
ACCOMMODATIE 

Goudinegracht beschikt over 24 sociale huur-
flats.   

 

Iedere flat heeft:  

 Een afzonderlijke inkom 

 Een keukenhoek 

 Badkamer met toilet 

 Leefruimte 

 Slaapkamer 

 Berging 

 

Iedere flat is voorzien van een noodoproepsys-
teem verbonden met het WZC Huize Wieltjes-
gracht, telefoonaansluiting en televisiedistri-
butie.   

 

Via de lift kan men zich gemakkelijk verplaat-
sen naar het eerste verdiep of naar de tuin.   

 

INLICHTING EN/OF AANVRAAG 

 

Wenst u zich in te schrijven op de wachtlijst 
van Goudinegracht dan verwijzen we u graag 

door naar Ons Onderdak.   

 

Ons Onderdak  
Ter Waarde 65  

8900 Ieper  

Tel. 057/ 21 92 20  

E-mail: info@onsonderdak.be 

Tel. bereikbaar van maandag tot vrijdag van 
8u30—12u15 en van 13u tot 16u30  

Op dinsdag tot 18u30  

 

 

 

    

 

Sociale Huurflats  

‘Goudinegracht’  

    

Wieltjesgracht vzw 

Lange Torhoutstraat 29 
8900 Ieper 
Tel. 057/20 80 71 

E-mail: info@wieltjesgracht.be 

www.wieltjesracht.be 

BE 0460.782.068 

RPR Gent, afdeling Ieper 



DOELGROEP 

De sociale huurflats “Goudinegracht”  zijn 
comfortabele flats gericht aan inwoners van 
groot—Ieper die ouder zijn dan 65 jaar en 
een beperkt inkomen hebben.  Bij de intrek 
van de flat mag men geen eigendom bezit-
ten.    Ze wonen nog zelfstandig maar wen-
sen de nabijheid van een zorgvoorziening 
waar ze kunnen op terugvallen indien no-
dig.   

 

Respect voor privacy en zelfstandigheid zijn 
hier twee belangrijke waarden.   
 

LIGGING 

Goudinegracht ligt aan de rand van het cen-
trum van stad Ieper. Dichtbij de Grote 
Markt, bij verschillende winkels en dien-
sten.  

Daarnaast is het gelegen in de onmiddellijke 
omgeving van de Vestingen.  

AANBOD 

 
De sociale dienst van Huize Wieltjesgracht  kan 
je helpen bij allerlei administratieve zaken, zorg-
bemiddeling en coo rdinatie van thuiszorgonder-
steunende diensten.   

In noodsituaties kan men 24u/24u beroep doen 
op het gekwalificeerd personeel van het woon-
zorgcentrum.  Dit kan via het noodoproepsys-
teem. 

Bij problemen van technische aard kan men be-
roep doen op de technische dienst.  Dit kan door-
gegeven worden via het onthaal van het WZC.   

De bewoners kunnen beroep doen op de dienst    
warme maaltijden of men kan naar de cafeta-
ria van het woonzorgcentrum komen.   

Verder kan men beroep doen op een kapster, dit 
kan ook aangevraagd worden via het onthaal van 
het WZC.   

Daarnaast worden ook regelmatig activiteiten 
aangeboden.   Hiervoor kan je steeds terecht bij 
het onthaal van het WZC Huize Wieltjesgracht.   

 

    

   

KOSTPRIJS 

De huurprijs wordt berekend op basis van het 
gezamenlijk belastbaar inkomen.  Voor verdere 
info omtrent de huurprijs verwijzen we graag 
door naar  

Stad Ieper, dienst Welzijn en Wonen.   

Dorothy Saesen 

Ter Waarde 1  

8900 Ieper 

Tel. 057/45 17 72 

E-mail: dorothy.saesen@ieper.be 

 
Volgende zaken zijn inbegrepen in de huur-
prijs:  
 Onderhoud en gebruik gemeenschappe-

lijke ruimtes, lift, tuin  
 Deelname aan activiteiten 
 Begeleiding sociale dienst Huize Wieltjes-

gracht 
 24/24 uur permanentie van personeel 

Huize Wieltjesgracht  
 
Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de 
huurprijs:  
 Elektriciteitsverbruik  
 TV aansluiting  
 Herstellingen en onderhoudswerken ten 

laste van de bewoner  
 Verzekering inboedel 
 Kosten gezins en bejaardenhulp, poets-

hulp, apotheek, kinesist, thuisverple-
ging… 

  


