Clustering vragen/bemerkingen en antwoorden
Idee / vraag / bemerking

Antwoord

Welzijn
Er is geen duidelijk standpunt van de burger over het al dan niet
voldoende aanwezig zijn van ouderenvoorzieningen
Soms worden de ouderenvoorzieningen als te duur ervaren.

Er wordt meer aandacht gevraagd voor de drugsproblematiek.

De nood naar bijkomende sociale woningen wordt meermaals
geopperd.

De regels voor toekenning van sociale woningen worden ook
soms aangeklaagd.

De aankoop/bouw van een eigen woning wordt als moeilijk
ervaren door de modale burger.

Armoedebestrijding zou ook beter kunnen.

In Waregem is er momenteel een mix tussen private en publieke
voorzieningen.
In de toekomst zullen er nog bijkomende private voorzieningen
gecreëerd worden (voorbeelden: Karmel en in Desselgem).
Wat de publieke sector betreft blijkt uit een studie dat hier de
prijszetting zeer concurrentieel is in vergelijking met het gelijkaardig
aanbod in de regio.
Wat de private sector betreft, kan het stadsbestuur natuurlijk geen
standpunt noch invloed uitoefenen.
Daarnaast bestaan er ook diverse ondersteuningsmogelijkheden, die, in
overleg met de diensten van het Welzijnshuis, kunnen besproken en
uitgewerkt worden.
Via het platform “middelenpreventie” (Kompas, middelbare scholen,
welzijn, politie, jeugd en zorginstanties) wordt hier veel aandacht op
gevestigd.
Het stadsbestuur heeft de intentie om deze grote aandacht in de
toekomst te bestendigen.
Alle actoren (de sociale huisvestingsmaatschappijen, het regionaal
sociaal verhuurkantoor (RSVK) en de stad) stellen hier op zeer
regelmatige basis hun gezamenlijke doelstellingen op, zodat een juiste
mix van sociale woningen kan aangeboden worden. Het stadsbestuur zal
hier de regierol blijven spelen en de inspanningen van alle actoren
faciliteren om zo tot goede resultaten te komen.
Momenteel werkt Helpt Elkander aan het project Transvaalstraat nabij
de kliniek en het project Oostpoort te Sint-Eloois-vijve, het project Ten
Anker op de site Jeugdcentrum, het project Hof ter Waaien in het
Torenhof, en het grote project Dompelpark aan de Oosterlaan.
Voor de sociale huisvesting wordt gewerkt vanuit Vlaamse wetgeving,
waarbij de voorwaarden zijn vastgelegd, die van toepassing zijn voor
iedere burger.
Daarnaast zijn er ook sociale wooninitiatieven via de stad/Wagso of
andere partners, die eventueel wel meer toewijzingsregels op maat
kunnen hanteren.
De stad neemt op regelmatige tijdstippen eigen initiatieven voor
betaalbaar wonen. Het volgende project wordt binnenkort gerealiseerd
aan de Spoorweglaan. Hier kan iedere burger een eerste lot bouwgrond
of woning kopen zonder inkomensbegrenzing.
Ook met andere partners (zoals de intercommunale Leiedal en de
sociale huisvestingsmaatschappijen) wordt continu gezocht naar andere
opportuniteiten.
In centrumlocaties worden private initiatieven tot co-housing
ondersteund en/of gefaciliteerd.
Voor armoedebestrijding wordt gewerkt vertrekkende van de
modaliteiten van zowel de federale als de Vlaamse wetgeving
aangevuld met bijkomende lokale maatregelen en acties.
Deze voorwaarden zijn op iedere burger in gelijke mate van toepassing.

