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Visie op wonen 
WONEN IS MEER DAN EEN HUIS 



Wonen is meer dan een huis 
Wonen heeft een liftfunctie: versterken van mensen 
Wonen doe je samen 
Wonen heeft een omgeving nodig 
Wonen staat in relatie met werken, school, bibliotheek, winkel, zorg,  … 

 

  



Wonen is meer dan een huis 
De (sociale) liftfunctie veronderstelt ‘zekerheid van wonen’ 
Zekerheid heeft te maken met 
◦ Betaalbaarheid 
◦ Duurtijd 
◦ Aanpasbaarheid 
◦ Toegankelijkheid  voor iedereen 

 



Wonen is meer dan een huis 
Een goede woning = in de eerste plaats een huis tussen andere 
huizen 
o  Duurzaam 
o  Voldoende ruimte 
o  Aanpasbaar is  
o  Tijdloos 
Een goede woning nodigt uit tot samen doen 
o  nood aan gemeenschappelijkheid (van semi-publieke ruimte tot ruimte voor 

bijeenkomsten, van open tuinen tot samenaankopen, …) 

Liftfunctie begint bij een woning die uitnodigt tot 



Samen is meer 



Wonen is meer dan een huis 
Wonen doe je nooit alleen 
◦ Belang van de ruimte: wonen, werken, recreatie, zorg, … 
◦ Belang van de toegang van de ruimte (basisbereikbaarheid?) 
◦ Belang van de publieke en de semi-publieke ruimte 
◦ Belang van de buur en de buurt 

Liftfunctie begint bij de toegang tot de ruimte 

 



Uitdagingen voor 
wonen 
UITDAGINGEN  

EN ANTWOORDEN VANUIT BELEIDSNOTA 



We zijn met meer 



We zijn met meer 



Wie groeit? 



In Brussel zijn we met veel meer 



De uitdaging en de antwoorden 
1. Nood aan meer sociale woningen 

◦ Min 1 miljard voor sociale huisvesting over de ganse legislatuur 
◦ Sociaal objectief verlaat tot 2025 
◦ Sociale woningen enkel voor die het echt nodig hebben 

(inkomensvoorwaarde, tijdelijkheid van de sociale huurcontracten, 
fraudebestrijding, onderbezetting van de woning, …) 

◦ Inbreng van de privé in de sociale woningbouw (beheer?) 
◦ Gemeenten en kerkfabrieken stimuleren om gronden in erfpacht te geven 

aan sociale huisvestingsmaatschappijen 
◦ Uitbreiding stelsel van Sociaal Verhuur Kantoor 



Betalen we te veel? 



Wie betaalt teveel? 



Wie houdt nog iets over? 



De uitdaging en het antwoord 
2. Hoe de betaalbaarheid vergroten? 

◦ Betaalbaarheid is geen item 
◦ Verdere uitbouw bescheiden woningen 
◦ Uitbreiding stelsel van Sociaal Verhuur Kantoor 
◦ Vlaamse huurwetgeving : vraag naar evenwicht tussen verhuurder en 

huurder – discussie rond indexering huurprijzen 
 



Teveel grond? 



Meer dan genoeg bouwgrond 



De kost van de grond 



  

Bron: VITO 2011 

Bebouwde ruimte in 
Vlaanderen in het 
BAU 
 
1976  7.2% 
1988 12% 
2000 18% 
2013 25% 
2050  40% 



Boussauw, K, 2011 



De uitdaging en het antwoord 
3. Anders omgaan met grond 

◦ Onderzoeken van vormen van CLT of LT 

◦ Kernversterking (middelen en instrumenten ?) (evaluatie van 
stadsvernieuwingsprojecten) (BnBB) 

◦ Conceptnota woonuitbreidingsgebieden (BnO) 

◦ Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BnO) 
 



Oude vormen, nieuwe gedaanten 
Samen wonen te Antwerpen Samen wonen te Brussel 



Oude vormen, nieuwe gedaanten 



Vlamingen wonen goed 



De kwaliteit van onze woningen 



De uitdaging en het antwoord 
4. Investeren in renovatie 
◦ Versterken rol van de gemeente (leegstand en verkrotting) 
◦ Renovatiepact (BnF) 

 



Zorgen voor morgen 



Vergrijsde bevolking 



De zorgdraaglast stijgt 



Zorgbehoefte stijgt 



De uitdaging en het antwoord 
5. Wonen en zorg op elkaar afstemmen 

◦ Pilootprojecten wonen en zorg 
◦ Wegwerken van juridische hinderpalen voor zorg-wonen (BnO) 
◦ Vermaatschappelijking van de zorg (BnW) 

  



Samen zorgen voor elkaar 
Biloba-project Brussel Abbeyfield-wonen 



Meer dan ooit variatie 



Procentuele verandering in het aantal  
0-2-jarigen, 2014-2024 



Migratieresultaat Belgen in de stad 



De uitdaging en het antwoord 
6. Gemeenschappelijk wonen uitbouwen 

◦ Verkennen van de mogelijkheden en moeilijkheden (BnW) 
◦ Weghalen van de juridische hinderpalen voor samen-wonen, co-housing, 

groepswonen, …(BnO) 
 



Besluit  
GEEN TIJD TE VERLIEZEN 



Geen tijd te verliezen 
 De uitdagingen zijn groot en menigvuldig 
Nood aan een sterke visie op wonen dat vertrekt vanuit het versterken van 

mensen en duurzaamheid 
Nood aan een sterk instrumentarium 
Nood aan voldoende middelen: “vandaag besparen is morgen betreuren” 
Inzet van alle publieke en semi-publieke actoren en stakeholders 
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