
Opnamerichtlijnen assistentiewoningen ‘Den Dries’ & bejaardenwoningen 

 
 

 Leeftijdsvoorwaarde 
 
De kandidaat-bewoner moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben op het moment van opname. 
Wanneer er sprake is van een koppel, is het voldoende als één van beide 65 jaar is.  
Hiervan kan afgeweken worden na uitdrukkelijke goedkeuring door het Bijzonder comité 
ouderenzorg en rekening houdend met de wettelijke bepaling dat maximaal 25% van de totaal aantal 
erkende GAW kan bewoond worden door personen jonger dan 65 jaar.  
 

 Zelfredzaamheid 
 
Een kandidaat-bewoner moet voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig zijn leven te organiseren. In 
geval het om een koppel gaat, moet minstens één van beiden zelfredzaam zijn. Een verklaring met 
bijhorende katz-schaal ingevuld en ondertekend door uw huisarts, levert het bewijs dat u voldoende 
zelfredzaam bent.  
 

 Wachtlijst 
 
De wachtlijst wordt chronologisch op datum van inschrijving gevolgd.  
De wachtlijsten zijn opgesplitst in 2 wachtlijsten. (Wielsbekenaren / niet-Wielsbekenaren) 
 

 Aanvragen van (Groot)- Wielsbeekse kandidaat-bewoners hebben steeds voorrang op niet-
Wielsbekenaren.  
 

- Een aanvrager wordt als Wielsbekenaar beschouwd als hij/zij de laatste vijf jaar ingeschreven is in 

de bevolkingsregisters van de gemeente.  

- Men wordt eveneens als Wielsbekenaar beschouwd als hij/zij gedurende 2/3de van zijn/haar 

levensjaren op het grondgebied van onze gemeente gewoond heeft en ingeschreven was in de 

bevolkingsregisters en maximaal 15 jaar weg is uit Wielsbeke.  

 

 Niet-Wielsbekenaren komen pas aanbod wanneer er geen kandidaat-bewoners zijn van 
(Groot)-Wielsbeke of gelijkgestelden. 
 

 Niet-Wielsbekenaren waarvan familie in 1e graad in Wielsbeke woont krijgen voorrang op 
wie geen band heeft met Wielsbeke.  

 

Bij een eerste weigering wordt de kandidaat-bewoner onderaan de wachtlijst ingeschreven, tenzij 

verhuizen niet mogelijk is omwille van medische redenen.  

 

Voorrang wordt verleend aan de bewoners van het woonzorgcentrum ‘Ter Lembeek’ die mogelijk na 

een verblijf in het WZC voldoende zelfredzaam zijn geworden om zelfstandig te wonen.   

 

In hoogst uitzonderlijke gevallen kan het bijzonder comité ouderenzorg uitzonderingen toestaan en 

kan voorrang gegeven worden aan een kandidaat-bewoner. 


