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2. OVER AVELGEM  
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3. POLITIEKE ORGANEN 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN / VAST BUREAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 
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GEMEENTERAADSCOMMISSIES 

 

 

 

 

 

BIJZONDER COMITÉ VAN DE SOCIALE DIENST  
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4. ADVIESRADEN 
SPORTRAAD  
De sportraad adviseert de gemeente over alles wat sport aanbelangt. Samen met de sportverenigingen 
denkt de raad na over het sportbeleid in de gemeente. De sportraad kwam in 2021 vier keer samen. 

JEUGDRAAD  
De jeugdraad adviseert de gemeente over alles wat de jeugd aanbelangt. Samen met de 
jeugdverenigingen denkt de raad na over het jeugdbeleid in Avelgem. De jeugdraad organiseert ook 
een aantal activiteiten zoals bijvoorbeeld Dag van de Jeugdbeweging. De algemene vergadering van 
de jeugdraad staat open voor iedereen.  

BIB- EN CULTUURFORUM  
Jaarlijks is er een bib- en cultuurforum voor alle Avelgemse cultuurverengingen en geïnteresseerden. 
Tijdens het forum worden alle betrokkenen over de culturele aangelegenheden geïnformeerd en 
worden de cultuurprijzen uitgereikt.  
 
A d v i e s g r o e p e n  

Een adviesgroep brengt cultureel geïnteresseerden minstens één keer per jaar samen en verleent 
specifiek advies rond een centraal thema.  
 
De verschillende adviesgroepen zijn:  

- adviesgroep bibliotheek 

- adviesgroep amateurkunsten 

- adviesgroep culturele infrastructuur 

- adviesgroep cultureel aanbod 

 
C u l t u u r a d v i s e u r s  

De cultuuradviseurs behartigen de lokale cultuurbelangen en zijn pleitbezorgers van de socio-culturele 
verenigingen. Ze organiseren jaarlijks het bib- en cultuurforum en maken deel uit van de vier 
adviesgroepen.  

 
Omwille van de beperkte mogelijkheden voor grote bijeenkomsten in 2021 werden de plannen voor 
een bib- en cultuurforum met alle culturele verenigingen en geïnteresseerden opgeschoven naar 2022. 
De cultuuradviseurs kwamen regelmatig samen. De vergadering waren hoofdzakelijk digitaal op basis 
van de adviesvragen van de gemeente.  
 

GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)  
De GECORO kan op eigen initiatief en los van een adviesaanvraag opmerkingen maken, voorstellen 
doen, beleidssuggesties of advies geven over alle zaken die verband houden met de gemeentelijke 
ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft de GECORO een aantal decretale opdrachten bij de opmaak van 
gemeentelijke plannen, vergunningen ... De GECORO kwam twee keer samen in 2021. 
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MILIEU- EN NATUURRAAD (MINARAAD)  
De Minaraad adviseert de gemeente over het gemeentelijk milieu-, natuur- en klimaatbeleid. De raad 
beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het leefmilieu in de gemeente. 
De Minaraad is ook een forum waar iedereen die zich wil inzetten voor het leefmilieu aan bod kan 
komen. 
 
De gemeentelijke Minaraad is samengesteld uit afgevaardigden van verenigingen en geïnteresseerde 
inwoners. De raad kwam in 2021 vier keer samen.  

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING (GRIS)  
De GRIS adviseert de gemeente over aangelegenheden van internationale solidariteit. Ook brengt de 
raad overleg en samenwerking tot stand tussen verenigingen, diensten, instellingen en individuen die 
betrokken zijn bij het bevorderen van internationale solidariteit. Daarnaast kent de GRIS toelagen toe 
voor projecten, activiteiten en noodhulp. 

 
In 2021 kende de GRIS in totaal 12.171 euro subsidies toe.  

 
Omschrijving   Uitgave 
Wereldpartnerschap AntiBwaka   € 2.125 

Noodhulp Artsen zonder grenzen € 1.062,50 

Noodhulp 
Rikolto (noodhulp 

landbouw Oost-Congo) 
€ 1.063  

Bijdrage 11.11.11   € 1.700 
Werkingskosten in gelijke delen te verdelen 
onder de in Avelgem actief zijnde Noord-
Zuidorganisaties incl. GRIS 

 € 1.700 

Initiatieven voor educatie, vorming, 
sensibilisering 

Projectsteun Nouvel Espoir € 3.021  

Projectsteun Kalambwe  € 1.500 

  € 12.171 
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LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (LOK)  
Het LOK heeft als doel het bevorderen van het contact tussen de gemeente en de lokale actoren, 
gebruikers, verenigingen, instellingen en diensten die te maken hebben met de opvang van kinderen. 
Dit gebeurt onder andere door het geven van advies aan de gemeente over alle zaken die verband 
houden met de opvang van kinderen voor en zolang ze naar de basisschool gaan. Daarnaast probeert 
het LOK overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen andere organisaties die betrokken zijn 
bij het bevorderen van het welzijn van kinderen.  
 
In 2021 waren er twee algemene vergaderingen van het LOK. 
 
Volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

- kinderopvang in tijden van corona 
- evaluatie Lokaal Loket Kinderopvang 
- nieuw decreet buitenschoolse kinderopvang 
 

ONDERNEMERSRAAD  
Het doel van de ondernemersraad is op een onafhankelijke manier de lokale economie, de lokale 
handel, de land- en tuinbouw en het ondernemerschap in Avelgem te versterken. De ondernemersraad 
probeert de communicatie te bevorderen tussen de gemeente en de ondernemers, en ook tussen de 
ondernemers onderling. Daarnaast brengt de ondernemersraad advies uit over initiatieven en dossiers 
die een weerslag hebben op ondernemen in de algemene zin en stimuleert hij initiatieven en 
activiteiten die de lokale economie en handel aanbelangen.  
 
Gezien de coronacrisis vond slechts één vergadering plaats van de algemene vergadering van de 
ondernemersraad. De raad van bestuur van de ondernemersraad kwam zes keer samen in 2021.  
 
De ondernemersraad organiseerde twee evenementen op het Zomerplein, namelijk Start Event Handel 
op 21 juni 2021 en een Comedy Night op 14 juli 2021.  
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5. INTERGEMEENTELIJKE  
SAMENWERKING  

Gemeente Avelgem heeft vertegenwoordigers in verschillende intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden.    

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
- De Watergroep 
- Eandis – Assets – Gaselwest 
- IMOG 
- Leiedal 
- Psilon 
- W13 
- ZEFIER cvba 
- Zuidwest 
- Beter Wonen 
- Eerstelijnszone Regio Waregem 

POLITIE EN BRANDWEER 
- Hulpverleningszone Fluvia 
- Politiezone Mira  

 
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN  

- De Leie cvba 
- Eigen Haard cvba 
- Mijn Huis cvba 
- Wonen Regio Kortrijk  
- SVK De Poort 

VZW’S  
- Deltagroep vzw 
- Erkend Regionaal Samenwerkingsverbond West-Vlaanderen 
- Ethias 
- Logo Leieland 
- Toerisme Leiestreek 
- Vzw Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen 
- Resoc Zuid-West-Vlaanderen 

ANDERE 
- Gemeentelijke Holding in vereffening 
- De Lijn  
- Dienstenonderneming West-Vlaamse Scheldestreek  
- Vereniging voor openbaar groen 
- VVSG 
- Euregio Scheldemond 
- Bekkenbestuur Bovenscheldebekken 



13 
 

6. KERKBESTUREN 
Op 21 januari 2021 keurde de gemeenteraad, na een lang voortraject met besprekingen met het 
centraal kerkbestuur, de meerjarenplannen 2020-2025 van de diverse kerkbesturen goed. Voor het 
jaar 2021 kreeg alleen kerkfabriek Sint-Martinus een werkingstoelage uitbetaald (36.101 euro). De 
andere kerkbesturen hadden geen nood aan gemeentelijke financiering. 
 
De decanale Sint-Martinuskerk ontving een investeringssubsidie van 2.565 euro voor de 
bliksembeveiliging, alsook 3.773 euro voor de intrestlast van het overbruggingskrediet voor de 
dakrenovatie. De kerkfabriek van Outrijve kreeg een investeringssubsidie van 1.089 euro voor het 
herstel van de kerkklokken.   
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7. PERSONEEL 
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9. COMMUNICATIE 
EXTERN 
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10. DIENSTVERLENING 
In april 2020 startten we met een traject om een nieuw dienstverleningsmodel uit te werken. De 
coronacrisis verplichtte ons om snel te schakelen op vlak van dienstverlening, maar het was sowieso de 
bedoeling om onze dienstverleningskanalen te herbekijken, optimaliseren en digitaliseren. Het verder 
inzetten op een moderne en klantgerichte dienstverlening is een doelstelling in het meerjarenplan.  

 
We gingen van start met een participatief traject waarbij we streefden naar een zo groot mogelijk 
draagvlak bij zowel de medewerkers als het bestuur. Aan de hand van verschillende werkgroepen 
konden we tegen het einde van het jaar 2020 een visienota dienstverlening voorleggen die de hele 
organisatie omvat. Deze nota bepaalt welke waarden we belangrijk vinden bij dienstverlening 
(toegankelijk, klantgericht, proactief, hedendaags) en geeft invulling aan de dienstverleningskanalen 
(klikken, bellen & mailen, balie, werken op afspraak). Daarna bekeken we samen met de diensten hoe 
we deze visienota op het niveau van de diensten konden uitwerken.  

 
Deze initiatieven namen we in 2021:  

- We lanceerden op 1 april 2021 een vernieuwd en uitgebreid digitaal loket en afsprakensoft-
ware. Sinds 1 april 2021 is het voor inwoners mogelijk om online via de website een afspraak 
te maken en om bepaalde aktes en documenten meteen in de mailbox te krijgen. 

- De diensten (behalve de vrijetijdsdiensten) werken enkel op afspraak en zullen dat in de toe-
komst ook blijven doen. Voor de vrijetijdsdiensten werden vernieuwde openingsuren inge-
voerd.  

- We schakelden intern over op gedeelde mailboxen voor alle diensten. Via thematische  
e-mailadressen komt de inwoner in de mailbox van de dienst terecht en is opvolging verzekerd 
bij afwezigheden.   

We zetten dit jaar dus een aantal stappen naar een verder gedigitaliseerde dienstverlening. De 
communicatiecampagne “Haal je gemeente in huis” maakte de inwoners erop attent om eerst online te 
kijken of ze zo geholpen kunnen worden. Een bezoek aan onze diensten blijft uiteraard mogelijk mits 
het maken van een afspraak.  
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11. FINANCIËN 
RESULTAAT OP KASBASIS              
              
Budgettair resultaat 2020 2021 MJPA 2021           
I. Exploitatiesaldo 3.317.884 2.892.665 2.001.669           

  a, Ontvangsten 18.398.980 18.655.306 18.178.631           
  b. Uitgaven 15.081.096 15.762.640 16.176.962           
II. Investeringssaldo -2.099.767 -1.248.370 -2.214.052           

  a, Ontvangsten 732.578 783.249 804.375           
  b. Uitgaven 2.832.345 2.031.618 3.018.427           
III. Saldo exploitatie en investeringen 1.218.117 1.644.295 -212.384           
IV. Financieringssaldo -356.173 -584.471 -632.077           

  a, Ontvangsten 379.300 181.507 135.521           
  b. Uitgaven 735.473 765.978 767.598           
V. Budgettair resultaat van het boekjaar 861.944 1.059.824 -844.461           
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 13.559.454 14.421.397 14.421.397           
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 14.421.398 15.481.221 13.576.937           
VIII. Onbeschikbare gelden 656.386 656.386 656.386           
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 13.765.012 14.824.835 12.920.551           

              

AUTOFINANCIERINGSMARGE              
Overzicht van de middelen die de gemeente genereerde uit exploitatie, die overblijven na de 
betaling van de leningslasten om nieuwe investeringen te financieren of de lasten van bijkomende 
leningen te dragen.            
              
Autofinancieringsmarge 2020 2021 MJPA 2021           
I. Exploitatiesaldo 3.317.884 2.892.665 2.001.669           
II. Netto periodieke aflossingen 407.281 437.785 439.406           

  a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 735.473 765.978 767.598           
  b. Periodieke terugvordering leningen 328.193 328.193 328.192           
III Autofinancieringsmarge 2.910.604 2.454.880 1.562.263           
              

EXPLOITATIE     
     
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 MJPA 2021  
A. Operationele uitgaven 14.988.498 15.670.126 16.084.439  
1. Goederen en diensten 3.835.643 4.254.372 4.483.861  
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.740.247 8.980.263 9.022.895  
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 359.247 410.870 471.836  
4. Toegestane werkingssubsidies 1.987.355 1.966.504 2.032.084  
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5. Andere operationele uitgaven 66.006 58.117 73.763  
B. Financiële uitgaven 92.597 92.514 92.523  
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 88.973 88.665 88.906  
   - Aan financiële instellingen 88.277 87.806 86.625  
   - Aan andere entiteiten 696 858 2.281  
2. Andere financiële uitgaven 3.624 3.849 3.617  
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 MJPA 2021  
A. Operationele ontvangsten 18.164.025 18.421.175 17.980.136  
1. Ontvangsten uit de werking 3.351.378 3.483.453 3.418.045  
2. Fiscale ontvangsten en boetes 7.445.237 7.446.671 7.429.374  
3. Werkingssubsidies 7.207.708 7.333.766 6.949.329  
   a. Algemene werkingssubsidies 3.662.147 3.758.987 3.680.123  
   b. Specifieke werkingssubsidies 3.545.561 3.574.779 3.269.206  
4. Recuperatie individuele hulpverlening 63.401 76.692 104.722  
5. Andere operationele ontvangsten 96.301 80.594 78.666  
B. Financiële ontvangsten 234.956 234.130 198.495  
III. Exploitatiesaldo 3.317.884 2.892.665 2.001.669  
     

INVESTERINGEN     
     
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 MJPA 2021  
A. Investeringen in financiële vaste activa 254.586    
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.133.879 1.712.406 2.676.074  
    - Terreinen en gebouwen 1.150.801 947.725 1.407.429  
    - Wegen en andere infrastructuur 240.717 449.552 794.149  
    - Roerende goederen 363.061 136.623 341.975  
    - Leasing en soortgelijke rechten 379.300 178.507 132.521  
C. Investeringen in immateriële vaste activa 28.668 80.823 103.482  
D. Toegestane investeringssubsidies 415.212 238.389 238.872  
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 MJPA 2021  
A. Verkoop van financiële vaste activa 22.323 21.183 21.183  
B. Verkoop van materiële vaste activa    390.000 425.000  
    - Terreinen en gebouwen    375.000 425.000  
    - Roerende goederen    15.000 15.000  
D. Investeringssubsidies en - schenkingen    372.065 358.192  
III. Investeringssaldo -2.099.767 -1.248.370 -2.214.052  

              

FISCALITEIT     
 2019 2020 2021  
Aanvullende belastingen 6.274.228 6.588.672 6.529.876  
   - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 3.629.076 3.796.708 3.686.794  
   - Aanvullende belasting op de personenbelasting 2.483.068 2.628.564 2.678.168  
   - Verkeersbelasting 159.608 160.925 162.439  
   - Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing 2.475 2.475 2.475  
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Belastingen op prestaties 82.133 66.334 82.899  
Belastingen inzake openbare hygiëne 231.434 307.926 324.063  
    - Afgifte huisvuilzakken 197.241 278.210 296.506  
    - Toegang containerpark 32.693 29.365 27.182  
Bedrijfsbelastingen 1.775 162.057 127.658  
    - Taxidiensten 1.775 100 1.094  
    - Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk   161.957 126.564  
Belastingen op het gebruik van het openbaar domein 225.344 246.976 277.426  
    - Masten en pylonen 160.000 192.000 192.000  
    - Plaatsingsrechten markten en kermissen 10.471 3.636 16.004  
    - Inname openbaar domein 48.727 32.679 52.599  
    - Blauwe zone 0 12.500 10.500  
Belastingen op patrimonium 77.600 73.250 104.750  
    - Belasting op leegstaande  gebouwen en woningen 59.200 51.250 77.500  
    - Belasting op verwaarloosde  gebouwen en woningen   6.250  
    - Belasting op tweede verblijven 18.400 22.000 21.000  
Totaal belastingen 6.892.514 7.384.277 7.446.671  
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12. BURGERZAKEN 
AVELGEM 2020 IN CIJFERS - BEVOLKING  
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AVELGEM 2020 IN CIJFERS  -  BURGERLIJKE STAND 
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13.  LOKALE 
ECONOMIE 

AVELGEMBON  
Op 1 december 2019 zag de Avelgembon het levenslicht. De bon, verkrijgbaar in de bibliotheek, 
kunnen inwoners gebruiken bij 133 verschillende handelaars. Met de Avelgembon wil de gemeente de 
lokale economie een extra boost geven. Er werd in 2021 in totaal voor 28.215 euro aan 
Avelgembonnen verkocht. Waarvan de gemeente zelf voor 5.210 euro bonnen aankocht voor 
personeel, vrijwilligers en jubilarissen. Ook zet de gemeente de Avelgembon volop in als prijs bij 
gemeentelijke wedstrijden. Daarnaast kochten enkele bedrijven Avelgembonnen op factuur. In totaal 
gaat het om 6.885 euro aan Avelgembonnen.   

AVELGEM-HORECABON 
De gemeenteraad keurde op 29 maart 2021 het reglement van de Avelgem-horecabon goed. Deze  
bijkomende bon kwam er ter ondersteuning van de lokale handelszaken die zwaar getroffen werden 
door de coronamaatregelen. Voor elke Avelgem-horecabon van acht euro die Avelgemnaren kochten, 
legde de gemeente twee euro bij. Zo kregen inwoners een bon van 10 euro. De aankoop werd beperkt 
tot 80 euro per persoon, wat overeenkomt met een bonwaarde van 100 euro. De gemeente voorzag 
een budget van 50.000 euro. De Avelgem-horecabon was te verkrijgen van 7 juni tot en met 30 
september 2021. 
 
De gemeente verkocht voor 30.000 euro aan Avelgem-horecabonnen (3.000 stuks) en legde daarvan 
6.000 euro bij.   

MARKETINGCAMPAGNE “AVELGEM DA’S ONGEZIEN” 
In samenwerking met OC West binnen de Proeftuin Detailhandel lanceerde de gemeente de 
marketingcampagne “Avelgem da’s ongezien”. In het kader van deze campagne riep de dienst lokale 
economie een overzichtelijke en aantrekkelijke landingspagina in het leven die detailhandel en 
toeristisch-recreatieve producten mooi in de kijker zet. Voor het ontwerp en de hosting werd een 
marketingbureau aangesteld. De promotie van “Avelgem da’s ongezien” verliep via advertenties op 
sociale media, gedrukte media, promofilmpjes, banners die over de centrumstraten zijn gespannen … 
Een deel van deze uitgaven was subsidiabel via Proeftuin Detailhandel. In 2021 kreeg de gemeente 
hiervoor reeds 4.301,76 euro aan subsidie. De subsidieovereenkomst loopt tot en met 31 juli 2022. 

PREMIES TER ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE HANDEL EN DE KORTE KETEN 
Op 14 december 2020 keurde de gemeenteraad het premiereglement ter ondersteuning van de lokale 
handel en de korte keten goed, dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. 
 
In 2021 werden in totaal volgende premies goedgekeurd en uitbetaald:  

- starters- of vestigingspremie: 15.135,38 euro 
- opstart- of uitbreidingspremie voor kinderopvang: 840 euro 
- premie voor gevelrenovatie: 18.011,54 euro 
- premie voor wonen boven handelszaken: 0 euro 
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- premie voor verfraaiing van hoevewinkels: 3.970,23 euro 
- premie niet-medische contactberoepen (tijdelijk reglement): 2.220,08 euro 
- premie live-performance (tijdelijk reglement): 1.087,50 euro 
 

Daarnaast deed de gemeente, gezien het uitzonderlijke coronajaar, voor La Braderie een extra 
inspanning. Het gemeentebestuur betaalde het optreden van Gene Thomas en Ontpopt ter waarde 
van 5.981,33 euro, plus 284,93 euro aan auteursrechten.   

WEKELIJKSE MARKT 
De wekelijkse zaterdagmarkt telt 24 vaste standhouders. Op het einde van het jaar zei één 
marktkramer zijn abonnement op. Daarnaast zijn er wekelijks meestal een drietal losse marktkramers 
en is er af en toe een occasionele standhouder.  

HORECAZAKEN 
Avelgem telt 56 horecazaken. De dienst lokale economie volgt de wijziging van uitbaters en het 
beschikken over de nodige vergunningen en verzekeringen op. Daarnaast staat de dienst lokale 
economie in voor drankvergunningsaanvragen. 
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14.  PUBLIEKE RUIMTE  
EIGEN PATRIMONIUM  
P o m p g e b o u w  B o s s u i t  

 
In de zitting van 28 juni 2021 gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de akte tot verkoop van het 
pompgebouw en sloot ook een samenwerkingsovereenkomst met de koper, Spirits by Design.  

 
P a s t o r i e  B o s s u i t   

 
Eerdere verkooprondes leverden geen koper op. Daarom werd een nieuwe schatting gedaan en werd 
het verkoopdossier aangepast met minder nadruk op de invulling (programma). De gemeenteraad 
keurde het aangepaste verkoopdossier en de nieuwe schatting goed in zitting van 25 oktober 2021. Er 
werd een koper gevonden en de gemeenteraad van 31 januari 2022 keurde de verkoopakte goed. De 
koper is VOF Kinderdagverblijf Pinokkio. 
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K u n s t ke r k  B o s s u i t   

 
Op 27 september 2021 voerde Monumentenwacht een bouwkundige inspectie uit op de kunstkerk. Uit 
het rapport bleek dat een aantal ingrepen noodzakelijk waren om de veiligheid van de bezoekers te 
kunnen garanderen. Een eerste prijsvraag leverde geen offertes op. Daarom werd een tweede 
prijsvraag eind december 2021 voorbereid en verstuurd begin 2022. Op deze prijsvraag reageerden 
twee gespecialiseerde firma’s. De opdracht werd toegewezen en de nodige werken zijn voorzien tegen 
1 juli 2022. De kunstkerk is om veiligheidsredenen afgesloten totdat de werken uitgevoerd zijn.  
 
S i t e  B o s s u y t - M o r t i e r  v o o r  K r i n g l o o p w i n k e l   

De gemeente kocht het pand Doorniksesteenweg 185–187 aan. Meteen daarna startten de 
gesprekken met Kind & Gezin in functie van de tijdelijke onderbrenging in dit pand. Ook GOKA toonde 
interesse om daar zijn intrek te nemen. De gemeente deed de nodige aanpassingen aan de 
elektriciteit, de verwarming en de toegangscontrole zodat zowel Kind & Gezin als GOKA naar dit pand 
konden verhuizen begin juni 2020. In 2021 werd het atelier achter de woning aangepast en in huur 
genomen door de Kringloopwinkel. De winkel werd aanzienlijk uitgebreid en de zone voor levering van 
goederen werd verplaatst naar de zijkant. Op die manier kon de ingang van de Kringloopwinkel 
duidelijke gescheiden worden van de leveringszone van goederen.  
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S p o r t c e n t r u m  Te r  Mu n c ke n   

 
Het college van burgemeester en schepenen gunde in zitting van 9 februari 2021 de opdracht 
‘dakrenovatie sporthal Ter Muncken’ voor een bedrag van 179.345,05 euro (incl. 21% btw). De werken 
werden voorlopig opgeleverd op 11 mei 2021 waarna aansluitend binnen het project ‘Zonkracht’ 264 
zonnepanelen op het dak werden geplaatst. De installatie werd gekeurd op 13 juli 2021 en onmiddellijk 
in werking gesteld. 

 
S t a t i o n s g e b o u w   

Om het stationsgebouw weer in conditie te brengen, voerde de gemeente enkele renovatiewerken uit:  
 

- schoorstenen herstellen of stabiliseren  

- steunelementen dak herstellen 

- dakpannen herstellen of vervangen  

- voegen bijwerken 

- vervangen bakstenen waar nodig 

- houten steunelementen van het dak behandelen tegen houtworm. 

- behandelen en verven metaalelementen  

- … 

De werken werden beëindigd op 29 maart 2021. De voorlopige oplevering vond plaats op 31 maart 
2021 waarna de atelierwerking van jeugdhuis KRAK haar intrek kon nemen in het stationsgebouw. 

 
U i t b r e i d i n g  s o c i a a l  h u i s  

Op 14 juni 2021 kwamen ontwerper, aannemer en bouwheer (gemeente/OCMW) samen in functie van 
de opstart van de werken en de nodige administratieve formaliteiten (verzekeringen, borgstelling, 
plaatsbeschrijvingen, …). De werken startten op 2 augustus met de inrichting van de werf waarvoor 
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toegang via de parking van Bpost nodig is. Hiervoor sloot de gemeente een overeenkomst af met de 
betrokken eigenaars. De dienstenonderneming kocht de woning Leopoldstraat 62 in functie van 
toekomstige uitbreidingsmogelijkheden en toegang tot de werf. Er zijn 2 fases:  
 

- fase 1: de nieuwbouw.  

Daarna volgt een tussenperiode in functie van verhuis. 

- fase 2: voornamelijk aanpak bestaande gebouwen 

Eind 2021 liepen de werken voorzien in fase 1 een lichte vertraging op omwille van langere leverings-
termijnen ten gevolge van corona. 

 
Aanrekening in 2021: 397.229 euro. 

 
G e m e e n te h u i s  

Inrichting en aanpassingen in functie van klimatisering 

Het nieuwe dienstverleningsmodel heeft ook repercussies voor de infrastructuur. Het 
oorspronkelijk voorziene dossier “aanpak van de ramen, de isolatie, de zonnereflectie en de 
waterinsijpeling” werd hieraan gekoppeld.  

 
Aan architect Vannieuwenhuyze vroeg de gemeente in 2021 om binnen het raamcontract een 
ontwerpplan uit te tekenen dat beantwoordt aan de uitgangspunten geformuleerd door de 
werkgroep infrastructuur. De gemeentelijke diensten bestudeerden het ontwerp. De architect 
vertaalde de opmerkingen in een aangepast ontwerpplan. De dienst publieke ruimte vroeg aan het 
personeel om een inventaris op te maken per dienst van het aanwezige, verplaatsbare meubilair 
en daarbij aan te duiden of dit meubilair al dan niet behouden moet worden.  

 
Het is de bedoeling om dit dossier (bestek, raming, plannen) af te ronden in het voorjaar 2022 
zodat dit uitgevoerd kan worden in het najaar 2022. 

 
Zonnepanelen 

Samen met de zonnepanelen op het dak van het sportcentrum werden ook op het leien dak van 
het gemeentehuis, kant Gemeenteplein, 41 zonnepanelen geplaatst binnen het project 
‘Zonkracht’. De installatie werd gekeurd op 27 augustus 2021 en onmiddellijk in werking gesteld. 
 

K a s t e e l  Sc h e l d e b u r c h t   
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In 2020 werd het bestek voorbereid voor de nodige renovatie- en herstellingswerken zodat zowel het 
conservatorium als GAVKA dit pand kunnen gebruiken.  
 
De werken startten op 15 februari 2021. Er werd in 2 fases gewerkt zodat de lessen van het 
conservatorium konden blijven doorgaan.  

- Fase 1 (renovatie en opsmuk linkerkant en centraal gedeelte van het gebouw) was volledig 
voltooid tegen de eerste week van de paasvakantie. De verhuis van de  rechterkant naar de 
linkerkant van het gebouw werd uitgevoerd tijdens de tweede week van de paasvakantie.  

- Fase 2 (renovatie en opsmuk rechterkant van het gebouw) werd afgewerkt eind juni 2021.  

De voorlopige oplevering vond plaats op 30 juni 2021. Alle geformuleerde opmerkingen werden 
aangepakt in de daaropvolgende week. Een aantal detailwerken in eigen regie werden na de voltooiing 
van de werken van de aannemers ingepland. De verhuis van tekenacademie GAVKA was een feit 
tegen het einde van de grote vakantie. 

 
Aanrekeningen 2021: 

- vergoeding studiebureau: 24.173 euro 

- aanpassing gebouw: 145.487 euro 

 
K e r k  K e r k h o v e  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeente wilde op de site van de kerk in Kerkhove een nieuw ontmoetingscentrum realiseren. 
Hiervoor moest de gemeente de kerk aankopen. Zowel de gemeenteraad als de kerkraad verleenden 
hiervoor hun principieel akkoord.  
 
Om dit ontmoetingscentrum te realiseren, tekende de gemeente in op de wedstrijdformule Winvorm. 
De gemeenteraad keurde hiervoor op 28 juni 2021 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie 
goed. 
 
Ondanks het principieel akkoord met de kerkraad om de koop te sluiten, deelde de kerkraad op 15 juli 
2021 mee dat de kerk aan een privé-investeerder verkocht werd. De provincie werd onmiddellijk op de 
hoogte gebracht en de Winvormformule werd stopgezet. 
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De gemeente moest het geweer van schouder veranderen en bekijkt of een nieuw 
ontmoetingscentrum bouwen op de huidige site van het OC in Kerkhove haalbaar is. De verdere 
administratieve afhandeling is voorzien in 2022. 
 
H o n d e n l o o p w e i d e  

In het voorjaar 2021 legde de gemeente in eigen regie een hondenloopweide aan op het terrein achter 
het woonzorghuis. De feestelijke opening vond plaats op 15 juli 2021. 
 
Aanrekening 2021: 13.553 euro 
 
B e g r a a f p l a a ts e n  

Begraafplaats Avelgem 

Op 15 februari 2021 begaf de scheidingsmuur aan de achterkant van de begraafplaats het als 
gevolg van hevige windvlagen. De aangelande bewoners waren bereid om een strook van één 
meter breed aan de gemeente te verkopen zodat de gemeente in deze strook een scheidingshaag 
kon optrekken in plaats van een nieuwe scheidingsmuur op de perceelsgrens op te bouwen. De 
afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid stelde de aankoopakte op. De 
gemeenteraad keurde in zitting van 20 december 2021 de aankoopakte goed. De aanplant van de 
haag is voorzien in het voorjaar 2022. 

 
Oude begraafplaats Outrijve 

Al enkele jaren was er een opening in de ommuring van de oude begraafplaats in Outrijve. 
Aangezien deze ommuring erfgoed is, kon deze opening niet door een ‘gewone’ aannemer gedicht 
worden, maar moest dit door een gespecialiseerde aannemer gebeuren. Het college van 
burgemeester en schepenen schreef een opdracht uit voor het dichten van deze opening en 
gunde de opdracht op 23 maart 2021 aan Monument Vandekerckhove nv tegen het nagerekende 
offertebedrag van 31.747,16 euro. Die voerde de werken uit in het najaar van 2021.  

 
Begraafplaats Kerkhove 

Het dak van het kapelletje op de begraafplaats Kerkhove werd begin 2021 hersteld. 
Aanrekening 2021: 5.100 euro.  

 
P a d e l te r r e i n e n  

Op 29 maart 2021 keurde de gemeenteraad het dossier voor de aanleg en exploitatie van twee 
padelterreinen goed. Tien kandidaten dienden een offerte in. Op basis van het advies van het 
onderhandelingscomité gunde het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 oktober 
2021 de opdracht aan Padelclub Avelgem BV. De gemeenteraad keurde de akte voor het recht van 
opstal nodig voor de aanleg van de twee terreinen goed in zitting van 25 oktober 2021. De aanleg van 
de padelterreinen is voorzien in het voorjaar 2022. 
 

PATRIMONIUM VAN DERDEN MET RAAKVLAKKEN VOOR DE GEMEENTE  
 

C a m p u s  S i n t - J a n  Be r c h m a n s  

Het Sint-Jan-Berchmanscollege wil op de site tussen de Kasteelstraat en de Oudenaardsesteenweg 
een nieuwe scholencampus realiseren voor zowel lager als secundair onderwijs. De gemeente 
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verkreeg een publieke doorgang tussen de Oudenaardesteenweg en de Kasteelstraat en het 
gemeenschappelijk gebruik van de nieuw te bouwen sporthal. Het gemeentebestuur maakte samen 
met de school afspraken op vlak van mobiliteit rond de nieuwe campus. Hiervoor werden in 2020 drie 
afzonderlijke protocollen uitgewerkt tussen de betrokken partijen.  
 
De bouwwerken voor deze nieuwe scholencampus vingen aan in 2021. 

 
C a m p u s  g e m e e n s c h a p s o n d e r w i j s  

Het gemeenschapsonderwijs deed een denkoefening om de campus van het secundair en 
basisonderwijs, tussen de Oudenaardsesteenweg, Sint-Jansstraat en Kerkhofstraat, aan te pakken in 
functie van: 
 

- Verkeersveiligheid (schoolstraat, herbekijken toegangsmogelijkheden tot de campus, 
verkeersvrije doorsteken …) 

- Openheid en gedeeld gebruik met burgers (buitenklassen …) 

- Vergroening en ontharding 

Aangezien ook de gemeente plannen heeft om het verkeersluwe deel van de Sint-Jansstraat opnieuw 
in te richten, werd in 2020 een bilaterale werkgroep opgericht om de plannen van beide instanties op 
elkaar af te stemmen. In 2021 gingen de gesprekken verder. Eind 2021 werd aan Leiedal 
ondersteuning gevraagd. De samenwerkingsovereenkomst met Leiedal voor het verder uitwerken van 
een masterplan voor deze site moet afgerond zijn in het voorjaar van 2022.  

 
C a m p u s  w o o n z o r g c e n t r u m  S i n t - V i n c e n t i u s  

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius wil uitbreiden en vroeg daarom in 2020 of de gemeente bereid was 
een deel van de gemeentelijke eigendom te verkopen.  

 
In zitting van 25 oktober 2021 gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de verkoopakte van de 
grond (559m²) voor de prijs van 50.310 euro en aan de desaffectatie uit het openbaar domein van een 
deel van deze grond (234m²). 

 

OPENBARE WERKEN EN OPENBAAR DOMEIN  
 

W e g e n  

Gemeentewegen 

De gemeente probeert waar mogelijk de gemeentewegen en het aangrenzend openbaar domein in 
eigen regie te onderhouden en te herstellen.  

 
In 2021 gaf het gemeentebestuur 46.539 euro uit voor het onderhoud en herstel in eigen regie 
onder andere voor de aankoop van: 

 
- steenslag, zand, metsel- en voegmortel, stabilisé, (snel)beton en betonnetten, koudasfalt … 
- boordstenen, klinkers, betontegels, betondallen … 
- verkeersborden en benodigdheden voor verkeerssignalisatie (palen, bevestigingsmateriaal …)  
- benodigdheden voor straatmeubilair 
- straatnaamborden en huisnummers, infoborden 
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- anti-parkeerpalen 
- schampvlakken, halve bollen, biggenruggen 
- riooldeksels, roosters en sifonplaten voor straatkolken 
 
Volgende opdrachten besteedde de gemeente uit aan externe aannemers: 

 
- ruimen, reinigen, ontstoppen van rioleringen, straatkolken en grachten: 18.977 euro (inclusief 

camera-onderzoeken rioleringen) 
- vegen wegenis en openbaar domein na evenementen: 10.228 euro 
- herstellen of vervangen putdeksels: 5.115 euro 
- herstellingen afvalwaterpompen (pompstations en Spikkerelle): 5.212 euro 
- wegmarkeringen: 28.649 euro 
- maaien van bermen: 27.917 euro 
- sneeuw- en ijzelbestrijding: 12.732 euro (ook nog een deel interventies eind 2020) 
- onderhoud landwegen: 5.770 euro  
 
De precaire toestand van een aantal aansluitingen op de riolering gelegen onder de N353 vanaf 
het kruispunt met de N8 (Stijn Streuvelslaan) tot aan het kruispunt met de N391a (Etienne 
Balcaenstraat) gaf aanleiding tot verzakkingen waarbij directe tussenkomst noodzakelijk was. Zo 
werd in 2021 de N353 opgebroken om de aansluitingen ter hoogte van huisnummers 107 en 184 
te herstellen. 

 
Investeringen dragen bij tot veiligere en kwaliteitsvollere gemeentewegen of aangrenzend 
openbaar domein:  
- Op 1 november 2021 werd de fietsverbinding Bosstraat – Hulstraat (aanrekening 111.907 euro) 

en het 2-sporen-pad tussen de Meersstraat en het Guldenspoorpad (aanrekening 102.979 
euro) opengesteld. 

- In het voorjaar 2021 werd de stationsomgeving volledig afgewerkt: eindstaat 121.502 euro. 
 
Gewestwegen 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest) startte in oktober 2021 met de structurele 
aanpak van de N353 vanaf Outrijve centrum tot aan de brug in Bossuit. Over de volledige lengte 
werd de toplaag vernieuwd zowel van het wegdek als van de aanliggende fietspaden. Omdat de 
hoofdriolering in centrum Outrijve in slechte staat was, werd ook deze riolering samen met alle 
huisaansluitingen en inspectieputten in deze zone tijdens de werken vernieuwd. De werken, 
geraamd op 225.232 euro, werden afgerond tegen de krokusvakantie. 
 

O p e n b a r e  v e r l i c h t i n g  e n  k e r s tv e r l i c h t i n g  

Sinds eind juni 2016 wordt de openbare verlichting langs alle gemeentewegen gedoofd tussen  
23 en 5 uur.  

 
In 2020 startte Fluvius met de verledding van de straatverlichting. In 2021 plande Fluvius in om de 
achterstand opgelopen in 2020 in te halen. Ook het verledden in Bossuit en in een deel van de 
Doorniksesteenweg (vanaf Bossuit tot aan de Alta Ripa) stond op de planning. Omwille van 
toeleveringsproblemen kon Fluvius de doelstelling 2021 niet halen. De netbeheerder maakt zich wel 
sterk om deze achterstand in 2022 in te halen. 
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Kosten voor openbare verlichting en kerstverlichting 
 
Wat 2019 2020 2021 
Jaarkost openbare verlichting 
0670-611020 

100.385 euro 114.544 euro 180.757 euro 

Kosten kerstverlichting 
0670-613170 

19.725 euro 27.594 euro 31.269 euro 

 
B e h e e r  v a n  r e g e n -  e n  a f v a l w a te r   

Bijdrage voor opvang en transport van water 

Voor de opvang en het transport van het afvalwater ontvangt de gemeente jaarlijks een  
BOT-bijdrage. In 2021 bedroeg dit 496.158  euro. Deze bijdrage dient voor investeringen in het 
gemeentelijk rioleringsnet. 
 
Collectorwerken Kaphoek 

Binnen deze legislatuur is de aanleg van een afvalwatercollector gepland in de omgeving van de 
Kaphoek. Het aangepast voorontwerp werd eind 2019 voor goedkeuring ingediend bij de Vlaamse 
Milieu Maatschappij. De werken worden geraamd op ruim 6,5 miljoen euro, waarvan ongeveer 2,2 
miljoen gesubsidieerd. In 2020 raakte dit dossier on hold omwille van de coronacrisis. In 2021 
werd het dossier weer opgestart, maar in het najaar liet het studiebureau weten na de 
voorontwerpfase niet verder te zullen gaan met de uitwerking van dit dossier. Het studiebureau 
bezorgde een financiële eindafrekening die zowel door Aquafin als het gemeentebestuur betwist 
werd. Intussen ging Aquafin ook op zoek naar een ander studiebureau dat de opdracht wilde 
overnemen vanaf de ontwerpfase. Eind 2021 waren zowel de financiële eindafrekening met het 
‘oude’ studiebureau als de zoektocht naar een ‘nieuw’ studiebureau nog niet afgerond.  
 
Riopact 

De Watergroep is decretaal verplicht om het aan haar abonnees geleverde water te saneren. Om 
deze verplichting te kunnen naleven, sloot de Watergroep een overeenkomst met Aquafin. 
Gemeenten kunnen op hun beurt een overeenkomst sluiten met De Watergroep om bepaalde 
taken voor de uitbouw, het onderhoud en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel door 
De Watergroep/Aquafin uit te laten voeren. Een jaarlijks takenpakket legt vast welke taken 
uiteindelijk uitgevoerd worden. Het totale takenpakket 2021 werd geraamd op 89.530,32 euro 
inclusief btw. 
 

P r o j e c te n  

Recyclagepark 

De gemeente maakt werk van het volledig herinrichten van het recyclagepark in de Kortrijkstraat 
en het voorzien van voldoende ruimte en een gebouw voor de technische dienst (loods). Op basis 
van de studie van intercommunale Leiedal startte de gemeente gesprekken op met 
intercommunale IMOG. In oktober 2019 keurde de gemeenteraad een overeenkomst goed met 
IMOG, waarbij zij voor dit project gaan optreden als bouwheer. In 2020 kwamen ze een viertal 
keer samen in functie van de indeling van de beschikbare oppervlakte op de huidige site en het 
uitwerken van ontwerpplannen van de loods. Het gemeentebestuur diende in 2020 ook het 
dossier in voor het verlengen van de omgevingsvergunning van het huidige recyclagepark.  
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Het gemeentebestuur organiseerde in het najaar 2021 een infomoment voor de burgers waarna de 
bestekken, de ramingen en de ontwerpplannen werden goedgekeurd door de raad van bestuur van 
IMOG op 16 november 2021 en door de gemeenteraad op 22 november 2021.  
 
IMOG diende in 2021 ook de vergunningsaanvraag in. Het afleveren van de vergunning door de 
gemeente is voorzien begin 2022. 
 
V e i l i g h e i d  e n  p r e v e n t i e  

Opleidingen – rijbewijzen – attesten:  

Goed opgeleid personeel voorkomt onder andere ongelukken op de werkvloer. Daarom namen 
ook in 2021 diverse personeelsleden deel aan opleidingen waarbij al dan niet deelname- of 
bekwaamheidsattesten worden afgeleverd. Ook het behalen of opschalen in rijbewijs is een 
meerwaarde voor de gemeentelijke werking van onze technische dienst. 

 
Overzicht van de gevolgde opleidingen: 
 
Wat 2019 2020 2021 
Opleiding ‘basis graafmachine’ 2 0 3 
Opleiding ‘hoogwerker - basis’ 2 2 3 
Opleiding ‘veilig werken met verreiker - ba-
sis’ 

4 1 5 

Opleiding ‘autolaadkraan – basis’ 0 2 2 
Opleiding ‘autolaadkraan – hernieuwing’ 0 3 0 
Rijbewijs BE 2 2 1 (**) 
Rijbewijs CE 0 0 0 
Opleiding EHBO 1 0 (*) 0 (*) 
Opleiding reanimeren en AED 10 0 (*) 0 (*) 
(*): uitgesteld wegens corona 
(**): niet geslaagd 

 

 
 
Arbeidsmiddelen, rollend materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen/-kledij   

Om het gevarieerde werk goed uit te voeren, krijgt elke werknemer de nodige persoonlijke 
beschermingsmiddelen en signalisatiekledij. Ook veilige en goed onderhouden arbeidsmiddelen en 
rollend materiaal zijn een must.  
 
Overzicht van de kosten: 
 
Wat 2019 2020 2021 
Kost voor aankoop 
arbeidskledij en 
beschermingsmiddelen 
0200-613012 

13.857 euro 13.846 euro 14.753 euro 

Onderhoudskost voor 
machines en uitrusting 
0200-613100 

12.824 euro 23.806 euro 19.725 euro 
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Onderhoudskost voor 
wagenpark 
0200-614100 

39.353 euro 36.021 euro 31.803 euro 

 
 
M o b i l i t e i t   

Openbaar vervoer 

Avelgem behoort tot de vervoerregio Kortrijk en binnen dit kader werd in 2020 gewerkt aan de 
opmaak van een regionaal mobiliteitsplan en een openbaar vervoerplan. Het uitgangspunt van het 
openbaar vervoerplan 2020 is het principe van basisbereikbaarheid waarbij we streven naar een 
vraaggericht openbaar vervoer. Deze mobiliteitsswitch focust op het versterken van de drukke 
assen en het beter op elkaar aansluiten van verschillende vervoersmogelijkheden 
(combimobiliteit), dit alles binnen een budgetneutraal kader. De Lijn maakte ondertussen een 
concreet voorstel op van kernnet en aanvullend net voor de regio. Het kernnet en aanvullend net 
bepalen verbindingen tussen de verschillende grotere kernen binnen de regio. Dit voorstel werd 
binnen de vervoerregio en met de gemeenten zelf besproken. Concreet betekent dit voor 
Avelgem:  

o Het deel van de vaste lijn 85 tussen Spiere en Avelgem valt weg en wordt vervangen 
door een functionele lijn (= enkel in de spits, hoofdzakelijk voor schoolkinderen) tussen 
Kortrijk en Avelgem (via de dorpen Kooigem, Spiere, Helkijn, Sint-Denijs, Moen, Bos-
suit en Outrijve).  

o De frequentie van de lijn 91 (Avelgem – Kortrijk) wordt opgetrokken van 60 minuten 
naar 30 minuten. 

o Voor de andere lijnen (92-65-66-68) zijn er weinig tot geen aanpassingen. Lijn 92 
volgt wel een ander traject tussen Otegem en Zwevegem (nu via Ingooigem - Vichte - 
Sint-Lodewijk i.p.v. rechtstreeks naar Zwevegem). 

 
Dit kernnet en aanvullend net worden nog ondersteund door het vervoer op maat. Momenteel 
staat de belbus hiervoor in. Het vervoer op maat wordt voor Avelgem ingevuld door een aanbod 
aan deelfietsen in de stationsomgeving, een (semi)flex-systeem voor het gebied Spiere-Helkijn 
(met ook Bossuit en Outrijve) en een aanvullende (scholieren)verbinding  
Avelgem – Waregem op zondag. De invoering is gepland medio 2023. 
 
Deelmobiliteit 

Met het project van deelfietsen focust Intercommunale Leiedal op de uitrol van deelmobiliteit in de 
regio. In Avelgem werd in 2020 gestart met 12 oranje deelfietsen aan het pompgebouw in Bossuit 
en 6 oranje deelfietsen aan gemeenschapscentrum Spikkerelle. Na een evaluatie werden de 
deelfietsen eind maart 2021 herverdeeld: 4 aan het pompgebouw in Bossuit, 4 aan sportcentrum 
Ter Muncken, 5 aan het stationsgebouw en 5 ter hoogte van Go! Atheneum langs de 
Oudenaardsesteenweg. 

 
Fiets– en circulatieplan 

In april 2021 werd de circulatie in de Kerkstraat – Kasteelstraat – Leopoldstraat aangepast 
volgens het fiets- en circulatieplan. In een proefopstelling werd er enkelrichtingsverkeer ingevoerd 
in de Kerkstraat richting kerk, werd het enkelrichtingsverkeer in de Leopoldstraat omgekeerd en 
werd de uitrit van het kerkplein ter hoogte van de Kasteelstraat afgesloten met uitneembare 
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paaltjes. Daarnaast werd de voorrangsregeling ter hoogte van de Kerkstraat aangepast zodat 
voorrang moet verleend worden aan fietsers op de as Kasteelstraat-Leopoldstraat. Bijkomend 
werd het enkelrichtingsverkeer in de Leopoldstraat uitgebreid tot aan de Ronde en in de 
Kasteelstraat tot aan het kruispunt met de Oudenaardsesteenweg. Tegelijk werd de Sint-
Jansstraat, kant Kerkhofstraat, een schoolstraat. Na een eerste evaluatie in de zomer werd een 
bijkomende knip voorzien in de Kareelovenstraat en werd het enkelrichtingsverkeer in de 
Leopoldstraat begrensd tot de parking van het woonzorgcentrum. De schoolstraat in de Sint-
Jansstraat werd bestendigd. 
 

Bebouwde kom 

In april werd de bebouwde kom in de Leynseelstraat uitgebreid tot aan de grens met Zwevegem. 
 
Andere 

Op vraag van het gemeentebestuur installeerde het Agentschap Wegen en Verkeer een variabele 
zone 30 in de schoolomgeving van Bossuit. 
 
In maart keurde de gemeenteraad het charter werftransport goed. In de schoolomgeving worden 
aannemers en burgers verzocht om geen werftransport te laten plaatsvinden tijdens de begin- en 
einduren van de scholen.  

 
 

G r o e n   

In 2021 werden voor de jaarlijkse zomerbebloeming in totaal 2.766 seizoensplanten aangeplant 
op diverse plaatsen en in 290 bebloemingselementen (straatbakken, bloemmanden, brugbakken, 
gevelbakken …). De kostprijs hiervan bedroeg 3.893,74 euro. Ter vervanging van een aantal 
houten bloembakken, werden er 18 houten bloembakken besteld voor de prijs van 5.420,80 euro. 
 
Om extra zitplaatsen te voorzien in de publieke ruimte werden 11 nieuwe zitbanken en 1 
picknicktafel aangekocht. De prijs bedroeg 5.868,20 euro 
 
In 2021 werden 88 bomen aangekocht om aan te planten op nieuwe locaties voor een bedrag van 
ongeveer 4.860 euro. Veel bomen worden aangeplant op de nieuwe groenzone achter het 
woonzorghuis Ter Meersch. De Troostplek werd geopend in oktober 2021. 
 
De hondenloopweide, geopend in juli, kent veel bijval bij de Avelgemse hondenbaasjes. In de lente 
werd de groenzone tegenover de kleuterschool te Rugge beplant. Al deze aanleg- en 
aanplantwerken gebeurden in eigen regie. 
 
Van half maart tot eind september 2021 hielpen zes personen van een sociale werkplaats 
gemiddeld drie dagen per week bij het groenonderhoud. Hun taak bestond vooral uit wieden op de 
begraafplaatsen. De kostprijs hiervan bedroeg 58.683,15 euro.  
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M i l i e u  

Ophalen van huisvuil 

IMOG regelt sinds 2014 de verdeling en verkoop van de restafval en P+MD-zakken en stort dan 
volgens een vaste verdeelsleutel het aandeel van de verkoop door aan de gemeente. In 2021 was 
dit goed voor 296.506 euro. 
 
Op 1 september 2020 lanceerde intercommunale IMOG de nieuwe restafvalzak: 

- De restafvalzak is te verkrijgen in twee volumes: 40 liter en 60 liter.  

- Hij  is grijs van kleur omdat hij van gerecycleerd plastic wordt gemaakt. 

- De prijs bedraagt 1 euro per stuk voor een volume van 40 liter en 1,70 euro per stuk voor 
een volume van 60 liter. 

PMD en folies mogen sinds 1 april 2021 samen in dezelfde blauwe zak. Die wordt tweewekelijks 
aan huis opgehaald. Inwoners konden de transparante foliezak tot eind 2021 als PMD-zak 
gebruiken.  
 
In totaal werd bij de huis-aan-huis-ophaling 1.414.210 kg restafval, 270.490 kg P+MD, 2.460 kg 
folie en 642.740 kg papier en karton opgehaald.  
 
Via de tuinafvalbakken zamelde IMOG 671.061 kg groenafval aan huis in. 
 
Via de glasbollen in de straten werd 385.718 kg glas ingezameld. 
 
De gemeente organiseerde, in samenwerking met IMOG, eind maart een gratis ophaalbeurt van 
snoeihout aan huis. Er werd 6.900 kg snoeihout opgehaald. 
 
Bij de huis-aan-huis-ophaling van kledij werd 12.479 kg opgehaald. Via de vaste kledijcontainers 
in de straten werd 87.261 kg kledij ingezameld. 
 
Verwerken van huisvuil 

Al het afval moet verwerkt worden. IMOG ontving hiervoor 465.832 euro werkingssubsidie, een 
stijging met 4,45% ten opzichte van 2020. 
Voor de werking van het recyclagepark, het storten van het afval en de diverse milieuheffingen 
werd 132.219 euro uitgegeven.  
 
Overig afvalbeheer 

Sinds 1 januari 2016 zijn bestel- en aanhangwagens niet meer toegelaten op het recyclagepark. 
Binnenbrengen van afval bestemd voor het milieustraatje en klein gevaarlijk afval is gratis. Naar 
aanleiding van corona werkt het recyclagepark niet meer met toegangsbonnen. De bezoeker 
betaalt toegang via Bancontact. In 2021 leverde dit  27.182 euro op.  
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Overige milieubescherming 

Uitbetaalde klimaatpremies in 2021 

 
 
 
 
 

   Aantal dossiers Bedrag (€) 

Klimaatpremie WONEN 
  

Dak- of zoldervloerisolatie 10 1.592,40 
Buitenmuurisolatie 3 520,00 
Spouwmuurisolatie 0 0,00 
Vloerisolatie 5 852,80 
Hoogrendementsbeglazing 10 1.515,87 
Warmtepomp      
  Geothermische warmtepomp 0 0,00 
  Lucht-waterwarmtepomp 2 400,00 
  Hybride warmtepomp 0 0,00 
  Lucht-luchtwarmtepomp 0 0,00 
Warmtepompboiler voor aanmaak sanitair warm water 0 0,00 
Zonneboiler voor aanmaak sanitair warm water 0 0,00 
Renovatiecoach 0 0,00 
Klimaatpremie VERGROENEN  

  
Geveltuin 0 0,00 
Ontharden en vergroenen van particuliere voortuin     

  
Vervangen van minimum 5 m² ondoorlaatbare verharding 
door beplanting 

0 0,00 

  
Vervangen van minimum 5 m² doorlaatbare verharding door 
beplanting 

0 0,00 

Aanplanten van groen     

  

Waardevolle hoogstammige bomen, solitair, in rij of in groep 
geplant (met uitzondering van bossen en leibomen), 
meerstammige bomen, geveerde bomen en hoogstammige 
fruitbomen 

1 140,00 

  Fruitbomen   7 270,00 

  

Minimum 10 m gemengde streekeigen 
hagen/heggen/houtkanten bestaande uit minimum 4 soorten 
struiken die gemengd worden aangeplant 

2 246,13 

Klimaatpremie PROJECTEN 0 0,00 

Klimaatpremie VERGROENEN SCHOOL 2 2.000,00 

     

 

 
 
  

Totaal 42    7.537 
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Land- en bosbouw 

In 2021 waren er geen meldingen van landbouwschade.  
 
Het college van burgemeester en schepenen leverde op 21 september 2021 een vergunning af 
voor het bebossen van een aantal percelen op de Waterhoek in Avelgem. 
 

O m g e v i n g   

Omgevingsvergunningen 

Vanaf 2018 spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning en een 
milieuvergunning, maar van een omgevingsvergunning. Daarin worden beiden gecombineerd. 
Een aanvraag kan stedenbouwkundige handelingen (SH) en/of de exploitatie van een ingedeelde 
inrichting of activiteit (IIOA) bevatten. 
 

Soort beslissing/behandeling Aantal 

Omgevingsvergunning (SH) 138 

Omgevingsvergunning (IIOA) 1 

Omgevingsvergunning (SH+ IIOA) 11 

Omgevingsvergunning (SH + VW) 1 

Omgevingsvergunning (VW) 1 

Omgevingsvergunning (verkaveling) 5 

Omgevingsvergunning (verkaveling + 
SH) 

1 

Weigering omgevingsvergunning 4 

Meldingen (SH) 6 

Meldingen (IIOA) 11 

Adviesvragen hogere overheid (SH) 1 

Adviesvragen hogere overheid (IIOA) 2 

Adviesvragen hogere overheid (SH + 
IIOA) 

4 

Totaal besliste/behandelde dossiers 186 

 
 

Aard werken (SH) Aantal Aard werken (SH) Aantal 

Nieuwbouw woning 21 Verbouwen/uitbreiden woning 46 

Nieuwbouw meergezinswoning 0 Verbouwen/uitbreiden 
meergezinswoning 

3 
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Nieuwbouw bijgebouw 25 Verbouwen/uitbreiden 
bijgebouw 

1 

Nieuwbouw industrie/ambacht 4 Verbouwen/uitbreiden handel, 
horeca en diensten 

1 

Nieuwbouw 
gemeenschapsvoorzieningen 

2 Verbouwen/uitbreiden 
industrie/ambacht 

4 

Nieuwbouw sport 2 Functiewijziging 8 

Slopen woning/bijgebouw 2 Plaatsen afsluiting 4 

Vellen bomen 1 Terreinaanleg 3 

Aanleggen verharding/zwembad 15 Overwelven baangracht 1 

Aanbrengen reclame of publiciteit 5 Plaatsen verkoopautomaat 2 

Totaal afgeleverde vergunningen 150 

 
Er werden 25 bijkomende woningen vergund, terwijl er 2 woningen verdwenen. Netto is er dus 
een vergunde aangroei van 23 woongelegenheden. 
 
Een aanpalende eigenaar tekende beroep aan tegen één omgevingsvergunning. Hij kreeg in 
beroep gelijk. Tegen twee van de vier geweigerde omgevingsvergunningen stelde de aanvrager 
een beroep in. Eén aanvrager heeft het dossier uiteindelijk ingetrokken voor er een uitspraak was 
in beroep. 
 
Voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen geldt alleen een meldingsplicht. Hiervan werd in 
2021 zes keer gebruik gemaakt. 
 
Voor zeven aanvragen waarbij een hogere overheid in eerste aanleg besliste, werd het advies van 
de gemeente gevraagd. 
 
In 2021 werden drie dossiers met inbreuken opgestart. De Natuurinspectie legde in één dossier 
ook een bestuurlijke maatregel op. In de andere dossiers werd via brief gevraagd om de niet 
vergunde toestand ongedaan te maken. 
 
Dossiers volgens te doorlopen procedure 

Bij omgevingsvergunningen is er een gewone procedure (met openbaar onderzoek) en een 
vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek). 131 van de 169 dossiers (vergunningen 
en weigeringen) konden via de vereenvoudigde procedure behandeld worden. Bij 38 dossiers was 
een openbaar onderzoek nodig. 
 
Verkavelingsvergunningen 

Er werden zes verkavelingsvergunningen verleend voor in totaal acht bouwloten. Op de schoolsite 
Leopoldstraat kunnen op het ene bouwlot max. 72 wooneenheden komen. 
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Bijstellingen verkavelingsvergunning 

Er werden geen verkavelingen bijgesteld (gewijzigd). 
 
Gemeentelijk beleidsplan ruimte 

In 2020 startte de gemeente met de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte. Het 
gemeentebestuur koos voor de methode van masterplanning voor bepaalde delen van de 
gemeente. In het voorjaar van 2021 werd een enquête afgenomen bij de inwoners, waarna een 
eerste workshop volgde eind juni-begin juli. De focus hierbij lag vooral op het verbinden van het 
centrum met de achterliggende Scheldemeersen via groen-blauwe trage doorsteken. De inwoners 
kregen de resultaten van de eerste ontwerpsessie te zien in het najaar van 2021, waarna de plannen 
nog werden verfijnd. Het finale ontwerp konden burgers eind maart 2022 online raadplegen. 
 
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

Als gevolg van een positief planologisch attest dat afgeleverd werd aan het bedrijf Molens ‘T Kindt 
startte de gemeente de opmaak van een RUP ter vervanging van het BPA Kaaistraat. Het RUP 
moet een antwoord bieden op de gewenste toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf. In 2020 
werd een bijkomende mobiliteitsstudie van de circulatie rond het bedrijf opgemaakt. Met het 
bedrijf werd verder overlegd om te komen tot een voorstel van bestemmingsplan, dat net na het 
zomerverlof van 2021 klaar was. In november 2021 werd een plenaire vergadering gehouden en 
de gemeenteraad stelde het ontwerp RUP voorlopig vast op 20 december 2021. Daarna werd een 
openbaar onderzoek gehouden. 
 
Stads- en plattelandsontwikkeling 

In 2021 bedroeg de werkingssubsidie voor de intercommunale Leiedal 27.859,65 euro, wat 
neerkomt op een bijdrage van ongeveer 2,70 euro per inwoner. 
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15. VRIJE TIJD  
BIBLIOTHEEK 
De bibliotheek is een rustpunt en ontmoetingsplek. Ze maakt informatie toegankelijk, deelt kennis, 
biedt cultuur en ontspanning en is de plek bij uitstek om boeken te ontdekken. De bibliotheek is voor 
iedereen vrij en gratis toegankelijk.  

              

 
 
A a n b o d  

Jong geleerd is oud gedaan: het project Boekstart zet kinderen ertoe aan om zo vroeg mogelijk 
boeken te leren lezen en de bibliotheek te ontdekken. Op gebied van leesbevordering en leesplezier en 
digitale geletterdheid voor kinderopvang, basisscholen en secundair onderwijs zorgt de bibliotheek 
voor een ruim aanbod met onder meer themacollecties, boekenpakketten, bibliotheekintroducties en -
bezoeken, projecten zoals de Leesjury, de Jeugdboekenmaand, de Voorleesweek …  
 
De bibliotheek zet in op geletterdheid en op digitale vaardigheden onder andere door het aanbieden 
van Taalpunt en digidoktersessies, door het samenwerken met het sociaal huis voor het 
voorleesproject  en huiswerkbegeleiding taal … De bib denkt ook aan mensen met speciale noden. Zo 
is er een collectie rond dyslexie, boeken makkelijk lezen, Wablieft-kranten, grootletterboeken … 
 
De bibliotheek is er voor iedereen met haar fysieke en digitale collecties, ruime openingstijden en een 
waaier van diensten en activiteiten: boeken, strips, tijdschriften, folders en brochures (o.a. toerisme), 
films, luisterboeken, e-boeken, gezelschapsspellen, boekenhuisjes, internet, WIFI, interbibliothecair 
leenverkeer (IBL), digitale interactieve kinderboeken van Fundels, Gopress, Mijn Bibliotheek, website, 



46 
 

inleverbox, afhaalpunt voor Lerarenkaart en Avelgembon, print-, scan- en kopieermogelijkheden, 
Poëzieweek, Studeren in de bibliotheek …  
 
Naast het beheren van de erfgoedcollectie Georges Martyn (collectie door de geschiedkundige kring 
ter beschikking gesteld voor historisch en wetenschappelijk onderzoek in en over Avelgem en 
omgeving) startte de bibliotheek in 2021 de samenwerking met het Libbrechtgenootschap vzw om het 
gedachtegoed en de comparatieve filosofie van Ulrich Libbrecht te ontsluiten. 
 
De bibliotheek hanteert een open, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en geïntegreerd softwaresysteem 
‘Wise’. Wise zorgt ervoor dat de processen bestellen, catalografie, uitlenen, innemen, 
lenersadministratie … vlot verlopen. Wise maakt diensten zoals Mijn Leestipper en Bieblo mogelijk. 
Sinds het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) werd het individuele abonnement vervangen door 
een regionaal abonnement voor de bibliotheken in Zuid-West-Vlaanderen. Met eenzelfde lidmaatschap 
kan een klant terecht in de elf andere bibliotheken van de regio. Jaarlijks betalen bezoekers slechts 
één keer lidgeld. Het lidmaatschap voor jongeren (< 18 jaar) is gratis. 
 
 

JEUGD 
A a n b o d  

  
In 2021 zette de jeugddienst in op een alternatief vakantieaanbod, aangepast aan de geldende 
coronamaatregelen. De strenge maatregelen (bubbels van tien kinderen tijdens de paasvakantie) 
zorgden voor creatieve oplossingen om toch een leuk en gevarieerd vakantieaanbod aan te bieden 
aan een vijftigtal kinderen.  
 
Tijdens de zomervakantie werd de bubbelgrootte uitgebreid en kon het programma op een iets 
normalere manier doorgaan. De dienst jeugd en cultuur zorgde voor een gevarieerd vakantieaanbod 
met speelpleinwerking in weekbubbels en themakampen van Mix & Match. Deze themakampen van 
Mix & Match kenden ook opnieuw een groot succes met leuke en gevarieerde thema’s waaronder 
musical, techniek en creativiteit. In totaal namen 369 verschillende kinderen deel aan één van onze 
speelpleinwerkingen of Mix & Match-kampen.  
 
Door de geldende coronamaatregelen was er tijdens Buitenspeeldag 2021 nog geen mogelijkheid tot 
het organiseren van grote evenementen of bijeenkomsten. De visie van Buitenspeeldag focust al jaren 
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op het effectief buiten spelen in de buurt en niet zozeer op een groot massa-evenement. Deze 
coronacrisis gaf ons de uitdaging om het concept eens over een andere boeg te gooien én promoot zo 
ook mee de ‘speelstraten’. Op verschillende buurtspeelpleinen vonden kleine activiteiten plaats. We 
hielden hierbij steeds rekening met groepsbubbels.  
 
In 2021 was de vraag naar extra studieruimte groot. Het was in coronatijden niet altijd evident om 
rustig thuis te studeren. In normale omstandigheden is de bibliotheek de studieplek bij uitstek. Door de 
coronacrisis konden de studenten in 2021 hiervoor niet in de bibliotheek terecht. OC Outrijve werd een 
nieuwe alternatieve blokspot. Er konden ongeveer 40 Avelgemse studenten terecht om coronaveilig te 
studeren.   
 
J e u g d i n f r a s t r u c t u u r  

De nood en vraag naar skate-infrastructuur was groot. Daarom kwamen er tijdelijke skate-elementen 
op de parking van Spikkerelle. De toestellen zijn heel populair bij de Avelgemse skaters. Ze kijken al 
reikhalzend uit naar de komst van het skatepark in 2023. Een geëngageerde skaterswerkgroep werkt 
mee aan de voorbereiding van dit dossier.   
 
De jeugddienst kocht tien skateboards aan die Avelgemse jongeren kunnen huren om het skaten te 
ontdekken of onder de knie te krijgen.  
 
 

 
Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ werd er op 19 mei, in samenwerking met 
Sport Vlaanderen, een Start to Skate-initiatie georganiseerd voor jongeren tussen 8 en 18 jaar. De 
interesse was groot. De plaatsen voor deze initiatieles waren op korte tijd volzet. 

 
J o n g e r e n w e l z i j n  

Na de ‘Oe ist nu echt’ enquête in 2020, werkten we ook in 2021 verder rond mentaal welzijn bij 
jongeren. In nauwe samenwerking met het sociaal huis en het Huis van Het Kind Avelgem werden 
verschillende initiatieven uitgerold en werd sterk ingezet op toeleiding en communicatie.  
 



48 
 

De dienst jeugd en cultuur lanceerde de podcast ‘Maskerloos’ . Daarin ging de jeugdconsulent op 
wandel met Avelgemse jongeren met een hoop levensvragen en ferme goesting in een jeugdig 
Avelgem. Deze podcast-afleveringen werden goed beluisterd en gedeeld bij de Avelgemse jongeren.  
 
Naar aanleiding van de opstart van de eerstelijnspsycholoog voor jongeren maakte de dienst jeugd en 
cultuur een lanceringsfilmpje om het initiatief via digitale kanalen kenbaar te maken.  

 
I n s p r a a k  e n  p a r t i c i p a t i e   

De Avelgemse jeugdraad werkte zich doorheen de coronastorm en probeerde originele manieren te 
bedenken om de Avelgemse jeugd te bereiken. Met de applicatie ‘Aanstekers’ in samenwerking met 
Bataljong werden jongeren bevraagd over hun mening en ideeën over Avelgem. Toen de 
coronamaatregelen iets versoepelden, organiseerde de jeugdraad in de zomervakantie zijn jaarlijkse 
barbecue en werd de dag en nacht van de jeugdbeweging in oktober een feest als nooit tevoren.  

 
In het najaar werd de Avelgemse jeugd traditiegetrouw ook getrakteerd op een vrijwilligersbedanking.  

CULTUUR 
C u l t u u r a a n b o d ,  e v e n e m e n te n  e n  p r o j e c t e n  

Door de coronacrisis en sluiting van de culturele infrastructuur kon het overgrote deel van het reguliere 
cultuuraanbod van gemeenschapscentrum Spikkerelle niet doorgaan. Heel wat geplande 
avondvoorstellingen en schoolvoorstellingen moesten we annuleren. 

 
Van zodra de versoepelingen het toelieten werden, vanaf juni 2021, opnieuw voorstellingen 
georganiseerd in een aangepast kader en voor een beperkter publiek.  

 
Z o m e r p l e i n  

Van 14 juni tot en met 29 augustus 2021 werd het evenemententerrein naast Spikkerelle omgetoverd tot 
een sfeervolle buitenlocatie, waar activiteiten coronaveilig georganiseerd werden. Avelgemse 
verenigingen konden het Zomerplein gratis reserveren. De dienst jeugd en cultuur zorgde daarnaast 
voor een mooie muzikale programmatie doorheen de zomermaanden. 
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S t r e a m i n g  W Z C  

Op donderdag 1 april werd er ingetekend op de livestreaming van ‘Smartschade’, een muzikale 
voorstelling die vanuit Spikkerelle gestreamd werd naar 68 woonzorgcentra, waaronder ook de twee 
woonzorgcentra in Avelgem.  
 
E x p o  E m i l i o  L ó p e z -M e n c h e r o  

Van 23 oktober tot en met 28 november werd de kunst van Emilio López-Menchero tentoongesteld in 
de foyer van Spikkerelle en bij Tanghe Interiors. ‘Atomic Pingpong’ werd een samenwerking tussen 
Avelgem en Merelbeke, twee gemeentes waar de kunstenaar ter nagedachtenis van 
oorlogsslachtoffers een kunstwerk in de openbare ruimte realiseerde. 
 
V r e d e s f e e s t  

Om Wapenstilstand te herdenken organiseerde de gemeente op 11 november een Vredesfeest, dit in 
samenwerking met de Avelgemse scholen en de harmonie De Verenigde Vrienden. Na huldemomenten 
op alle Avelgemse begraafplaatsen werden op het voorplein van Spikkerelle gedichten voorgedragen 
en kunstwerken tentoongesteld uit de voorafgaande kunstwedstrijd. 

 
C u l t u r e l e  i n f r a s t r u c t u u r  

Omwille van de coronamaatregelen was er in 2021 slechts beperkt zaalverhuur mogelijk. Voor zover 
de maatregelen dit toelieten, werden de ontmoetingscentra en GC Spikkerelle verhuurd voor interne 
vergaderingen en kleinschalige activiteiten. Omwille van de beperkte activiteiten konden een aantal 
relightingswerken in eigen beheer worden uitgevoerd. In april 2021 werden alle bergingen en sassen 
op niveau -1 van GC Spikkerelle voorzien van nieuwe LED-verlichting.    
 
 
SPORT 
S p o r t a a n b o d  

De sportdienst organiseert een reeks doelgroepgerichte 
activiteiten enerzijds met als bedoeling niet-sporters aan 
te zetten tot sportbeoefening en anderzijds om een 
optimale exploitatie na te streven. Daarnaast werkt de 
sportdienst mee aan campagnes van de hogere overheid 
en zorgt voor de ondersteuning van lokale sportclubs en 
initiatieven. 

 
Door corona konden de geplande interscolaire activiteiten 
niet doorgaan. Maar alle andere activiteiten werden terug 
opgestart: yoga, badminton, sportkampen, kleuterturnen, 
sportacademie, zwemlessen en aquagym voor senioren. 

 
Naast het vast aanbod lanceerde de sportdienst een nieuw aanbod: kinderyoga voor kinderen van 3 tot 
6 jaar en van 6 tot 12 jaar. 

 
In het kader van algemene fitheid werd in de vijf deelgemeenten een 10.000-stappen wandeltocht 
uitgestippeld, gekoppeld aan een creatieve opdracht met happy stones. Voor diezelfde actie hingen in 
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groot Avelgem wegwijzers waarop het aantal stappen tot een locatie was aangegeven, met als doel de 
bevolking aan te sporen om de afstand te voet af te leggen.   

 
I n f r a s t r u c t u u r  

Om verdere waterinsijpeling te voorkomen, kreeg het 
sportcentrum een nieuw dak. Daarbij werden de drie 
lichtstraten verwijderd om 264 zonnepanelen te kunnen 
installeren op het dak.  

 
In 2021 wierf de gemeente een technieker aan voor de 
sportdienst om sneller te kunnen inspelen op technische 
gebreken. 

 
De karatezaal werd uitgebreid door de berging te verkleinen. 

 
ONDERSTEUNING VERENIGINGEN  
De jeugd-, sport- en cultuurverenigingen zagen heel wat van hun geplande activiteiten in het water 
vallen door de coronacrisis. Toch werden de gemeentelijke subsidies voor deze verenigingen berekend 
zoals in voorgaande jaren. Activiteiten die door corona niet plaatsvonden, mochten toch aangegeven 
worden in de subsidiedossiers. 

TOERISME  
Tijdens de zomer van 2021 zette de gemeente opnieuw maximaal in op toerisme in eigen streek. De 
gemeentelijke communicatie zette de Avelgemse troeven extra in de verf.  
 
P i c k n i c k  

De herwerkte sneukelfietskaart ‘Hoeves met verhalen’ werd opnieuw verspreid om het picknickaanbod 
en de toeristische troeven te promoten.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           © Laura Lodewijckx 
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A v e l g e m  d a ’ s  o n g e z i e n !  

De toeristische gids kreeg een grondige herwerking. De gids focust op het toeristisch aanbod. De 
vergezichten, het natuurschoon, de vele idyllische plekjes langs het water, de wandel- en fietsroutes, 
de culturele en historische bezienswaardigheden en ook shop-, eet- en drankadresjes komen 
uitgebreid aan bod. Met tips, foto’s en illustraties van Avelgemnaren.  
 
N i e u w e  f i e t s r o u t e  
 
In samenwerking met Toerisme Leiestreek ontwikkelde de gemeente een nieuwe fietsroute: de Omloop 
der 3 Provinciën, dit is een route van ongeveer 40 kilometer (kan ingekort worden tot 22 kilometer) die 
start aan GC Spikkerelle. Ze verbindt de West-Vlaamse gemeenten Avelgem en Spiere-Helkijn met 
Kluisbergen (Oost-Vlaanderen) en Mont-de-l’Enclus en Celles (Henegouwen).  
 

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS 
 
S a m e n w e r k i n g  e n  i n t e g r a t i e  G A V K A  s i t e  S c h e l d e b u r c h t  

De renovatiewerken in de Scheldeburcht begonnen op 15 februari 2021 en waren beëindigd in juli 
2021. Na afloop van de werken volgden nog een aantal detailwerken in eigen regie en werd er vast 
tapijt geplaatst in de nieuwe percussieklas. De verhuis vond plaats tijdens de zomervakantie.  
 
Sinds 1 september 2021 huizen GAVKA en het Conservatorium onder hetzelfde dak in de 
Kasteelstraat. Het toezicht en de secretariaatstaken worden op die manier gecentraliseerd en de 
samenwerking tussen beide afdelingen wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.  
 
De renovatie, de verhuis en de nieuwe samenwerkingsmogelijkheden werden gevierd tijdens een 
muzikale en kunstige opening van de ‘Scheldeburcht 2.0’ op 14 oktober 2021.  
 
C o n s e r v a t o r i u m  A v e l g e m   

Het conservatorium van Avelgem is een filiaal van conservatorium Kortrijk. In september 2021 
schreven 177 leerlingen zich in voor muziek en 76 leerlingen voor woord.  
 
G e m e e n t e l i j k e  a c a d e m i e  v o o r  v i s u e l e  k u n s t e n  ( G A V K A )  

GAVKA is een filiaal van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Kortrijk. In GAVKA worden 
lessen beeldatelier en audiovisueel atelier ingericht voor kinderen. Voor volwassenen worden lessen in 
schilderkunst, projectatelier en keramiek gegeven.  

 
In september 2021 schreven 106 leerlingen in voor de 1ste, 2de en 3de graad en 34 leerlingen schreven in 
voor de 4de graad, waaronder 9 voor keramiek, 10 voor projectatelier, 10 voor schilderkunst en 5 voor 
de cross-over keramiek en projectatelier. 

UITPAS 
Dankzij UiTPAS zuidwest werken de vrijetijdsdiensten en het sociaal huis samen om financiële en 
andere drempels bij vrijetijdsparticipatie te verlagen. Met deze vrijetijdspas geniet je in Zuid-West-
Vlaanderen van vrije tijd zoals cultuur, sport- en jeugdactiviteiten. Terzelfdertijd spaar je punten die je 
kan inruilen voor leuke voordelen. UiTPAS is bovendien een kortingssysteem voor mensen in armoede, 
kortweg MIA’s genoemd. Zij krijgen 80% korting op UiTPAS-activiteiten.  
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In 2021 werd er in totaal 7.921 euro korting toegekend voor de vrijetijdsparticipatie van  
Avelgemse MIA’s. Het overgrote deel van deze kortingen wordt toegepast op de deelname aan de 
gemeentelijke speelpleinwerking en het jeugdsportaanbod.  
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16.  WELZIJN 
SOCIALE DIENSTVERLENING  
W o n e n  

Sociale huisvesting 

In Vlaanderen zijn 91 sociale huisvestingsmaatschappijen actief, waarvan drie in Avelgem: 
 
- CVBA De Leie (Wervik) 
- CVBA Eigen Haard (Zwevegem) 
- CVBA Mijn Huis gelegen (Harelbeke) 

 
Voor CVBA De Leie en CVBA Mijn Huis kunnen inwoners van Avelgem terecht bij het Woonloket 
om zich te laten inschrijven op de wachtlijst.  

 
CVBA De Leie beschikt voor het grondgebied Avelgem over volgend patrimonium:  
(De cijfers representeren de aantallen inclusief de appartementen in opbouw) 

- Avelgem 

o 21  gelijkvloerse appartementen  
 Waarvan 15 met 1 slaapkamer 
 Waarvan 6 met 2 slaapkamers  

o  26 appartementen op verdieping 
 Waarvan  11  met 1 slaapkamer 
 Waarvan 15 met 2 slaapkamers  

o  130  woningen  
 Waarvan 7 met 2 slaapkamers 
 Waarvan 104 met 3 slaapkamers 
 Waarvan 19 met 4 slaapkamers  

- Outrijve 

o 7 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer 
o 7 appartementen op verdieping met 1 slaapkamer 
o 2 woningen met 1 slaapkamer 
o 27 woningen met 3 slaapkamers 
o 7 woningen met 4 slaapkamers 
o 1 woning met  5 slaapkamers 

- Bossuit  

o 7 gelijkvloers appartement met 1 slaapkamer 
o 7 appartement op verdieping met 1 slaapkamer 
o 4 woningen met 1 slaapkamer 
o 27 woningen met 3 slaapkamers 
o 12 woningen met 4 slaapkamers 
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CVBA Eigen Haard beschikt over 74 eengezinswoningen op het grondgebied van Avelgem:  
o 8 woningen met 1 slaapkamer 
o 7 woningen met 2 slaapkamers 
o 53 woningen met 3 slaapkamers 

 Waarvan 7 woningen in leegstand voor renovatie 
 1 woning verhuurd aan het OCMW als buffer  

o 6 woningen met 4 slaapkamers  
 Waarvan 1 woning in leegstand voor renovatie 

 
De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Mijn Huis beschikt voor het grondgebied Avelgem 
over twee gezinswoningen met twee slaapkamers in Waarmaarde.  

 
Naast de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn er in Vlaanderen ook sociale verhuurkantoren 
actief. Sociale verhuurkantoren (SVK’s) huren woningen op de private huurmarkt met als doel 
deze onder te verhuren aan kwetsbare huurders. In Avelgem is het sociaal verhuurkantoor VZW 
De Poort actief, zij beschikken over onderstaand patrimonium: 

 
- Avelgem 

o 1 studio  
o 4 appartementen met 1 slaapkamer 
o 1 huis met 1 slaapkamer 
o 3 huizen met 2 slaapkamers 
o 1 huis met 3 slaapkamers 
o 2 huizen met 4 slaapkamers 

 
- Bossuit  

o 1 huis met 3 slaapkamers 
 

In 2021 schreef het woonloket twaalf gezinnen/personen in op de wachtlijst voor een woning van 
het SVK De Poort.  

 
Crisiswoningen 

De gemeente beschikt over huisvesting voor alleenstaanden en gezinnen die zich in een 
crisissituatie bevinden. Deze crisiswoningen zijn bedoeld om op zeer korte tijd een oplossing te 
bieden aan alleenstaanden en gezinnen die onverwachts dakloos worden. Voor deze tijdelijke 
opvang wordt een verblijfsovereenkomst aangegaan van vier maanden. In uitzonderlijke 
omstandigheden kan deze overeenkomst verlengd worden. In 2021 beschikte de gemeente over 
vier crisiskamers, 
één crisisstudio, vier crisisappartementen en twee crisiswoningen.  

 
Gemeentelijke huurpremie  

In 2021 ontvingen 32 inwoners een gemeentelijke huurpremie. Hiervan waren er acht nieuwe 
aanvragen, 23 reeds lopende aanvragen en negen stopzettingen.  

 
Redenen van stopzetting waren: 

- verwerven van een eigendom 
- verhuis naar een sociale woning 
- recht op de Vlaamse huurpremie  
- verhuis naar buurgemeente 
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Verzoekschriften uithuiszetting (meldpunt uithuiszetting) 

In 2021 kwamen negen verzoekschriften binnen in het Woonloket. De gemeente verstuurde 
vervolgens een brief, maar daar kwam geen enkele reactie op van de huurders.  
 
Woonkwaliteit i.s.m. IGS Beter Wonen 

- Conformiteitsonderzoeken 
 

In 2021 werden 33 conformiteitsonderzoeken uitgevoerd: 

- 6 hercontroles  

- 4 vooronderzoeken 

- 1 conformiteitsonderzoek in functie van een nieuw in huur nemen door SVK De Poort 

- 1 in functie van de gemeentelijke huurwaarborg 

- 9 onderzoeken na het aanvragen van de huursubsidie 

- 4 aanvragen conformiteitsattest van een eigenaar-verhuurder 

- 3 woningonderzoeken na adviesvraag in een procedure ongeschikt/onbewoonbaarheid 

- 5 onderzoeken door de wooninspectie in het kader van een gerechtelijke procedure 

 

Er werden zeven conformiteitsattesten uitgereikt: 
 

- 1 door de gemeente 

- Dit pand werd na een eerdere verklaring van ongeschikt– of onbewoonbaarheid weer 
conform verklaard.  

- 1 op vrijwillige basis 

- 5 door het agentschap Wonen-Vlaanderen (bij het aanvragen van een huursubsidie) 

 
Verwaarlozingsregister 

De gemeenteraad keurde op 27 april 2020 een reglement goed houdende de registratie en 
belasting van verwaarloosde woningen en gebouwen. De eerste opnames gebeurden op 26 
januari 2021. Op 31 december 2021 waren er vijf woningen en gebouwen opgenomen in het 
verwaarlozingsregister. 
 

Renovatiecoach 

De gemeente heeft een afsprakenkader met de Renovatiecoach van intercommunale Leiedal 
(2020-2025) voor een budget van 3.000 euro per jaar. In 2021 werden 21 dossiers 
renovatiebegeleiding opgestart in Avelgem: 

-  14 voor particuliere personen  

-  7 dossiers kwetsbare doelgroep waarbij de renovatiebegeleiding gesubsidieerd werd 
via de gemeente.  
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W o o n c l u b  

De zoektocht naar een geschikte, kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning is niet altijd gemakkelijk. 
De Woonclub biedt een helpende hand. De opdracht van de medewerkers bestaat erin om de situatie 
en de woonwensen van de bezoekers te weten te komen, uit te zoeken welke huurwoningen geschikt 
en betaalbaar zijn voor hun gezin en samen met de bezoekers actief de huurmarkt te verkennen. 
Bovendien neemt de Woonclub een actieve rol op als doorverwijzer naar de passende dienstverlening. 
Eénmaal per maand, op donderdagnamiddag, kunnen de mensen (op afspraak) langskomen in het 
sociaal huis. In 2021 kwamen er 15 nieuwe dossiers binnen, wat zorgde voor een totaal van 17 te 
behandelen dossiers (2 van in 2020 nog). Voor 10 van de 15 dossiers werd een woning gevonden. Vijf 
dossiers zijn nog lopende. 

 
Z o r g  

Zorgcoördinatie (vragen/bemiddeling) 

In 2021 schreven 45 Avelgemnaren en negen niet-Avelgemnaren zich in op de wachtlijst van het 
woonzorghuis. Voor het kortverblijf registreerde de gemeente 23 aanvragen. Er werd ook 
overlegd met familie, dokters, verpleging … om te zien welke dienstverlening mogelijk is om zo 
lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 
 

Gemeentelijke zorgtoelagen 

In Avelgem zijn er vier zorgtoelagen. In 2021 ontving de gemeente volgende aanvragen: 

- aanvragen zorgtoelage: 28  

- aanvragen mantelzorgtoelage: 13 

- aanvragen incontinentietoelage: 80 

- aanvragen palliatieve thuiszorgtoelage: 7 

 
 Thuisbegeleiding  

In 2021 werden de meeste dossiers die opgestart werden in 2020 verder gezet. Er werden een 
aantal begeleidingen afgesloten. Ook werden er vier nieuwe dossiers aangemeld.  
Thuisbegeleiding is een dienst die een intensieve en meestal langdurige begeleiding voorziet op 
meerdere levensdomeinen. In totaal werden er tien gezinnen opgevolgd. De thuisbegeleiding helpt 
mensen onder andere in het omgaan met hun gevoelens, (opnieuw) contact leren maken met 
zichzelf en anderen, beter leren omgaan met ruzies en waar nodig het inschakelen van andere 
hulpverleningsdiensten. Er zijn regelmatig intervisiemomenten met andere gelijkaardige diensten 
om inhoudelijk af te stemmen en dossiers die vastlopen, te bespreken.  

 

ZOHRA (Zorg aan Ouderen en Hulpbehoevenden in het Rurale gebied Avelgem) 

Heel wat activiteiten van ZOHRA stonden gedeeltelijk on hold door corona.  
 

- Dorpsdienst  

De dienst woon-zorg staat in voor de coördinatie van ZOHRA dorpsdienst.  
 
In 2021 zetten 46 vrijwilligers zich in bij 213 senioren en hulpbehoevenden. Sinds 2021 zijn oppas 
en klusjes geschrapt uit het aanbod van ZOHRA.  
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 2019 2020 2021 
Gratis dienstverlening 4 0 0 
Vervoer  656 285 249 
Boodschappen 56 96 104 
Klusjes 5 1 0 
Oppas 0 0 0 
TOTAAL (= prestaties)  721 382 353 
Verjaardagsbezoekjes 556 563 537 
EINDTOTAAL 1277 945 890 

 
- Dorpsrestaurant  

Het dorpsrestaurant is een ontmoetingsplaats waar ouderen en zorgbehoevenden op 
dinsdagmiddag in een ontspannen sfeer samen eten. Een duo van vrijwilligers houdt wekelijks het 
restaurant draaiende: ze zetten alles klaar, zorgen voor bediening aan tafel en ruimen achteraf op. 
Er wordt ook voorzien in vervoer naar en van het dorpsrestaurant en de vrijwilligers maken tijd om 
een babbeltje te slaan met de aanwezigen. Er is ook telkens een professionele medewerker van 
ZOHRA aanwezig. 

 
Omwille van Corona was het dorpsrestaurant slechts vijf weken open in 2021. 

 
 2019 2020 2021 
Aantal maaltijden gebruikers 1122 292 78 
Aantal maaltijden vrijwilligers 117 39 16 
TOTAAL aantal maaltijden 1239 331 94 

 
- ZOHRA en armoedebestrijding: kookactiviteit, crea-activiteit, voorleesproject, 

huiswerkbegeleiding en huiswerkbegeleiding Nederlandse taal 

o Kookactiviteit en crea-activiteit  

o Omwille van Corona vonden deze activiteiten niet plaats in 2021. 

o Eenmaal per maand koken zes à elf kwetsbare personen samen. Dit gebeurt met 
ondersteuning van twee vrijwilligers. Er staat altijd een gezonde en 
budgetvriendelijke maaltijd op het menu. Iedere deelnemer draagt volgens eigen 
mogelijkheden zijn of haar steentje bij (groenten snijden, tafel dekken, opruimen 
en afwassen). 

o Tweemaandelijks vindt ook een crea-activiteit plaats.  

o Huiswerkbegeleiding  

o Wekelijks begeleidt een vrijwilliger op maandag het huiswerk in één school.  

o In totaal ging het in 2021 om 27 individuele contacten bij twee verschillende 
leerlingen. 

o Binnen de huiswerkbegeleiding waren twee vrijwilligers actief.  

o Voorleesproject  

Een vrijwilliger gaat langs bij een gezin om voor te lezen aan een kleuter die extra 
stimulering kan gebruiken op vlak van taal. De gezinnen komen bij ZOHRA terecht na 
doorverwijzing door school of door één van de medewerkers van het sociaal huis.  
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Tijdens het schooljaar 2020-2021 vonden ongeveer 30 individuele contactmomenten plaats 
per gezin. Het project liep bij drie verschillende gezinnen. Goed voor een totaal van 90 
individuele contacten. 
 
De gemeente stelt vast dat de scholen sneller hun weg vinden naar het sociaal huis 
waardoor de maximumcapaciteit binnen dit project bereikt is en kinderen op een wachtlijst 
terechtkomen. 

 
o Huiswerkbegeleiding Nederlandse taal  

Bij dit project is het de bedoeling dat een vrijwilliger aan huis gaat gedurende een half of een 
volledig schooljaar om een leerling van het 1ste leerjaar taalondersteuning te bieden. De 
gezinnen komen bij ZOHRA terecht na doorverwijzing door school of door één van de 
medewerkers van het sociaal huis. 

 
Tijdens het schooljaar 2020-2021 vonden ongeveer 30 contactmomenten plaats per gezin. 
Het project liep bij vijf verschillende gezinnen. Goed voor een totaal van 150 individuele 
contacten. 

 
De gemeente stelt ook hier vast dat de scholen sneller hun weg vinden naar het sociaal huis 
waardoor de maximumcapaciteit binnen dit project bereikt is en kinderen op een wachtlijst 
terechtkomen.  
 

- Zohra op visite  

ZOHRA op visite neemt op eigen initiatief contact op met inwoners van wie een partner of 
inwonend gezinslid overleden is. Het team van ZOHRA op visite laat je weten en voelen dat je er 
niet alleen voor staat. Bij 46 van de 114 overlijdens in 2021 verstuurden de medewerkers een brief 
met een voorstel voor een huisbezoek. Bij de andere 68 gebeurde dit niet omdat er geen 
inwonend gezinslid was of omdat die opgenomen werd in een woonzorghuis. 

 
Op woensdag 20 oktober 2021 organiseerde ZOHRA op Visite in samenwerking met andere 
partners een lezing van Manu Keirse: ‘Elkaar helpen bij verlies en verdriet’. Je kunt op heel veel 
momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je 
onmiddellijke omgeving. Hoe kun je daarmee omgaan en familie, vrienden en collega’s 
ondersteunen? De gastspreker Manu Keirse – emeritus hoogleraar verliesverwerking aan de 
faculteit Geneeskunde van KU Leuven – trachtte op alle vragen die hiermee gepaard gaan nuttige 
antwoorden te geven en tips aan te reiken die je doorheen een moeilijke periode kunnen helpen. 
De gastspreker stond ook stil bij rouwen in tijden van corona. 

 
- Troostplek 

Om te helpen met het opvangen van verlieservaringen lanceerde Ferm de campagne  
‘Plant troost’. De bedoeling: troost vinden en bieden en het verdriet letterlijk een plek geven. Ferm 
lanceerde ook een oproep om zoveel mogelijk Troostplekken in Vlaanderen op te richten. Een 
Troostplek is een gemeenschappelijke stille plaats waar iedereen welkom is. Ook Avelgem ging in 
op deze oproep. In 2020 ging de dienst woon-zorg samen met de groendienst op verkenning om 
het project verder uit te bouwen. De locatie werd vastgelegd in de weide achter woonzorghuis Ter 
Meersch.  
 

https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost/troostplekken
https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost/troostplekken
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De officiële opening van de Troostplek vond plaats op 23 oktober 2021. De aanplantingen van het 
groen geven tijdens elke seizoen kleur aan deze rustgevende plek. Op de zitbank met een 
prachtig uitzicht over de Scheldemeersen kan je mijmeren over het leven. 
 
De scholen van Avelgem werden betrokken bij dit project. Alle kleuters en lagere schoolkinderen 
beschilderden een kei. De beschilderde keien werden gebruikt om een pad te vormen langs de 
Troostplek. 

 
- Thuisbezorgde maaltijden 

In 2021 leverde de gemeente 21.485 maaltijden aan huis, 3.321 bij de assistentiewoningen 
Scheldezicht en 3.995 bij de assistentiewoningen Steenhuuse. In totaal waren dit dus 28.801 ge-
leverde maaltijden. Dit zijn er een 600-tal meer dan in 2020 en een 3.600-tal meer dan in 2019. 

 
- Volkstuin Oeze Lochting  

In 2021 werden de vijftien beschikbare perceeltjes opnieuw verhuurd. Drie gebruikers zetten hun 
overeenkomst stop omwille van verhuis en/of gezondheidsredenen. Deze perceeltjes werden 
ingenomen door inwoners op de wachtlijst. Hierdoor stonden geen personen meer op de 
wachtlijst.   
Twee gebruikers (die ook vrijwilliger zijn) hebben twee perceeltjes, dit kan zolang dit geen 
problemen oplevert voor de wachtlijst. Er zijn ook twee gemeenschappelijke perceeltjes waar er 
groenten gekweekt worden voor de voedselbank. De serre werd ook gebruikt door meerdere 
gebruikers. Er werd potgrond voorzien waardoor iedere gebruiker zijn bakje kon vullen met 
zelfgekozen zaadjes.   
 
Ook het voorbije werkjaar was er een goeie samenwerking met de groendienst. Wanneer er 
werken moesten gebeuren, werd dit telkens goed gecommuniceerd en ingepast in de planning 
van de groendienst.   
 
Twee vrijwilligers maakten ook vier keer bessengelei. De oogst bedroeg gemiddeld 22 kilogram 
bessen. De potjes werden meegegeven met de voedselpakketten.  

 
- Cursussen Ligo   

De samenwerking met Ligo (nieuwe naam voor Open School) Kortrijk werd bestendigd. Tijdens het 
schooljaar 2020 – 2021 volgden gemiddeld twaalf cursisten de cursussen. Ze konden zich 
inschrijven voor “starten met de smartphone, multimedia, e-administratie, veiligheid, privacy en 
onderhoud”. De cursussen worden gegeven aan laaggeschoolden die de lessen van het Centrum 
voor Volwassenenonderwijs (CVO) moeilijk kunnen volgen. Het OCMW betaalde een tussenkomst 
van 6.415 euro in de verschillende computercursussen. 

 
H u i s  v a n  h e t  K i n d  A v e l g e m  

Voor 2021 is het verslag weergegeven onder de vorm van een boom (zie volgende pagina) met zijn 
takken en wortels die alle werkingen van het Huis van het Kind Avelgem weergeven. 
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NIEUW: 12+ werking binnen het Huis van het Kind  

In samenwerking met de dienst jeugd- en cultuur is er een 12+ werking opgestart met vier 
nieuwe partners binnen het Huis van het Kind Avelgem namelijk de Chiro, het jeugdhuis Krak, 
het GO Atheneum Avelgem en de Sint-Paulusschool – campus SJB. Om de zes weken vindt er 
een overleg plaats met deze partners en de CLB’s rond het geestelijk welbevinden van jongeren. 
In deze middelbare scholen kunnen jongeren bij een eerstelijnspsychologe terecht met hun 
vragen rond geestelijk welzijn.  
 
Babbelhoek 

De Babbelhoek is een ontmoetingsmoment voor ouders met jonge kinderen. Deze ontmoeting 
vindt tweemaal per maand plaats op woensdag. De Babbelhoek vond in 2021 negentien keer 
plaats. In het totaal kwamen er 200 deelnemers.  
 
Pamperbank 

De gemeente zamelt overschotten van luiers in via twaalf ophaalpunten verspreid over de 
gemeente. Vrijwilligers sorteren deze luiers per maat in pakketjes van 25 luiers. De Pamperbank 
biedt deze pakketten maandelijks aan kansengezinnen met baby’s of peuters aan, tegen een 
vergoeding van 1 euro per pakket. Dit moment is gekoppeld aan de Babbelhoek, zodat de ouders 
de gelegenheid hebben om andere ouders te ontmoeten.  
 
Brugfiguur  

De Brugfiguur ondersteunt gezinnen door hen toe te leiden naar de gepaste hulp- en 
dienstverlening en hen bij te staan bij hun opvoedingstaak en andere problematieken. De 
Brugfiguur wil ook de ontwikkelingskansen van het kind en het gezin optimaliseren, onder meer 
via toeleiding naar vrije tijd en uitlenen van laptops (negen uitgeleende laptops in 2021). Tot slot 
ondersteunt de Brugfiguur ook de scholen om in hun beleid bewuster om te gaan met kwetsbare 
gezinnen. Zo werkten vier scholen een actieplan rond een armoede- en kostenbeleid uit en was 
er een vorming rond armoede en een rondleiding in het sociaal huis voor de leerkrachten van 
één school. In één school vindt ook een schoolbabbel voor anderstalige ouders plaats, in nauwe 
samenwerking met de zorgcoördinatoren. De Brugfiguur startte in 2018 op, in samenwerking 
met SAAMO, in de twee grootste scholen in Avelgem. In 2021 beantwoordde de Brugfiguur 177 
individuele hulpvragen, voor 26 verschillende gezinnen. 
 

F i n a n c i ë l e  e n  a n d e r e  h u l p v e r l e n i n g  

Leefloon 

We merken in 2021 een stijging van het aantal mensen dat recht heeft op een leefloon. Het 
aantal - 25 jarigen is de grootste groep.  

 
Leefloon - cijfers POD 

 
 2019 2020 2021 
Aantal 
dossiers 

62 
58 62 

Waarvan aantal -25 
jarigen 

 
26 26 
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Er werd ook verder ingezet op het activeren van de leefloongerechtigden via opleidingen, 
tewerkstellingen art.60§7 en wijkwerken. 
 
Equivalent leefloon 

Aantal uitbetaalde dossiers steun equivalent aan het leefloon (wet van 2 april 1965, steun aan 
vluchtelingen en of vreemdelingen): 

 
 

2019 
   

 

2020 2021 
Dossiers Bedrag Dossiers bedrag dossiers bedrag 
4 8.774,72 euro 

 
2 14.498,11 euro 1 12.014,78 euro 

 
 

Schuldhulpverlening 

Samen met de aanvrager wordt bekeken welke de minst ingrijpende vorm van 
schuldhulpverlening is. Op basis van de motivatie en de competenties van de aanvrager wordt 
op één van de drie vormen van schuldhulpverlening ingezet. 

 
 2019 2020 2021 
Aantal dossiers budgetbeheer 156 150 166 
Aantal dossiers budgetbegeleiding 14 17 4 
Aantal dossier collectieve 
schuldenregeling 

11 12 16 

Totaal 181 179 186 
 

Gemeentelijke toelagen 

- Forfait alleenstaanden en eenoudergezinnen 

De forfaitaire tegemoetkoming voor alleenstaanden en eenoudergezinnen is een financiële 
tegemoetkoming voor kwetsbare alleenstaanden en eenoudergezinnen. In 2021 werd deze 
toelage tijdelijk verhoogd van 50 naar 70 euro. De totale uitgave voor 137 begunstigden was 
9.590 euro. 
 
- Schooltoelage 

De schooltoelage bij de start van het nieuwe schooljaar is een financiële tegemoetkoming voor 
kwetsbare gezinnen. In 2020 werd de doelgroep uitgebreid. 
 
De schooltoelage bedraagt: 

o 30 euro voor het kleuteronderwijs 

o 50 euro voor de start van het eerste leerjaar 

o 30 euro voor de start van het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar 

o 75 euro voor de start van het eerste middelbaar 
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 2019 2020 2021 
Aantal gezinnen  66 80 
Gemiddeld 
bedrag 

 88,41 euro 90,19 euro 

Bedrag 3.210 euro 5.835 euro 7.215 euro 
 
Federale toelagen: 

- Federale verwarmingstoelage 

2019 2020 2021 

dossiers bedrag dossiers bedrag dossiers bedrag 
103 15.692,54 euro 82 15.687 euro 64 11.434,29 euro 
 

- Minimale aardgaslevering 

Sommige gezinnen vallen midden in de winter zonder verwarming omdat ze onvoldoende 
financiële middelen hebben om hun meter op te laden. De minimale levering van aardgas via de 
budgetmeter is een beperkte financiële steun om de meter op te laden. 

 
 2018-2019 2019-2020 

  

2020-2021 
Aantal dossiers 11 7 11 
Bedrag  4.220,38 euro 2.452.88 euro 4.220,38 euro 

 
 
- Energietoelage 

2019 2020 2021 
Dossiers Bedrag Dossiers Bedrag Dossiers Bedrag 

12 2.779,42 euro 16 4.002,08 euro 10 3.525,08 euro 
 

Lokaal opvanginitiatief (LOI) 

Met ingang van 5 mei 2003 sloot de gemeente een overeenkomst af met Fedasil voor de 
materiële opvang van vier asielzoekers. Deze overeenkomst evolueerde door de jaren heen naar 
een opvang van in totaal veertien asielzoekers. 
 
In het lokaal opvanginitiatief, Leopoldstraat 22, werd er in 2021 plaats voorzien voor twaalf 
alleenstaande mannen. In het lokaal opvanginitiatief, Leopoldstraat 58 bus 103 werd er in 2021 
plaats voorzien voor één koppel. 
 
De materiële opvang wordt georganiseerd onder het principe van bed, bad, brood. Naast het 
verlenen van materiële bijstand, wordt per persoon een individueel begeleidingstraject 
uitgewerkt.  
 
Er is een verschil in begeleiding voor personen die nog in procedure zijn en personen die reeds 
een erkenning of subsidiaire bescherming konden ontvangen. 
 
Personen die toegewezen worden en nog in procedure zijn, kunnen in het LOI verblijven zolang 
de procedure hangende is. Na een positieve beslissing moeten zij op zoek gaan naar een eigen 
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woonst. Bij een negatieve beslissing wordt hen een open terugkeerplaats toegewezen. Personen 
die toegewezen worden en reeds een verblijfsstatuut hebben, moeten in een periode van acht 
weken een eigen woonst vinden, hun eID in orde brengen …  Deze periode is verlengbaar met 
twee keer vier weken.  

 
 

In 2021 werd volgende materiële bijstand verleend: 
- 65 euro leefgeld per week als alleenstaande (sinds 19.04.2016) 

- 110 euro leefgeld per week voor een koppel 

- 97,50 euro leefgeld per week voor een alleenstaande met een minderjarig kind 

- 30 euro per twee maand voor aankoop van producten voor persoonlijke hygiëne 

- 75 euro per twee maand voor aankoop kledij 

- 125 euro eenmalig bij aankomst en vervolgens 75 euro per zes maanden voor aan-
koop schoenen 

- 160 euro vrijetijdsbudget per jaar 

 
 

Jaar Aangekomen 
aantal personen 

Vertrokken aantal 
personen 

2019 12 12 
2020 15 9 
2021 25 25 

 

Voedselbank Oeze Winkel  

In 2009 werd een samenwerkingsverband afgesloten tussen de OCMW’s van Avelgem, 
Spiere-Helkijn, Zwevegem en Food4all, voor de organisatie van een voedselbedeling aan 
kansarmen uit de regio.  
 
Na verloop van tijd groeide het verdeelpunt in Avelgem uit tot een meer zelfstandige sociale 
kruidenier, met de naam Oeze Winkel. We kunnen rekenen op een groep van zeventien 
vrijwilligers die de wekelijkse verdeling verzorgen. Daarnaast is er ook plaats voor een 
ontmoetingsmoment, waar iedereen tijdens het wachten samen aan tafel kan zitten, met een 
koffie en een koekje. 
 
Oeze Winkel krijgt goederen van VZW voedselbanken via Food4all en van plaatselijke 
handelaars. Daarnaast is er wekelijks een grote levering verse producten van Food Act 13, een 
regionaal distributiecentrum voor voedseloverschotten, opgericht in 2018 door W13. De 
gemeente betaalde in 2021 2.041 euro aan Food4all als deelname in de werkingskosten. De 
gemeente leverde ook nog 166 euro bijdrage aan de voedselbank van Kuurne. 
 
In 2021 bedroeg de bijdrage voor Food Act 11.516,22 euro. 

 
Jaar    2019   2020 2021 
Aantal pakketten 71 66 74 
Volwassenen  96 91 99 
Kinderen  92 90 103 
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Totaal aantal personen 188 181 202 

 
 

Eerstelijnspsychologe 

Sinds maart 2020 wordt er ook eerstelijnspsychologische hulp aangeboden aan personen die 
een beroep doen op de diensten van het OCMW. Deze hulp is gratis. 

 
Een eerstelijnspsycholoog staat in voor een kortdurend zorgaanbod van +/- vier sessies. 
Er wordt eerst een kennismakingsgesprek ingepland om zicht te krijgen op de problemen die de 
cliënt ervaart in zijn gezinssituatie, op het werk, op school …. Vervolgens wordt samen met de 
cliënt beslist hoe het therapeutisch traject verder vorm zal krijgen.  
 
In 2021 registreerden de maatschappelijk werkers en de Zohra-verantwoordelijke 26 nieuwe 
aanmeldingen (in vergelijking met 16 in 2020). Vier personen wensten geen beroep te doen op 
het eerstelijnspsychologisch-traject (geen specifieke hulpvraag of niet bereikbaar). In het totaal 
vonden er 78 gesprekken plaats, 41 gesprekken werden geannuleerd (afgebeld, niet komen 
opdagen, vergeten).  
 
De hulpvragen waren ‘hoe een positief zelfbeeld ontwikkelen ’, ‘hoe omgaan met het verlies van 
een dierbare’, ‘hoe omgaan met traumatische gebeurtenissen’, ‘angstmanagement’, ‘hoe omgaan 
met stress’, ‘andere copingstrategieën ontwikkelen, ‘suïcidale gedachten’, ‘hoe emoties uiten’, 
‘depressieve klachten’. 
 
Eerstelijns juridische dienst  

Iedere derde dinsdag van de maand van 16.30 tot 18.00 uur organiseert de gemeente gratis 
juridisch advies op afspraak. Het gratis juridisch advies is alleen toegankelijk voor cliënten van 
het OCMW die worden doorverwezen via de maatschappelijk werkers. 
 
Je kan er terecht voor vragen over echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huurproblemen, 
erfenisrecht, beslag op loon… Het gaat om een eerste advies en bijstand.   
 
Indien nodig verwijst de jurist door naar gespecialiseerde diensten (advocaat, notaris, vakbond, 
sociale of administratieve diensten…). Wanneer een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt, 
zal de jurist doorverwijzen naar een advocaat. De zitdagen vonden in 2021 opnieuw plaats in het 
sociaal huis. In totaal gaf de jurist dertien juridische adviezen.  

 
Activering en tewerkstelling 

- Tewerkstelling in het kader van art. 60§7 van de organieke wet 

 
 2019 2020 2021 

Kringloopwinkel 7 6 4 

Ubuntu 3 4 0 

T ‘alternatief 0 1 3 

Woonzorghuis ter Meersch 2 2 2 
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Sint Jan Berchmans 
basisschool 

2 1 1 

WAAK 3 1 1 

Gemeentediensten Avelgem 1 2 0 

Sociaal huis Avelgem 2 1 1 

Grijkoort 1 0 0 

 21 18 12 

 
 
In 2021 moesten we één traject vroegtijdig stopzetten. Dit is aanzienlijk lager dan voorgaande  
jaren omdat we meer tijd nemen om de cliënten in te schatten.  

De focus ligt steeds vaker op vrijwilligerswerk, opleiding, psychologische ondersteuning … omdat 
een deeltijdse of voltijdse tewerkstelling en wijk-werken (nog) niet haalbaar is.  
 
- Wijk-werken 

 Nieuwe wijk-werkers Wijk-werkers met oneindig recht Totaal 

2019 6 17 23 

2020 4 14 18 

2021 9 13 21 

 

RESIDENTIËLE ZORG  
W o o n z o r g h u i s  T e r  M e e r s c h  

Woonzorghuis Ter Meersch is een (t)huis voor personen die niet langer thuis kunnen of willen leven. 
Er zijn 69 woongelegenheden, waarvan drie voor kortverblijf. Woonzorghuis Ter Meersch staat open 
voor valide, semi-valide, zwaar zorgbehoevende en bejaarden met dementie. De aangeboden hulp- 
en zorgverlening richt zich tot de totale persoon, met respect voor de wensen en verwachtingen van 
de bewoner. Op die manier wordt een zo persoonlijk mogelijk verblijf aangeboden. 
 
Er wordt voortdurend geïnvesteerd in nieuwe middelen ter optimalisatie van de werking in het 
woonzorghuis. Zo werd in 2021 de toegankelijkheid naar de binnentuin verbeterd door de 
automatisering van de buitendeur ter hoogte van Scheldeoever. Verder werd er onder andere 
geïnvesteerd in een inbouwkast in de vergaderzaal, bijkomende kleedkastjes en nieuwe 
gasdetectoren. Om het comfort van de bewoners te verhogen, kocht de directie een extra 
comfortrolstoel aan. Tot slot investeerde het woonzorghuis in 2021 ook bijkomend in 
informaticamateriaal.  
 
Na de lancering van de nieuwe huisstijl van de gemeente Avelgem ondergingen onze totem, de 
vlaggenmasten, de huiskrant Het Sloeberke, de uitvoerwagen, de zomer t-shirts, de interne 
nieuwsbrief en allerlei interne en externe communicatiemiddelen een ware metamorfose. 
 
De coronapandemie had ook in 2021 een grote impact op het reilen en het zeilen binnen het 
woonzorghuis. Het bleef een hele uitdaging om een evenwicht te vinden tussen welzijn, veiligheid en 
haalbaarheid voor alle betrokken partijen. De ontwikkeling van verschillende coronavarianten met 
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telkens sterk stijgende coronacijfers, zorgde ervoor dat de coronamaatregelen en de bijhorende 
procedures regelmatig moesten bijgesteld worden in overleg met de coördinerende en raadgevende 
artsen (CRA). Er werd extra materiaal in huis gehaald om enerzijds de uitgeschreven procedures te 
kunnen waarmaken en anderzijds de bewoners en medewerkers te beschermen tegen het erg 
besmettelijke virus. De medewerkers werden ingelicht van de te volgen procedures en ondersteund 
op allerlei vlakken. Het coronateam kwam geregeld samen om de werking te evalueren en bij te 
sturen volgens de steeds wijzigende richtlijnen van het Agentschap. Alle aanpassingen en 
nieuwigheden werden telkens gecommuniceerd naar de bewoners, de familie, de medewerkers en 
het bestuur. Daarnaast werden de drie vaccinatiemomenten van de bewoners en de medewerkers in 
goede banen geleid en moesten enkele kleine uitbraken in de kiem worden gesmoord. Activiteiten en 
feestjes werden telkens georganiseerd volgens de geldende coronamaatregelen.  
 
De totale werkingsontvangsten bedroegen in 2021 4.193.389 euro. De belangrijkste bron van 
inkomsten zijn de RIZIV-vergoedingen. In 2021 was dit goed voor 1.888.339 euro. 
 
De dagprijs op 1 juni 2021 was op 58,60 euro per dag. Bewoners die geen koelkast willen, krijgen een 
korting (0,30 euro per dag). 
 

Nieuwe bewoners 

In 2021 mochten we 16 nieuwe bewoners verwelkomen in woonzorghuis Ter Meersch: zes 
mannen en tien vrouwen. De leeftijdsverdeling ziet er als volgt uit: 

 
 
 

2019 2020 2021 

Leeftijd Man    Vrouw    Totaal Man    Vrouw    Totaal Man     Vrouw  Totaal 
<60     0             0               0     0             0               0 0               0   0 
60 – 69     1             0  1     0             0  0 0               1 1 
70 – 79     1             2  3     1             2  3 1               2 3 
80 – 89     3             8   11     5             8   13 3               3  6 
90 – 99     2             3  5     3             7  10 2               4 6 
     7           13  20     9          17  26  6            10 16 

 
Overlijdens 

In 2021 overleden vijftien bewoners van het woonzorghuis. De leeftijd van de overledenen 
bedroeg: 
 

 2019 2020 2021 
Leeftijd Man    Vrouw Totaal Man     Vrouw Totaal Man   Vrouw Totaal 
<60    0              0 0     0               1   1  0            0 0 
60 – 69     1               1  2     0              0  0             0             1  1 
70 – 79     0              0 0     0              0 0              1            0 1 
80 – 89    2              4 6     1              8 9    3            4 7 
90 – 99     3              7 10     3             11 14 2            4 6 
100 >     0               1  1     0              0  0             0            0 0  
     6            13  19     4           20  24 6           9 15 
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- Gemiddelde leeftijd bij overlijden:   

o 88 jaar, 6 maanden (2019) 

o 89 jaar, 6 maanden (2020) 

o 88 jaar, 8 maanden (2021) 

 

Leeftijdsverdeling 

Op 31 december 2021 zag de leeftijdsverdeling van de bewoners van het woonzorghuis er als 
volgt uit: 
 

         2019 2020 2021 
Leeftijd Man     Vrouw   Totaal Man     Vrouw   Totaal Man    Vrouw Totaal 
55 – 59      0               1 1     0             0 0 0             0 0 
60 – 64      0              0 0     0             0 0 0             0 0 
65 – 69     1              0 1     1             0 1 1             0 1 
70 – 74     0              0 0     0             1 1 0             3 3 
75 – 79     1              4 5     2            4 6 2             3 5 
80 – 84     1             11 12     2            6 8 2             8 10 
85 – 89      4            18 22     6          18 24 4             9 13 
90 – 94      5            13 18     5          16 21 6          20  26 
95 – 99      0              5 5     1            3 4 2            5 7 
100-105     0              0 0     0            0 0 0            0 0 
   12          52 64    17        48 65 17        48 65 

 
In 2021 bedroeg ge gemiddelde leeftijd in het woonzorghuis in 2021: 88 jaar.   

 
Gemiddelde verblijfsduur 

 2019 2020 2021 

Gemiddelde verblijfsduur 2 jaar en 10 
maanden 

2 jaar en 11 
maanden 

3 jaar en 11 
maanden 

 
In 2021 vertrok één persoon naar een andere instelling. 
 
Wachtlijstanalyse (op 31 december 2021) 

 
 Katz B/C/D-score Katz O/A-score 
Avelgemnaren 11 207 
Niet-Avelgemnaren  12 43 

 
Belangrijkste uitgaven 

De totale werkingsuitgaven in het woonzorghuis bedroegen in 2021: 4.228.734 euro. 
 

- Personeelskost  
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De belangrijkste uitgave is de personeelskost. De totale personeelskost bedroeg in 2021 
80,5% van de totale werkingsuitgaven: 3.403.879 euro 

 
 2019 2020 2021 

Personeelskost 2.949.818 euro 3.277.348 euro 3.403.879 euro 

 
 
- Goederen en diensten 

De totale kostprijs aan goederen en diensten bedroeg in 2021: 824.812 euro.  
 

 2019 2020 2021 

Kosten goederen en 
diensten 

757.799 euro 779.095 euro 824.812 euro 

 
 
De belangrijkste uitgaven bij de goederen en diensten zijn:  

o aankoop van maaltijden: 234.867 euro 
o elektriciteit gebouwen: 59.013 euro 
o verwarming gebouwen: 54.419 euro 
o was linnen en arbeidskledij: 38.337 euro 
o aankoop incontinentiemateriaal: 23.413 euro 

 
G e m e e n t e l i j k e  a s s i s t e n t i e w o n i n g e n  

De site van woonzorghuis Ter Meersch telt 40 assistentiewoningen, waarvan 22 in  
residentie Steenhuuse en 18 in residentie Scheldezicht. 
 
Sinds 2015 zijn er renovatiewerken in residentie Steenhuuse. In 2021 werden enkele 
aanbestedingsdossiers voorbereid, zodat in 2022 het branddetectiesysteem en de cilinders vervangen 
kunnen worden.  

 
Belangrijkste ontvangsten 

De belangrijkste bron van inkomsten in de assistentiewoningen is de dagprijs die door de 
residenten betaald wordt. 
 
In 2021 bedroeg de verblijfskost per dag 21,88 euro (vanaf 1 juni 2021) en de dienstverlening  
1,62 euro per dag per bewoner wat een ontvangst van 338.471 euro opleverde.   
 
Overzicht van het profiel van de residenten. 

In 2021 werden vijf nieuwe bewoners opgenomen in de assistentiewoningen.  
 
- Leeftijdsverdeling 

Op 31 december 2021 zag de leeftijdsverdeling van de bewoners uit de residenties er als volgt 
uit: 

 
 2019 2020 2021 
Leeftijd Man     Vrouw   Totaal Man     Vrouw   Totaal Man Vrouw Totaal 
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55 –  59      0              0 0     0             0 0    0          0 0 
60 – 64      1               0 1     1             0 1    0          0 0 
65 – 69     0               1 1     1             2 3    1           2 3 
70 – 74     3              4 7     2             4 6    1           4 5 
75 – 79     1              5 6     2             2 4    3          4 7 
80 – 84    1              8   9     1            10 11    0          7  7 
85 – 89          5            13 18     5            12 17    7        10 17 
90 – 94      1               1 2     1              1 2    1          3 4 
95 – 99      0              1 1     1              1 2            0          2 2 
  45  46  45 

 
In 2021 bedroeg de gemiddelde leeftijd in de assistentiewoningen: 82 jaar en 11 maanden.  
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