraging) werd onderzocht waar de behoeften 
van de lokale amateurkunstenaars liggen. Het is de bedoeling om met die resultaten verder aan de 
slag te gaan in de komende jaren. 
 
Op 15 juni werd het kunstwerk 'Relais' van de Franse kunstenaar Boursier Mougenot aan het publiek 
voorgesteld (gemeentelijke hovingen). 

 
19-P16-AP3 Initieel krediet Tussentijds krediet Tussentijdse rekening 

Exploitatie       

Uitgaven  38.500,00 38.210,00 16.471,90 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -38.500,00 -38.210,00 -16.471,90 

Investering       

Uitgaven  25.500,00 25.500,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo -25.500,00 -25.500,00 0,00 

Financiering       

Uitgaven  0,00 0,00 0,00 

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 
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Een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar:  
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 
      

Meerjarenplan 2019: opvolgingsrapportering     

Rapporteringsperiode: eerste en tweede kwartaal 2019     
      

Gemeente Wevelgem (0207.488.641)     

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem     
      

OCMW Wevelgem (0212 182 748)     

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem       

        

I. Exploitatie-uitgaven MJP 2019 
MJP 2019  

(incl. kredietoverdracht en 
kredietverschuivingen) 

Tussentijdse 
rekening 2019 

        

A. Operationele uitgaven 45.871.470,00 45.871.470,00 22.640.899,98 

1. Goederen en diensten 10.122.484,00 10.117.403,10 4.614.430,09 

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  26.935.571,00 26.935.651,90 13.729.756,15 

a. Politiek personeel 563.373,00 563.373,00 319.136,18 

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 10.730.646,00 10.730.646,00 5.803.429,80 

c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 12.183.700,00 12.183.700,00 5.936.209,80 

d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0,00 0,00 0,00 
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.218.748,00 2.218.748,00 1.109.374,00 

f. Andere personeelskosten 1.044.112,00 1.044.192,90 451.595,04 

g. Pensioenen 194.992,00 194.992,00 110.011,33 

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 1.582.700,00 1.582.700,00 655.564,81 

4. Toegestane werkingssubsidies 7.101.854,00 7.106.854,00 3.586.143,58 

- aan de districten 0,00 0,00 0,00 

- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0,00 0,00 0,00 
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- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0,00 0,00 0,00 

- aan welzijnsverenigingen 28.103,00 28.103,00 30.401,61 

- aan andere OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 

- aan de politiezone 3.893.629,00 3.893.629,00 1.946.813,52 

- aan de hulpverleningszone 749.518,00 749.518,00 375.658,00 

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 720.613,00 720.613,00 508.866,66 

- aan besturen van de eredienst 317.354,00 317.354,00 161.058,58 

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0,00     

- aan andere begunstigden 1.392.637,00 1.397.637,00 563.345,21 

5. Andere operationele uitgaven 128.861,00 128.861,00 55.005,35 

B. Financiële uitgaven 1.483.299,00 1.483.299,00 480.349,06 

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 1.480.899,00 1.480.899,00 479.167,34 

 - aan financiële instellingen 1.478.649,00 1.478.649,00 478.152,11 

 - aan andere entiteiten 2.250,00 2.250,00 1.015,23 

2. Andere financiële uitgaven 2.400,00 2.400,00 1.181,72 

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 

        

II. Exploitatieontvangsten MJP 2019 
MJP 2019  

(incl. kredietoverdracht en 
kredietverschuivingen) 

Tussentijdse 
rekening 2019 

        

A. Operationele ontvangsten 50.057.395,00 50.057.395,00 18.024.950,00 

1. Ontvangsten uit de werking 12.756.049,00 12.756.049,00 4.442.829,47 

2. Fiscale ontvangsten en boetes 22.721.537,00 22.721.537,00 6.328.203,24 

a. Aanvullende belastingen 20.871.957,00 20.871.957,00 5.956.168,18 

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 12.375.615,00 12.375.615,00 99.464,89 

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.002.254,00 8.002.254,00 5.647.225,32 

- Andere aanvullende belastingen 494.088,00 494.088,00 209.477,97 

b. Andere belastingen en boetes 1.849.580,00 1.849.580,00 372.035,06 

3. Werkingssubsidies 14.116.103,00 14.116.103,00 7.019.291,77 

a. Algemene werkingssubsidies 9.120.489,00 9.120.489,00 4.622.867,74 
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- Gemeentefonds 7.048.584,00 7.048.584,00 3.393.574,76 

- Andere algemene werkingssubsidies 2.071.905,00 2.071.905,00 1.229.292,98 

- van de federale overheid 306.000,00 306.000,00 196.599,78 

- van de Vlaamse overheid 1.288.804,00 1.765.905,00 1.032.693,20 

- van de provincie 0,00 0,00 0,00 

- van de gemeente 0,00 0,00 0,00 

- van het OCMW 0,00 0,00 0,00 

- van andere entiteiten 477.101,00 0,00 0,00 

b. Specifieke werkingssubsidies 4.995.614,00 4.995.614,00 2.396.424,03 

- van de federale overheid 1.787.191,00 1.787.191,00 597.049,39 

- van de Vlaamse overheid 3.193.423,00 3.193.423,00 1.778.990,83 

- van de provincie 0,00 0,00 0,00 

- van de gemeente 0,00 0,00 4.919,08 

- van het OCMW 0,00 0,00 0,00 

- van andere entiteiten 15.000,00 15.000,00 15.464,73 

4. Recuperatie individuele hulpverlening 244.000,00 244.000,00 142.939,71 

5. Andere operationele ontvangsten 219.706,00 219.706,00 91.685,50 

B. Financiële ontvangsten  2.939.474,00 2.939.474,00 1.230.676,44 

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 

        

III. Exploitatiesaldo 5.642.100,00 5.642.100,00 -3.865.622,91 
    

I. Investeringsuitgaven MJP 2019 
MJP 2019  

(incl. kredietoverdracht en 
kredietverschuivingen) 

Tussentijdse 
rekening 2019 

      

A. Investeringen in financiële vaste activa 2.033,00 2.298,00 5.783,33 

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 
  

  

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten 

1.250,00 1.515,00 5.001,00 

3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00   
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4. Andere financiële vaste activa 783,00 783,00 782,33 

B. Investeringen in materiële vaste activa 15.909.008,00 25.748.876,00 5.608.110,87 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.909.008,00 25.748.876,00 5.608.110,87 

a. Terreinen en gebouwen 10.293.599,00 11.677.794,81 1.722.190,78 

b. Wegen en andere infrastructuur 4.218.991,00 12.356.242,06 3.339.199,96 

c. Roerende goederen 1.282.921,00 1.601.342,13 467.271,12 

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00    

e. Erfgoed 113.497,00 113.497,00 79.449,01 

2. Andere materiële vaste activa 0,00 
 

0,00 

a. Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 

b. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 
C. Investeringen in immateriële vaste activa 65.000,00 447.783,38 36.285,61 

D. Toegestane investeringssubsidies 254.187,00 339.223,84 86.068,08 

- aan de districten 0,00     

- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0,00     

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)       

- aan welzijnsverenigingen       

- aan andere OCMW-verenigingen       

- aan de politiezone       

- aan de hulpverleningszone 132.587,00 132.587,00 66.293,50 

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)       

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen       

- aan besturen van de eredienst 46.600,00 46.600,00   

- aan andere begunstigden 75.000,00 160.036,84 19.774,58 
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II. Investeringsontvangsten MJP 2019 
MJP 2019  

(incl. kredietoverdracht en 
kredietverschuivingen) 

Tussentijdse 
rekening 2019 

A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten 

0,00 0,00 0,00 

3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 

4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 

B. Verkoop van materiële vaste activa 652.498,00 2.492.198,00 0,00 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 152.498,00 1.992.198,00 0,00 

a. Terreinen en gebouwen 152.498,00 1.992.198,00 0,00 

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 0,00 

c. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 

e. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 

2. Andere materiële vaste activa 500.000,00 500.000,00 0,00 

a. Onroerende goederen 500.000,00 500.000,00 0,00 

b. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.131.851,00 6.895.601,54 3.015.509,34 

- van de federale overheid 0,00 0,00 0,00 

- van de Vlaamse overheid 2.011.851,00 6.762.455,46 2.897.317,19 

- van de provincie 120.000,00 73.146,08 118.192,15 

- van de gemeente 0,00 0,00 0,00 

- van het OCMW 0,00 0,00 0,00 

- van andere entiteiten 0,00 60.000,00 0,00 

  0     

III. Investeringssaldo -13.445.879,00 -17.150.381,68 3.015.509,34 
    

Saldo exploitatie en investeringen -7.803.779,00 -11.508.281,68 -850.113,57 
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I. Financieringsuitgaven MJP 2019 
MJP 2019  

(incl. kredietoverdracht en 
kredietverschuivingen) 

Tussentijdse 
rekening 2019 

        

A. Vereffening van financiële schulden 4.527.207,00 4.527.207,00 1.066.452,25 

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 4.527.207,00 4.527.207,00 1.066.452,25 

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 

B. Vereffening van niet-financiële schulden 100.400,00 100.400,00 0,00 

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0,00 0,00 0,00 

1. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 

- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0,00 0,00 0,00 

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0,00 0,00 0,00 

- aan welzijnsverenigingen 0,00 0,00 0,00 

- aan andere OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 

- aan de politiezone 0,00 0,00 0,00 

- aan de hulpverleningszone 0,00 0,00 0,00 

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0,00 0,00 0,00 

- aan besturen van de eredienst 0,00 0,00 0,00 

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0,00 0,00 0,00 

- aan andere begunstigden 0,00 0,00 0,00 

2. Toegestaan betalingsuitstel 0,00 0,00 0,00 

D. Vooruitbetalingen 0,00 0,00 0,00 

E. Kapitaalsverminderingen 0,00 0,00 0,00 

        

II. Financieringsontvangsten MJP 2019 
MJP 2019  

(incl. kredietoverdracht en 
kredietverschuivingen) 

Tussentijdse 
rekening 2019 

        

A. Aangaan van financiële schulden 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 

 - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 

 - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0,00 0,00 0,00 
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B. Aangaan van niet-financiële schulden 100.400,00 100.400,00 -25.055,35 

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 31.643,00 31.643,00 1.873,75 

1. Terugvordering van toegestane leningen 31.643,00 31.643,00 1.873,75 

a. Periodieke terugvorderingen 31.643,00 31.643,00 1.873,75 

b. Niet-periodieke terugvorderingen       

2. Vereffening van betalingsuitstel       

D. Vereffening van vooruitbetalingen 0,00 0,00 0,00 

E. Kapitaalsvermeerderingen 0,00 0,00 0,00 

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele 
    activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 

0,00 0,00 0,00 

        

III. Financieringssaldo -1.495.564,00 -1.495.564,00 -1.089.633,85 
    

Budgettair resultaat van het boekjaar -9.299.343,00 -13.003.845,68 -1.939.747,42 
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Een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar:  

Schema J1: Doelstellingenrekening   
       

Meerjarenplan 2019: opvolgingsrapportering     

Rapporteringsperiode: eerste en tweede kwartaal 2019     

        

Gemeente Wevelgem (0207.488.641)     

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem     

       

OCMW Wevelgem (0212 182 748)     

Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem       

     
     

    
Meerjarenplan 

(oorspronkelijk) 

Meerjarenplan  
(incl. kredietoverdracht en 

kredietverschuivingen) 

Opvolgings- 
rapportering 

19-PB1: Wevelgem maakt verder werk van de Europese normering inzake zuivering 
van het afvalwater       

Exploitatie uitgaven 20.000,00 20.000,00 2.910,18 

  ontvangsten 9.400,00 9.400,00 0,00 
  saldo -10.600,00 -10.600,00 -2.910,18 

Investeringen uitgaven 290.000,00 761.464,85 44.283,59 

  ontvangsten   0,00 0,00 
  saldo -290.000,00 -761.464,85 -44.283,59 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

19-PB2: Wevelgem engageert zich op het vlak van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)       

Exploitatie uitgaven 202.763,00 224.566,17 64.357,77 
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  ontvangsten 80.000,00 80.000,00 25.938,12 
  saldo -122.763,00 -144.566,17 -38.419,65 

Investeringen uitgaven 1.183.250,00 1.374.220,54 179.920,90 

  ontvangsten 31.412,00 108.558,08 28.192,15 
  saldo -1.151.838,00 -1.265.662,46 -151.728,75 

Financiering uitgaven       

  ontvangsten       
  saldo 0,00 0,00 0,00 

19-PB3: Wevelgem wil meer verkeersveiligheid en past hierbij het STOP-principe toe 

      

Exploitatie uitgaven 71.025,00 101.025,00 67.074,50 

  ontvangsten 600,00 600,00 300,00 
  saldo -70.425,00 -100.425,00 -66.774,50 

Investeringen uitgaven 1.269.846,00 2.190.400,35 659.215,84 

  ontvangsten 90.000,00 90.000,00 0,00 
  saldo -1.179.846,00 -2.100.400,35 -659.215,84 

Financiering uitgaven 0,00     

  ontvangsten 0,00     
  saldo 0,00   0,00 

19-PB4: Wevelgem behoudt de open ruimte ten behoeve van natuur, groen, recreatie 
en landbouw       

Exploitatie uitgaven 470.400,00 473.478,68 172.218,89 

  ontvangsten 231.000,00 231.000,00 143.414,43 
  saldo -239.400,00 -242.478,68 -28.804,46 

Investeringen uitgaven 155.000,00 557.621,56 238.315,87 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -155.000,00 -557.621,56 -238.315,87 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00   0,00 
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19-PB5: Wevelgem neemt zijn regierol op het vlak van wonen op       

Exploitatie uitgaven 58.000,00 61.300,00 31.179,82 

  ontvangsten 165.000,00 165.000,00 81.250,16 
  saldo 107.000,00 103.700,00 50.070,34 

Investeringen uitgaven 1.150.000,00 1.338.693,86 8.144,99 

  ontvangsten 15.000,00 15.000,00 0,00 
  saldo -1.135.000,00 -1.323.693,86 -8.144,99 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00   0,00 

19-PB6: Wevelgem verhoogt de aantrekkelijkheid van zijn centra       

Exploitatie uitgaven 134.200,00 117.500,00 45.329,45 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -134.200,00 -117.500,00 -45.329,45 

Investeringen uitgaven 3.488.455,00 3.634.021,16 812.123,41 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -3.488.455,00 -3.634.021,16 -812.123,41 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

19-PB7: Wevelgem bevordert de kwaliteit van de bedrijventerreinen en creëert 
nieuwe havens van bedrijvigheid       

Exploitatie uitgaven 2.000,00 19.533,23 3.029,73 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -2.000,00 -19.533,23 -3.029,73 

Investeringen uitgaven 1.223.000,00 6.813.070,44 2.484.408,31 

  ontvangsten 1.021.052,00 5.707.656,46 2.108.845,76 
  saldo -201.948,00 -1.105.413,98 -375.562,55 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
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  saldo 0,00 0,00 0,00 

19-PB8: Nieuwe sportinfrastructuur zorgt voor kwaliteitsvolle mogelijkheden tot 
sporten       

Exploitatie uitgaven 16.500,00 36.947,60 30.610,73 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -16.500,00 -36.947,60 -30.610,73 

Investeringen uitgaven 3.899.293,00 4.244.000,69 17.395,37 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -3.899.293,00 -4.244.000,69 -17.395,37 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

19-PB9: Kinderen krijgen de nodige ruimte om te spelen in Wevelgem       

Exploitatie uitgaven 280.164,00 280.164,00 90.644,25 

  ontvangsten 35.000,00 35.000,00 24.867,80 
  saldo -245.164,00 -245.164,00 -65.776,45 

Investeringen uitgaven 40.000,00 113.189,00 38.989,21 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -40.000,00 -113.189,00 -38.989,21 

Financiering uitgaven 0,00     

  ontvangsten 0,00     
  saldo 0,00   0,00 

19-PB10: Wevelgem bevordert de gezondheid van zijn inwoners       

Exploitatie uitgaven 13.000,00 18.276,00 9.332,90 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -13.000,00 -18.276,00 -9.332,90 

Investeringen uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 
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  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

19-PB11: Wevelgem neemt maatregelen die bijdragen tot de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel       

Exploitatie uitgaven 28.400,00 37.752,51 5.344,17 

  ontvangsten 0,00 0,00 2.464,00 
  saldo -28.400,00 -37.752,51 -2.880,17 

Investeringen uitgaven 0,00 81.151,96 81.151,96 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 -81.151,96 -81.151,96 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

19-PB12: Aan ouderen worden kansen geboden om zo lang mogelijk actief te zijn 
binnen de gemeenschap       

Exploitatie uitgaven 37.300,00 43.550,00 16.066,44 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -37.300,00 -43.550,00 -16.066,44 

Investeringen uitgaven 11.000,00 11.000,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -11.000,00 -11.000,00 0,00 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

19-PB13: Er wordt ingezet op de versterking van kansengroepen tot deelname aan de 
samenleving 

      

Exploitatie uitgaven 325.440,00 346.723,87 104.159,12 

  ontvangsten 48.751,00 48.751,00 19.017,63 
  saldo -276.689,00 -297.972,87 -85.141,49 

Investeringen uitgaven 167.422,00 167.422,00 0,00 
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  ontvangsten 60.000,00 60.000,00 0,00 
  saldo -107.422,00 -107.422,00 0,00 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

19-PB14: Wevelgem kiest voor zijn dienstverlening de beste weg voor de burgers, voor 
zijn klanten       

Exploitatie uitgaven 95.169,00 121.173,99 31.528,05 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -95.169,00 -121.173,99 -31.528,05 

Investeringen uitgaven 162.000,00 307.288,30 19.936,84 

  ontvangsten 80.000,00 80.000,00 0,00 
  saldo -82.000,00 -227.288,30 -19.936,84 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

19-PB15: Wevelgem ondersteunt de verenigingen in hun vrijetijdsaanbod 

      

Exploitatie uitgaven 729.434,00 788.413,80 421.702,11 

  ontvangsten 5.000,00 5.000,00 1.343,65 
  saldo -724.434,00 -783.413,80 -420.358,46 

Investeringen uitgaven 75.000,00 117.288,27 19.774,58 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -75.000,00 -117.288,27 -19.774,58 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

19-PB16: In het vrijetijdsaanbod worden doelgerichte initiatieven genomen ter 
bevordering van de participatie       

Exploitatie uitgaven 149.065,00 132.281,37 70.891,24 
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  ontvangsten 96.500,00 96.500,00 27.231,28 
  saldo -52.565,00 -35.781,37 -43.659,96 

Investeringen uitgaven 25.500,00 37.098,44 11.598,44 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo -25.500,00 -37.098,44 -11.598,44 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen       

Exploitatie uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

Investeringen uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

Financiering uitgaven 0,00 0,00 0,00 

  ontvangsten 0,00 0,00 0,00 
  saldo 0,00 0,00 0,00 

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen       

Exploitatie uitgaven 44.721.909,00 44.532.082,78 21.954.869,69 

  ontvangsten 52.325.618,00 52.325.618,00 18.929.799,06 
  saldo 7.603.709,00 7.793.535,22 -3.025.070,63 

Investeringen uitgaven 3.090.462,00 4.790.249,80 1.120.988,58 

  ontvangsten 1.486.885,00 3.326.585,00 878.471,43 
  saldo -1.603.577,00 -1.463.664,80 -242.517,15 

Financiering uitgaven 4.627.607,00 4.627.607,00 1.066.452,25 

  ontvangsten 3.132.043,00 33.458.580,24 36.629.768,13 
  saldo -1.495.564,00 28.830.973,24 35.563.315,88 
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Totalen       

Exploitatie uitgaven 47.354.769,00 47.354.769,00 23.121.249,04 

  ontvangsten 52.996.869,00 52.996.869,00 19.255.626,13 
  saldo 5.642.100,00 5.642.100,00 -3.865.622,91 

Investeringen uitgaven 16.230.228,00 26.538.181,22 5.736.247,89 

  ontvangsten 2.784.349,00 9.387.799,54 3.015.509,34 
  saldo -13.445.879,00 -17.150.381,68 -2.720.738,55 

Financiering uitgaven 4.627.607,00 4.627.607,00 1.066.452,25 

  ontvangsten 3.132.043,00 33.458.580,24 36.629.768,13 
  saldo -1.495.564,00 28.830.973,24 35.563.315,88 

 
 


