
assistentiewoning 

rietveld inrichting flat verblijfskosten 

De assistentiewoningen Rietveld maken deel uit van 

een woon- en wijkcentrum. Je vindt er ook het 

wijkcentrum De Vlaskapelle en het woon- en 
zorgcentrum Biezenheem. 

 

De flats hebben een functionele indeling, een 
maximaal benutte woonruimte en zijn uitgerust met 

alle nodige voorzieningen. 

 

 

• Inkom met ingebouwde vestiairekast 

• Afzonderlijke bergruimte (mogelijkheid voor het 

plaatsen van een was- en condensdroogautomaat) 

• Woonkamer (17,5 m²) met ruim venster 

• Ingerichte keuken met ingebouwde koelkast op 
persoonshoogte en makkelijk bereikbare kasten 

• Afzonderlijke slaapkamer (11,7 m²) 

• Badkamer (antislipvloer) met toilet, wastafel en 

aangepaste douchecel 

• In elke flat: oproepsysteem (desgewenst draadloos,  
waarborg: € 75) 

• Elektrische verwarming met warmte-accumulatie 

• Keuze tussen individuele telefoonaansluiting of 

aansluiting op gemeenschappelijke centrale 

 

 

 

alleenstaande echtpaar 

€ 21,21 / dag € 23,40 / dag 

€ 636,29 / maand € 701,99 / maand 

Inbegrepen in de dagprijs verzekering van het 
onroerend goed tegen brand en aanverwante risico’s 

met afstand van verhaal tegenover de bewoners | 

verzekering van de persoonlijke inboedel van de 

bewoner(s) tegen brand en aanverwante risico’s voor 

een bedrag van € 14.180 | onroerende voorheffing | 

het standaard oproepsysteem | bij aansluiting op de 
gemeenschappelijke telefooncentrale: aansluiting en 

abonnement | gemeenschappelijk verbruik van water 
en elektriciteit | individueel verbruik van water en 

voorschot op individueel verbruik van elektriciteit | 

gemeenschappelijke belastingen en taksen | 

onderhoud van de gemeenschappelijke delen | 

dienstverlening dagelijks verantwoordelijke | 

afvalverwerking | kabeldistributie. 

Facultatieve kosten, niet inbegrepen in de dagprijs  

• Eenmalige waarborg voor een flat (€ 636,29) 

• Opleg individueel verbruik van elektriciteit 

• Dienstverlening, verstrekt door het wijkcentrum De 
Vlaskapelle, waarvan de bewoner facultatief 

gebruik kan maken 

• Individuele taksen en belastingen 



Goed om te weten 

• Opnamevoorwaarden: 

- Op het moment van de aanvraag 

pensioengerechtigd zijn, én de leeftijd van 70 
jaar bereikt hebben. 

- Op het moment van de aanvraag en de opname 
voldoende zelfredzaam zijn en 75 jaar zijn. 

- Op het moment van de aanvraag en de opname 

in Kortrijk wonen 

Ouderen vanaf 70 jaar die echter niet in Kortrijk  
gedomicilieerd zijn, kunnen zich met dezelfde 

rechten als Kortrijkzanen op de wachtlijst van 
Rietveld laten inschrijven. Dit op voorwaarde dat 

zij op de datum van aanvraag tot inschrijving op 

de wachtlijst, het bewijs leveren dat ze de 

afgelopen 20 jaar minstens 10 jaar in Kortrijk 

gedomicilieerd geweest zijn. 

• Het OCMW verleent geen bestendige gezins- 
en huishoudelijke zorg. We kunnen wel steeds 

bemiddelen om de nodige zorg en hulp te laten 

leveren. 

• Indien het verblijf in de flat om 

gezondheidsredenen niet langer haalbaar is, kan je 

indien je dat wenst, met voorrang een aanvraag 

indienen voor opname in het woonzorgcentrum 
Biezenheem. 

In de assistentiewoningen 

• Onmiddellijke beantwoording van noodoproepen, 24 
uur op 24, 7 dagen op 7.  

• Alle gewenste maatschappelijke dienstverlening door 

de woonassistent - maatschappelijk werker, waarop 

de bewoners voor elk sociaal probleem een beroep 

kunnen doen; desgewenst bemiddelen wij bij alle 

thuiszorgdiensten van uw keuze.  
  

In het naastgelegen wijkcentrum 

(facultatief en niet inbegrepen in de dagprijs) 

• Middagmaal, kapsalon, wassalon,  
consult sociaal verpleegkundige, …  
• Organisatie van diverse activiteiten  

• Cafetaria   

Voor meer informatie kan je terecht bij: 

Bieke Vanwynsberghe 

Hendrik Dewildestraat 6  

8501 Bissegem 

T  056 24 45 06  

M bieke.vanwynsberghe@kortrijk.be  

 beschermende woonomgeving.  

Comfortabele woonappartementen voor één 

of twee personen, omgeven door een 

aangelegde tuin, vlakbij het centrum van 

Bissegem. 

 

 

 

Rietveld 

  


