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3 onderdelen

ruimtelijke context infrastructuur

WOONZORGNETWERK
3 onderdelen

organisatie
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Ruimtelijke context

zorgcampus
in stedelijk gebied

zorgcoach
in woonkern+/- 10 km 

+/- 10 km
 

thuiszorg
landelijke kern 
en open ruimte
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Infrastructuur

zorgkruispunt
ziekenhuis
woonzorgcentrum
dagverblijf
dienstencentrum
aanleunwoning
woonclusters 
thuiszorg

woonvorm
middelgroot

woonvorm
kleinschalig

ziekenhuis

woonzorgcentrum
vanaf 80 u

dagverblijf nachtverblijf

dienstencentrum
vast & zorgcoach

 & 

zorgkruispunt ?

ZORGNETWERK - infrastructuur
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Referentie OCMW Maldegem:
- zorgcampus met kamers, serviceflats en bejaardenwoningen
- groepswonen met dienstverlening in deelgemeenten

netwerk van zorgtypes
Infrastructuur
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Referentie OCMW Maldegem:
7 groepswoningen met dienstverlening in Kleit (3 km van Maldegem)
renovatie van leegstaande pastorij

netwerk van zorgtypes
Infrastructuur
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Referentie OCMW Maldegem:
12 groepswoningen met dienstverlening  in Adegem (3.6 km van Maldegem)
uitbreiding van leegstaande pastorij

netwerk van zorgtypes
Infrastructuur
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Organisatie

ZORGNETWERK
lokaal netwerk > lokaal draagvlak

NETWERKCOORDINATOR

LOKALE 
VRIJWILLIGERSPLOEG

1. actief - oren en ogen open houden 
signalen en hulpvragen opvangen

3. ter plaatse zien

2. signaal wordt 
doorgestuurd

type oplossingen: juiste informatie geven en zien wat er 
nodig is (poetshulp, thuiszorg, aanpassing aan woning, 

psychologische hulp,...)

type oplossingen (ontbrekend in het reguliere aanbod): 
aangepast vervoer, gezelschap, administratieve hulp, 

boodschappenhulp, kleine klusje, ...

type oplossingen: 
dienstencentrum, dag- en nachtopvang, 

verschillende woonvormen, thuiszorg, 
 ...

4b. of naar alternatieven

4a.slaat de brug naar 
bestaande diensten

REGULIERE ZORG
OCMW, WZC,....
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ruimtelijke context

Type 
infrastructuur

Type profiel
Stedelijk 

gebied
Hoofddorp Woonkern

Landelijke 
kern

Open ruimte 
(geïsoleerd)

woonzorgcentrum, 
dagverblijf

niet zelfstandige 
senioren ?

dienstencentrum ondersteuning ? ?

aanleunwoning
kwetsbare 
senioren ? ?

wooncluster valide ouderen ?

thuiszorg 
zelfstandige 

senioren?

Woonzorgnetwerk
vóór workshop
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ruimtelijke context

Type 
infrastructuur

Type profiel
Stedelijk 

gebied
Hoofddorp Woonkern

Landelijke 
kern

Open ruimte 
(geïsoleerd)

woonzorgcentrum, 
dagverblijf

niet zelfstandige 
senioren

dienstencentrum ondersteuning

aanleunwoning
kwetsbare 
senioren

wooncluster valide ouderen 

thuiszorg 
zelfstandige 

senioren?

Woonzorgnetwerk
conclusie workshop

= 
m

aa
r a

nd
er

e 
sc

ha
al

vast

mobiel

vast

mobiel

< 2000

> 2016
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ruimtelijke context

Type infrastructuur Type profiel
Stedelijk 

gebied
Hoofddorp Woonkern

Landelijke 
kern

Open ruimte 
(geïsoleerd)

woonzorgcentrum, 
dagverblijf

niet zelfstandige 
senioren

dienstencentrum

ondersteuning vast

ondersteuning
mobiel

woonvormen

kwetsbare senioren
grootschalig vanaf 40u

valide ouderen 
kleinschalig, 4 à 15u

vb: cohousing

thuiszorg 
zelfstandige 

senioren?

Woonzorgnetwerk
na workshop
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CASES 
WESTHOEK

My parents, David Hockney



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poperingen

Watou

Proven

Krombeke

Stavele

VleterenWestvleteren

Roesbrugge

Beveren

Gijverinkhove

Hoogstade

Pollinkhove

Lo

Leisele
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Selectie op basis van de demografische indicatoren
Voorwaarde is dat de kern geen WZC bevat

 -  Gijverinkhove

 -  Roesbrugge

 -  Krombeke

 -  Beveren

 -  Watou

binnen de Westhoek
5 gerichte cases



vergrijzing in het groen - 23

luchtfotos
Localisatie

Gijverinkhove Roesbrugge Krombeke Beveren Watou
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aftoetsing
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen 

gecoördineerde versie 2014

N

Selectie ruimtelijke nederzettingsstructuur

R
G

 figuur 22

Legende

   hoofddorp

   woonkern

 meervoudig hoofddorp

    overige kern in buitengebied

Vlaamse selectie  
stedelijke gebieden

 regionaal stedelijke gebieden

 structuurondersteunend  
 kleinstedelijk gebied

 kleinstedelijk gebied  
 op provinciaal niveau

Selectie ruimtelijke nederzettingsstructuur (RG figuur 22)
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

gecoördineerde versie 2014
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5 cases - ruimtelijke context

Gijverinkhove
+/- 320 inw.

Roesbrugge
+/- 720 inw.

Krombeke
+/- 710 inw.

Beveren
+/- 690 inw.

Watou 
+/- 1900 inw.

Proven
+/- 1370 inw.

onderwijs / basisschool basisschool /
basisschool, 
bibliotheek

basisschool

verzorging / apotheek / / apotheek apotheek

socio-
culturele 

voorz. 
kerk

kerk, 
ontmoetings-

centrum

kerk, 
ontmoetings-

centrum
kerk

kerk, 
ontmoetings-

centrum, huis van 
dichter, brouwerij, 

kunstenfestival

kerk, 
ontmoetings-

centrum

recreatie motorclub, B&B B&B B&B B&B B&B, paardrijden /

retail
Rabarberhoeve, 
‘t Bloesemhof, 
kaasboerderij

horeca, winkels, 
bank

bakker, horeca, 
winkels, bank

horeca, winkels
bakker, horeca, 
winkels, bank, 
beenhouwer,.. 

bakker, horeca, 
winkels, bank, 
beenhouwer,.. 
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Woonzorgnetwerk - Westhoek

AGEING IN PLACE
ouderen verkiezen zorg die aan 
huis/naar hen gebracht wordt, 

willen niet zelf naar de zorg gaan

RUSTHUIZEN
rusthuizen Proven en Watou 
verhuizden naar Poperinge

ruimtelijke context infrastructuur

WOONZORGNETWERK
3 onderdelen

organisatie

ZORGCOACH Heuvelland
maakt wegwijs en stemt hulp op 

elkaar af

DORPSDIENST Nestor
alternatief aanbod
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Poperinge /
Watou, 

Roesbrugge, 
Proven

Gijverinkhove, 
Krombeke, 

Beveren
open ruimte

Type infrastructuur Type profiel
Stedelijk 

gebied
Hoofddorp Woonkern

Landelijke 
kern

Open ruimte 
(geïsoleerd)

woonzorgcentrum, 
dagverblijf

niet zelfstandige 
senioren

dienstencentrum

ondersteuning vast

ondersteuning
mobiel

woonvormen

kwetsbare senioren
grootschalig vanaf 40u

valide ouderen 
kleinschalig, 4 à 15u

vb: cohousing

thuiszorg 
zelfstandige 

senioren?

5 cases - woonzorgnetwerk
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5 cases - infrastructuur

woonzorgcentrum

dienstencentrum - vast

woonvorm middelgroot

woonvorm kleinschalig (cohousing)

 
zorgcoach

legende

 BESTAAND                  VOORSTEL
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Poperinge

 - Er is geen ziekenhuis meer in Poperinge, 
slechts voor dagbezoek

 - Ziekenhuis Poperinge fusioneerde 10 jaar 
geleden met Ieper

 - Ieper is ver! vooral mentaal (fysisch: 12km)

 - Gebouw wordt door de kunstacademie 
ingenomen

 - Bouw nieuw WZC 74 bedden

 - Shift van perceelsgrootte, vroeger was 
de vraag 8 are nu is 3 are voldoende, naar 
betaalbaarheid en tuinonderhoud
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kleinstedelijk gebied (20.000 inw.)
Poperinge

OC

?
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Proven

 - Hoofddorp volgens provinciaal ruimtelijk 
structuurplan

 - Rusthuis Proven is 5 jaar geleden verhuisd 
naar Poperinge voor meer efficiëntie

 - ontmoetingscentrum de Croone
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Proven
zicht op groen en kerk
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Hoofddorp (1400 inwoners)
Proven

hoofddorp volgens ruimtelijke criteria
woonkern volgens zorgcriteria ?
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Hoofddorp (1400 inwoners)
Proven

hoofddorp volgens ruimtelijke criteria
woonkern volgens zorgcriteria ?

OC

?
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kunstenfestival
Watou
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1900 inwoners
Watou



vergrijzing in het groen - 37

1900 inwoners
Watou

woonzorgcentrum gesloten, centralisering in Poperinge
wel potentieel voor kleinschalige woonvorm, vb cohousing

OC

?
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Watou

Mogelijke interactie opzoeken met 

 - Plokkersheem (jeugdherberg tot 80 pers.)

 - Vrije basisschool De Waaier

 - ontmoetingscentrum De Bollaard (sloop bestaande OC 
in zomer 2017, nieuwbouw voor 2018)
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Roesbrugge

 - Kwalitatieve publieke ruimte 

 - kasseien problematisch?
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Roesbrugge
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Roesbrugge
relatie dorp - platteland
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Roesbrugge
relatie dorp - platteland
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720 inwoners
Roesbrugge
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720 inwoners
Roesbrugge

OC

?
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Beveren
Carpe Diem

 - Wooncluster / cohousing

 - 4 ouderen - 4 brievenbussen

 - privé initiatief

 - ouderen op niveau 0 - dochter op niveau 1

 - actieve veeteelt

 - hoeve in woongebied, was dus juridisch mogelijk

 - cohousing wordt positief onthaald door de zorgsector, 
patiënten centraliseren is goed. Scheidsrechter nodig?
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690 inwoners
Beveren

cohousing Carpe Diem bestaat
goed voorbeeld

OC

?
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relatie dorp - platteland
Krombeke
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710 inwoners
Krombeke
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710 inwoners
Krombeke

OC

?
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Gijverinkhove
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320 inwoners
Gijverinkhove

OC
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patchwork van geïsoleerde woningen/hoeves
Open ruimte
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patchwork van geïsoleerde woningen/hoeves
Open ruimte

OC

thuiszorg ja
niet redelijk om woonclusters te voorzien
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Zich verplaatsen
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Zich verplaatsen



CONCLUSIE
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Zorg in een netwerk
checklijst

8 essentiële eigenschappen voor een ‘age-friendly city, 
volgens de WHO’s checklijst (World Health Organization):

woonzorg-
netwerk

collectieve voorzieningen en 
gezondheidszorg

communicatie en informatie

transport

sociale participatie

respect en sociale inclusie

burgerparticipatie en 
tewerkstelling

publieke ruimte en gebouwen

wonen




