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1 Inleiding


In�het�eerste�luik�van�de�woonstudie�zijn�enerzijds�externe
factoren�onderzocht�die�
een� invloed� hebben� op� het� wonen� in� Halle:� trends� op� het� vlak� van� wonen� in�
Vlaanderen,�bovenlokale�wetgeving,�instrumenten,�aspecten�rond�duurzaamheid,�…�
Anderzijds�werden� interne
 factoren� in� kaart�gebracht:� het�demografisch�profiel,�
migratie,�woningvoorraad�en�de�woonomgeving,�lokale�actoren,�enz.�Deze�grondige�
analyse� van� de� bestaande�woonsituatie� vormt� de� geschikte� fundering�waarop� de�
SWOT-analyse�is�opgebouwd..�

In� het� voorliggende� tweede� luik� van� de� woonstudie� worden� vanuit� deze� SWOT-�
analyse� een� aantal� krachtlijnen� en� doelstellingen� geformuleerd� waarop� het�
woonbeleid� in� Halle� zich� de� komende� jaren� kan� focussen.� Tevens� worden�
actiedomeinen�aangereikt�en�worden�concrete�(voorbeeld)acties�uitgewerkt.�Op�die�
manier�vormt�de�woonstudie�in�zijn�geheel�een�waardevolle�gids�voor�het�beleid.��

Voorliggende� nota� formuleert� achtereenvolgens� een� missie� voor� het� beleid,� een�
visie,�doelstellingen�en�acties.�

�

2 Missie


Halle� ontwikkelt� zich� verder� als� stedelijk� pool� met� bovenlokale� uitstraling� en� een�
belangrijke�woonfunctie.�Hiervoor�wordt�werk�gemaakt�van�een�gedifferentieerd�en�
kwalitatief�woningaanbod�en�een�aantrekkelijke�(woon)omgeving.�Dit�gaat�niet� ten�
koste� van� de� open� ruimte� en� de� eigenheid� van� de� verschillende�woonmilieus.� Er�
wordt� gestreefd� naar� de� uitbouw
 van
 een
 evenwichtige
 compacte
 stad.� Het�
betreft�dus�een�stedelijke�ontwikkeling�met�respect�voor�het�bestaande�karakter�en�
omliggende�open�ruimte�en�met�aandacht�voor�alle�doelgroepen.�

Er�wordt�eveneens�werk�gemaakt�van�een�verhoging�van�het�woningencomfort�en�
van�de�bestaande�huisvestingsproblematiek�op�de�private�huurmarkt.�Halle�zal�zich�
verder� ontwikkelen� als� attractieve� woonstad� met� als� troeven� kwaliteit
 van
 de


woning
en
woonomgeving,�nabijheid�van�voorzieningen�en�bereikbaarheid�met�de�
auto�en�het�openbaar�vervoer.�Wonen�in�Halle�mag�zeker�niet�het�resultaat�zijn�van�
enkel�een�zoektocht�naar�een�goedkopere�woonoplossing,�maar�moet�een�bewuste�
keuze�zijn�en�blijven.�

De�stad�Halle�is�bovendien�niet�blind�voor�toekomstige
demografische�uitdagingen�
en�bovenlokale�evoluties� in�het�Vlaamse�woonlandschap.� In�hoofdzaak�denken�we�
aan�de�gezinsverdunning,�vergrijzing�en�verzilvering.�Om�hier�een�antwoord�op�te�
bieden�zullen�passende�beleidskeuzes�worden�gemaakt�bij�het�invullen�van�nieuwe�
woonprojecten.�

�

�
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3 Visie


Het� bepalen� van� een� beleidsvisie� op� wonen� is� een� belangrijke� stap� in� een�
woonstudie.�Een�visie�geeft�weer�welke�doelstellingen�Halle�wil�bereiken�en�waar�
men� met� het� woonbeleid� heen� wil� gaan.� Hierbij� wordt� verder� gebouwd� op� de�
gedetecteerde�sterkten,�zwakten,�kansen�en�bedreigingen.�

Halle� staat� voor� een� bijzondere� uitdaging.�Het� komende� decennium�moet� de� stad�
tegemoet�komen�aan�een�stijgende�woonbehoefte.�Deze�stijging�is�het�resultaat�van�
demografische� evoluties� en� trends� op� de� woningmarkt� waar� Halle� als� lokaal�
bestuur� niet� altijd� vat� op� heeft.� Om� deze� woonbehoefte� op� te� vangen� moet� men�
enerzijds� werken� maken� van� een� uitbreiding� van� het� woningenpatrimonium� en�
anderzijds� inzetten� om� het� bestaande� woningpatrimonium� via� renovaties� te�
vernieuwen.� Het� grote� aantal� te� realiseren� woningen� zal� een� ruimtelijke� impact�
hebben� op� de� Halse� woningmarkt� en� daarom� zal� het� woonbeleid� ook� vanuit� een�
ruimtelijke�invalshoek�worden�benaderd.�

Het� is� belangrijk� dat� de� stijgende� woonvraag� vergezeld� wordt� van� een� stijgend�
aanbod� aan� voorzieningen,� diensten� en� lokale� handel.� Een� verruiming� van� het�
aanbod�aan�woningen,�moet�gepaard�gaan�met�het� verhogen�het�aantal�crèches,�
loketdiensten,� scholen,� buurtwinkels,� …� zodat� Halle� een� goed� uitgeruste�
woonomgeving�kan�garanderen.�

De� visie� voor� het� woonbeleid� in� Halle� wordt� uitgewerkt� in� vijf� algemene�
beleidsdoelstellingen� (onderdeel�3).�Om�deze�doelstellingen�te�realiseren�worden�
zes
actiedomeinen�uitgewerkt�(onderdeel�4).�

�

�

BELEIDSDOELSTELLINGEN


1� Wonen�in�Halle�als�een�positieve�keuze�

2� Het�woningaanbod�differentiëren�

3� Een�gebiedsgerichte�benadering�uitbouwen�

4� Een�goede�kwaliteitsbewaking�op�de�private�huurmarkt�

5� Een�ruimtelijke�visie�over�sociale�woningen�

�
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3.1 Doelstelling
1:
Wonen
in
Halle
als
een
positieve
keuze


De� eerste� doelstelling� moet� zijn� om� een� positief
 imago� te� geven� aan� ‘wonen� in�
Halle’.� De� demografische� druk� uit� Brussel� zal� ertoe� leiden� dat� steeds� meer�
huishoudens�zich�tot�Halle�zullen�wenden� in�hun�zoektocht�naar�een�woning.�Men�
moet� vermijden� dat� huishoudens� (enkel)� voor� Halle� kiezen� omdat� men� er� een�
goedkopere�woonoplossing�vindt.�De�keuze�voor�Halle�moet�gemotiveerd�zijn�vanuit�
een�positieve�insteek:�een�sterk�imago,�een�hoge�kwaliteit�van�het�patrimonium�en�
de� woonomgeving� met� een� duurzaam� karakter.� Bovendien� is� het� minstens� zo�
belangrijk�om�de�huidige�inwoners�in�Halle�te�overtuigen�van�dit�positief�imago.�

De� stad� moet� daarom� enerzijds� haar
 imago
 versterken:� de� centrale� ligging,� de�
aanwezigheid� van� talrijke� voorzieningen,� de� verscheidenheid� in�woonmilieus,�…� .�
De� stad� kan� ook� uitpakken� met� de� vele� inspanningen� waar� men� beleidsmatig� op�
inzet.�Veel�inwoners�zijn�zich�bijvoorbeeld�niet�bewust�van�de�mogelijkheden�inzake�
sport,� kinderopvang,� zomerkampen,� cultuur,�winkels,�…�die� hun� buurt� hen� biedt.�
Het� is� aan� Halle� om� haar� inwoners� daar� bewust� van� te� maken.� Men� moet� een�
duidelijk� antwoord� geven� op� de� vraag:� Waarom� moet� iemand� voor� Halle� blijven�
kiezen?�De�eigen�inwoners�moeten�in�de�eerste�plaats�méér�overtuigd�zijn�van�de�
troeven�van�de�stad.�Zij�zijn�immers�de�eerste�ambassadeurs�van�de�stad.�

Anderzijds� betekent� dit� dat� de� stad� moet� waken� over� de� kwaliteit
 van
 het


bestaande
 en
 het
 nieuwe
 patrimonium
 en� dat� het� moet� bouwen� aan� een�
aangename� woonomgeving� en� leefkwaliteit� (bij� de� inrichting� van� de� openbare�
ruimte,� inbreidingsprojecten,� herbestemming� van� ambachtelijke� en� industriële�
gronden,�enz.),�focus�op�openbaar�vervoer,�nabijheid�van�diensten,�...�Hierbij�moet�
er� niet� alleen� aandacht� gaan� naar� de�woonomgeving� bij� nieuwe� projecten,�maar�
moeten� ook� verouderde�woonomgevingen�worden� aangepakt.� Ook� bij� het� invullen�
van� nieuwe� projecten� moet� men� rekening� houden� met� kwalitatieve� aspecten.�
Woningen� moeten� bovendien� niet� enkel� kwalitatief� maar� ook� duurzaam� zijn.� Met�
duurzaamheid� doelen� we� op� isolatienormen,� waterhuishouding,� beperkte�
energievraag� en� lokale� energieproductie,� het� gebruik� van� duurzame� materialen,�
enz.�Aan�duurzaam�verbouwen�of�renoveren�is�een�meerkost�verbonden�die�zich�op�
termijn�terugverdient.�Ook�de�woonomgeving�moet�duurzaam�zijn,�onder�meer�door�
de� aanwezigheid� van� openbaar� groen� en� buurtvoorzieningen,� ontsluiting� van�
duurzame�vervoersmiddelen�en�een�autoluwe�inrichting1.��

�

Om�deze�doelstelling�te�concretiseren�worden�drie�actiedomeinen�vooropgesteld:�

- Actiedomein
 1:� ‘Opmaak� van� een� algemeen� kwaliteitskader’� waaraan�
renovatieprojecten�en�nieuwe�woonontwikkelingen�moeten�voldoen.�

- Actiedomein
3:� ‘Opmaak� van� een� geïntegreerd� kwaliteitsplan� voor� de� private�
huurmarkt’.�

- Actiedomein
 6:� ‘Imagoversterking� van� Halle� als� woonomgeving� en�
communicatie�van�het�woonbeleid’.�

�

���������������������������������������������������
1�zie�ook�de�Duurzaamheidsmeter�Stadsprojecten�van�SumResearch�
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3.2 Doelstelling
2:
Het
woningaanbod
differentiëren


Via� het� toekomstige
 aanbod� legt� het� bestuur� vast� hoever� het� wil� gaan� in� een�
stedelijk�beleid�voor�Halle.�Er�is�een�grote�vraag�naar�woongelegenheden�op�maat�
van� kleinere� gezinnen� en� ook� de�wachtlijsten� voor� assistentiewoningen� zijn� lang.�
Demografische�projecties�wijzen�er�bovendien�op�dat�het�aandeel�van�de�kleinere�
gezinnen� in� de� groeiende� Halse� bevolking� nog� zal� toenemen.� Daarom� is� het�
belangrijk� om� het� woningaanbod� te� differentiëren� en� af� te� stemmen� op� de�
aanwezige�doelgroepen.�In�het�bijzonder�denken�we�aan�de�kleinere�gezinnen,�de�
starters�en�de�senioren.�

�

3.2.1 Aanbod
voor
kleinere
gezinnen
en
starters


De� traditionele� grotere� eengezinswoningen� zijn� niet� geschikt� om� de� nieuwe�
woonbehoeftes� volledig� op� te� vangen.� Kleinere� gezinnen� zijn� daarom� vaak�
aangewezen� op� appartementen.� Een� geschikte� alternatieve
 woonoplossing
 zijn


compactere
 grondgebonden
 woonvormen.� Deze� woonvormen� zijn� niet�
eenvoudigweg�kleinere�versies�van�de�klassieke�grondgebonden�woonvormen.�Door�
de�beschikbare�ruimte�op�een�efficiënte�en�creatieve�manier�te�benutten,�hoeft�men�
niet� in� te�boeten�aan�kwaliteit.�Zo� is�het�belangrijk�dat�ook�compactere�woningen�
beschikken� over� een� voldoende� brede� gevel,� de� nodige� bergruimtes,� kwalitatieve�
afwerking� van� de� (private)� buitenruimtes,� enz.� Bovendien� zijn� compactere�
woningen�een�manier�om�duurzamer�met�de�beschikbare�te�bebouwen�ruimte�om�te�
springen.��

Daarnaast� heeft� compactheid� een� milderend� effect� op� de� woningprijs� en� zijn� de�
woningen�meer�bereikbaar�voor�starters
op
de
woonmarkt�(jonge�koppels�met�of�
zonder� kinderen).� Compacte� woonvormen� zijn� tevens� een� uitstekend� alternatief�
voor�oudere�traditionele�gezinswoningen�die�vaak�ingrijpende�renovaties�vereisen.�
Een� compactere� woning� heeft� ten� slotte� ook� een� gunstig� effect� op�
energiezuinigheid.�

Het� creëren
 van
 een
 passend
 aanbod
 blijft� in� ieder� geval� dé� basis� om� jonge�
gezinnen�(met�kinderen)�te�behouden�op�de�woningmarkt�in�Halle.�Het�is�de�kunst�
om�bij�deze�compactere�woningen�een�zo�groot�mogelijke�meerwaarde�te�creëren.�
Het� kan� dan� gaan� om� het� inrichten� en� stimuleren� van� kwalitatieve� collectieve�
buitenruimte� voor� kinderen;� het� benadrukken� van� nabijheid� tot� voorzieningen,�
school,�het�bouwen�in�bouwgroepen�om�de�bouwkosten�te�verlagen,�…��

Compacte�woningen�vragen�door�hun�kleinschaligheid�wel�meer�aandacht�voor�het�
publieke
domein.�We�denken�hierbij�aan�parkeergelegenheid�op�de�openbare�weg�
en�nabijheid�van�functioneel�openbaar�groen.�Halle�doet�er�goed�aan�om�hier�een�
proactief�beleid�rond�te�voeren.��

Actiedomein
2�“De�uitbouw�van�een�ruimtelijk�woonbeleid”�formuleert�enkele�pistes�
die�Halle�kan�bewandelen�om�compacte�woningen�te�realiseren.�

�
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3.2.2 Aanbod
voor
senioren


Een�grote�bezorgdheid�bij�senioren�is�het�vinden�van�een�betaalbare,�aangepaste�
woning� in� de� eigen� leefomgeving.� Naast� het� aanpassen� van� de� woningen� van�
senioren� aan� hun� behoeften,� is� het� belangrijk� om� bijkomende� wooneenheden� te�
creëren.�Aantrekkelijke�alternatieven�voor�hun�eigen�(vaak�te�grote�en�verouderde)�
woning,� kunnen� een� zekere�woningrotatie� stimuleren.� Tegelijkertijd�wil� een� groot�
deel�van�de�senioren�zo�lang�mogelijk�in�de�eigen�woning�blijven�en�is�het�wenselijk�
om�in�te�zetten�om�stimuli�om�hun�eigen�woning�aan�te�passen.��

In�deze�context�situeren�we�ook�het�concept�van�een�woonzorgzone.�Het�gaat�om�
een� woongebied� met� 6.000� à� 12.000� inwoners� dat� beschikt� over� een� centraal�
zorgaanbod�(woonzorgcentrum,�ziekenhuis,�…),�een�concentratie�van�aanpasbare�
of� aangepaste�woningen� of�wooncomplexen� en� een� aantal� cruciale� voorzieningen�
(winkels,� apotheker,�buurthuis,�…).�Deze� voorzieningen� zijn� ruimtelijk� verbonden,�
veilig�en�toegankelijk.��

In� actiedomein
 5� ‘Uitbouw� van� een� woonzorgzone’� worden� een� aantal� best�
practices�geschetst�van�gemeenten�die�in�de�praktijk�werk�maken�van�een�ruimtelijk�
beleid�rond�woonzorgzones.��

�

�
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3.3 Doelstelling
3:
Een
gebiedsgerichte
benadering
van
wonen


Stad� Halle� wordt� gekenmerkt� door� een� uitgesproken� verscheidenheid� aan�
woonmilieus� met� een� herkenbaar� ruimtelijk� patroon.� Halle� beschikt� over� een�
historisch� centrum,� open� en� gesloten� residentiële� woonwijken,� sociale� wijken,�
landelijke�dorpskernen�en� lintbebouwing.�De� verschillende�wijken� in�Halle�hebben�
een� eigen� karakter� en� specificiteit� voor� wat� betreft� het� woningenaanbod,�
woonkwaliteit�en�-densiteit,�woonomgeving.��

Het� woonbeleid� vraagt� daarom� een� gebiedsgerichte
 benadering.� Dergelijke�
ruimtelijke� vertaling�bestaat� erin�dat�men� voor�elke�wijk� in�de� stad�nadenkt� over�
welke�woonontwikkelingen�op�lange�termijn�(al�dan�niet)�wenselijk�zijn.�Eenvormige�
beleidsopties� kunnen� op� sommige� plaatsen� contraproductief� werken.� Het� gaat�
bijvoorbeeld�niet�op�om�eenvoudigweg�het�volledige�stedelijke�gebied�open�te�stellen�
voor�verdichting�en�in�het�buitengebied�nieuwe�ontwikkelingen�te�weren.��

De� stad� stelt� zichzelf� als� doelstelling� om� haar� woonbeleid
 te
 differentiëren� en�
specifieke� oplossingen� op�maat� aan� te� reiken� om� een� antwoord� te� bieden� op� de�
complexe�en�diverse�realiteit,�en�op�de�nieuwe�uitdagingen�voor�de� toekomst.�Dit�
betekent� dat� Halle� het� woonbeleid� ruimtelijk� zal� moeten� vertalen.� Voor� elke� kern�
wordt�nagedacht�over�welke�woonontwikkelingen
of
-vormen�al�dan�niet�wenselijk�
zijn� en� of� verdichting� er�wenselijk� is.�SumResearch� zal� in� de� actiedomeinen� een�
aanzet�uitwerken.�Stad�Halle�kan�dit�als�basis�gebruiken�om�het�woonbeleid�verder�
ruimtelijk�te�verfijnen.��

Bovendien�heeft�Halle� in�haar�GRS�een�duidelijke�visie�op� toekomstige�ruimtelijke�
ontwikkelingen� geformuleerd.� Dit� biedt� de� opportuniteit� om� de� visie� op� het�
woonbeleid�te�koppelen�aan�dit�ruimtelijk�beleid.��

In�actiedomein
2�wordt�een�aanzet�gegeven�om�deze�visie�verder�te�vertalen�naar�
het�woonbeleid.��

�
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3.4 Doelstelling
4:
Een
goede
kwaliteitsbewaking
op
de
private
huurmarkt



Er� is� in� Halle� een� probleem� in� (het� onderste� segment� van)� de� huurmarkt.� Halle�
staat�hiermee�niet�alleen.�In�heel�Vlaanderen�neemt�de�druk�op�de�huurmarkt�toe�
door�een�gestegen�vraag�en�een�daling�in�het�huuraanbod.�Deze�druk�resulteert�in�
een�betaalbaarheidsprobleem�in�het�onderste�segment�en�heeft�een�negatief�effect�
op� de� kwaliteit� van� het� huurpatrimonium.� Doordat� de� vraag� hoger� ligt,� geraken�
woningen�van� lagere
kwaliteit�ook�verhuurd.�Bovendien� is�-�al�dan�niet� illegaal�-�
woningdeling�een�manier�om�met�betaalbaarheidsproblemen�om�te�gaan.�

Halle�onderscheidt�zich�van�een�groot�deel�van�Vlaanderen�doordat�het�dagelijks�de�
demografische� druk� van� Brussel� ondervindt.� Daardoor� wordt� verwacht� dat� de�
druk�op�de�huurmarkt�alleen�maar�groter�zal�worden�(zie�ook�bijlage�5.2).�Door�de�
influx
 van
 sociaal-economisch
 zwakkere
 groepen� in� Halle� zal� de� vraag� in� het�
onderste�segment�van�de�huurmarkt�toenemen.�Hierdoor�zijn�verhuurders�minder�
geneigd� om� investeringen� voor� kwaliteitsverbetering� te� doen� en� kunnen� ze� de�
huurprijs
optrekken.�

De�huurmarkt�is�op�dit�moment�kwetsbaar.�Door�de�te�verwachten�demografische�
evoluties�zal�de�druk�op�de�huurmarkt�alleen�maar� toenemen.�De�gemeente�heeft�
baat�bij�een�proactief� kwaliteitsbeleid� in�de�huursector�en�bij�een�aanpak�van�de�
grijze� huurmarkt.� Niet� alleen� het� in� beeld� brengen� van� deze� grijze� huursector,�
maar� ook� begeleiding� van� huurders� in� een� penibele� huursituatie� moeten� een�
belangrijke�plaats� innemen� in�het�beleid� in�Halle.�Het�beleid�moet� zich�anderzijds�
ook� richten� naar� de� eigenaar-verhuurders� die� via� sensibiliseringsacties� en�
stimulerend
 en
 sanctionerend
 beleid� kunnen� worden� ingeschakeld� om� een�
gezondere�private�huurmarkt�te�bekomen.�

Bovendien�komen�er�ook�een�groot�aandeel�starters�op�de�woonmarkt�terecht�in�de�
private� huurmarkt.� Het� gaat� vaak� om� jonge� mensen� die� pas� afgestudeerd� en�
‘zoekende’�zijn.�Ofwel�kopen�ze�onmiddellijk�een�woning,�maar�vaak�komen�ze�eerst�
op�de�huurmarkt�terecht.�Ze�kunnen�(omdat�ze�nog�niet�genoeg�gespaard�hebben)�
of�willen�(omdat�ze�nog�niet�beslist�hebben�welk�type�woning�ze�wensen)�nog�geen�
eigen�woning�verwerven,�maar�zullen�dit�op�termijn�–�liefst�in�Halle�–�zeker�doen.�
Zij� komen� niet� noodzakelijk� op� het� onderste� segment� van� de� huurmarkt� terecht,�
maar�hebben�ook�zeker�baat�bij�een�algehele�verbetering�van�dit�marktsegment.�

Om�de�kwaliteit�van�de�woningen�op�de�huurmarkt�te�verhogen,�wordt�aanbevolen�
om� proactief� het� onderste� segment� van� de� huurmarkt� in� kaart� te� brengen� en�
vervolgens�verder�te�gaan�dan�wat�wettelijk�verplicht�is�in�het�kwaliteitsbeleid.�Dit�
wordt�uitgewerkt�in�actiedomein
3.�

�

�

�

�

�
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3.5 Doelstelling
5:
Een
ruimtelijke
visie
over
sociale
woningen


Halle�heeft�zich�als�stads�voorgenomen�om�voldoende�inspanningen�te� leveren�om�
haar�sociaal�objectief�te�behalen.�Momenteel�staan�er�een�groot�aantal�projecten�
op� stapel� waar� sociale� huur-� en/of� koopwoningen� zullen� worden� gerealiseerd.�
Onderstaande�tabel�geeft�hier�een�overzicht�van.�

� Tabel�1�–�projecten�sociale�woningen�

naam� #� type� start�

Rodenemhof-Heuvelpark� 12� koop� 2012�

Rodenemhof-Heuvelpark� 8� huur� 2012�

Poort�van�Halle� 15� huur� CBO�2012�

Parkske� 25� huur� 2013�

Rivierenhof� 38� huur� 2013�

Nederhem� 20� huur� niet�bekend�

Windmoleken�(uitbreiding)� niet�bekend� niet�bekend� niet�bekend�

Arkenvest� 17� vlab-huur� niet�bekend�

Langeveld� 46� huur� 2012�

Schoolgatweg� 26� koop� 2014�

Versoonslinde� 10� huur� 2012�

Fonteinstraat� 19� huur� 2013�

Bron:�verslag�Woonraad�van�1�maart�2012�

Rekening�houdend�met�deze�programmatie�van�sociale�huur-�en�koopwoningen�bij�
het� SHM� Woonpunt� Zennevallei� zal� de� doelstelling� naar� alle� waarschijnlijkheid�
worden�gehaald.�Bovendien�wenst�de�stad�het�huidig�aandeel�van�6�à�7%�sociale�
huisvesting�in�de�toekomst�te�behouden.�

Naast�het
aantal
te
realiseren
woningen,�dringt�zich�ook�de�vraag�op�van�het�type�
woningen� dat� moet� worden� gerealiseerd� en� op
 welke
 locatie(s)� dit� het� beste�
gebeurt.� In� welke� wijken� is� een� uitbreiding� van� het� sociale� patrimonium� minder�
wenselijk?� In� welke� wijken� kan� men� daarentegen� verder� gaan� dan� wettelijk� is�
vastgelegd?��

Als� vijfde� doelstelling� wordt� daarom� een� gebiedsgerichte
 benadering
 van
 de


sociale
 last� vooropgesteld.� Hierbij�wordt� niet� enkel� gekeken� naar� het� bestaande�
eigendom� van� de� verschillende� sociale� huisvestingsmaatschappijen,� maar� wordt�
ook� rekening� gehouden� met� de� bestaande� densiteit� van� alle� wijken,� het�
voorzieningenniveau,�de�draagkracht,�het�demografisch�profiel�van�de�inwoners�in�
een� bepaalde� wijk,� …� Zoals� de� omzendbrief� RW2010/01� aangeeft� kan� een�
ruimtelijke� differentiatie� worden� opgenomen� in� een� gemeentelijk
 reglement


Sociaal
Wonen
(zie�ook�§4.4�Actiedomein�4).��

Voor�wat�betreft�het�type�is�het�belangrijk�om�verder�te�gaan�dan�enkel�de�opdeling�
‘huur’�versus�‘koop’.�Men�moet�rekening�blijven�houden�met�de�doelgroep�die�men�
wenst� te�huisvesten:� ouderen,� éénoudergezinnen,� jonge�gezinnen,� samengestelde�
gezinnen,�…� Elke� doelgroep� heeft� immers� nood� aan� een� ander� type� woning�met�
meer� of� minder� slaapkamers,� opbergruimte,� buitenruimte.� Zo�worden� alle� nieuw�
gerealiseerde� sociale� woningen� die� uitgeven� op� het� gelijkvloers� aanpasbaar�
gemaakt�zodat�ze�vlotter�rolstoeltoegankelijk�zijn.�Het�is�echter�belangrijk�om�met�al�
deze�aspecten�rekening�te�houden�bij�nieuwe�realisaties.��

Het� vierde� actiedomein� richt� zich� dan� ook� op� het� uitbouwen� van� een�
gebiedsspecifieke�benadering�voor�sociale�woningen.�
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4 Acties


Op�basis�van�de�doelstellingen�die� in�onderdeel�3�zijn�geformuleerd�worden�in�dit�
onderdeel�een�zestal�actiedomeinen�uitgewerkt.�Het�gaat�niet�om�afgelijnde�acties,�
maar�eerder�om�insteken�die�het�beleid�in�Halle�kan�volgen�om�zelf�concrete�acties�
te� ondernemen.� Vanuit� eigen� ervaring� worden� een� aantal� best� practices�
meegegeven�die�inspiratie�kunnen�bieden.�

�

Het�gaat�om�volgende�actiedomeinen:�

�

ACTIEDOMEINEN


1� Opmaak�van�een�algemeen�kwaliteitskader�

2� Een�ruimtelijk�woonbeleid�uitbouwen�

3� Een�geïntegreerd�kwaliteitsplan�voor�de�private�huurmarkt�

4� Een�gebiedsspecifieke�benadering�voor�sociale�woningen�

5� Uitbouw�woonzorgzone�in�het�centrum�van�Halle�

6� Imagoversterking�en�communicatie�

�

�

�
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4.1 Actiedomein
1:
Opmaak
van
een
algemeen
kwaliteitskader


Het�tempo�van�kwaliteitsverhoging�binnen�het�bestaande�patrimonium�verloopt
vrij


langzaam.� Dit� betekent� dat� het�werken� aan� de�woonkwaliteit� een� kwestie� is� van�
lange�adem,�dat�een�blijvend�aandachtspunt�zal�vormen�in�de�toekomst.��

In�het�kader�van�kwaliteitsbeleid�kan�de�stad�Halle�een�kwaliteitskader�opstellen�
waaraan�renovatie-�en�nieuwbouwprojecten�moeten�voldoen.�In�dit�kwaliteitskader�
kan�ook�een�checklist�worden�opgemaakt�die�wordt�doorlopen�bij�grote�wijzigingen�
of�infrastructuurwerken�aan�het�openbaar�domein.�Bedoeling�is�dat�het�algemeen�
kwaliteitsniveau� van� bestaande� en� nieuwe� woningen� omhoog� wordt� gehaald.�
Dergelijke�kwaliteitsverbetering�is�niet�gebiedsgericht,�maar�is�van�toepassing�op�
alle�woningen.�

Ter� inspiratie� geven� we� alvast� enkele� afzonderlijke� richtlijnen� ter� inspiratie�
(§4.1.1)�en�twee�meer�uitgewerkte�voorbeelden:�het�kwaliteitskader�voor�Mortsel�
(§4.1.2)� en� de� duurzaamheidsmeter� Gent� (§4.1.3).� Het� kwaliteitskader
 van


Mortsel� is�een� inspanningsverbintenis.�Men�gaat�via�een�aantal�concrete�vragen�
na� of� er� bij� het� ontwerpen� van� het� project� gedacht� is� aan� maatregelen� inzake�
mobiliteit,�open�ruimte,�principe�levenslang�wonen,�…De�duurzaamheidsmeter
van


Gent� is� eerder� een� resultaatsverbintenis� die� via� een� zeer� uitgebreide� en�
gedetailleerde� checklist� een� score� geeft� aan� het� behandelde� project.� Bij� het�
tekstdocument�van�de�duurzaamheidsmeter�hoort�ook�een�Excelbestand�waarin�de�
antwoorden� op� de� checklist� worden� gegeven.� Afhankelijk� van� deze� antwoorden�
wordt�een�totaalscore�berekend.�

Behalve�duurzaamheid�kunnen�uiteraard�andere�zaken�worden�opgenomen.�Zo�kan�
men� voor� elke� nieuwe� woning� binnen� een� straal� van� 400m� rond� een� bestaand�
woonzorgcentrum�(zie�uitbouw�woonzorgzone)�vragen�dat�er�maatregelen�worden�
genomen�inzake�aanpasbaarheid�van�de�woning�(vb.�om�levenslang�wonen�mogelijk�
te� maken).� Deze� maatregelen� kunnen� ook� verschillen� naargelang� het� om� een�
private� dan� wel� publiek� project� gaat.� Er� kunnen� ook� kwaliteitseisen� worden�
opgesteld� voor� woningopsplitsing,� bijvoorbeeld� voor� buitenruimte,� berging,�
fietsenberging,�isolatie,�privacy,�…��(Voorbeelden,�zie�§4.1.1).�

Stad� Halle� kan� zelf� kiezen� hoever� in� detail� het� kwaliteitskader� gaat.� Legt� men�
algemene� principes� vast?� Of� worden� er� echt� normen� bepaald?� Wordt� het�
gehanteerd�bij�projecten�vanaf�5�woningen�of�bij�elke� individueel�project?�Steden�
zoals�Brugge,�Gent,�Leuven,�Mortsel�hebben�reeds�een�dergelijk�kader�uitgewerkt�
of� opgenomen� in� hun� stedenbouwkundig� reglement.� Ook� Stebo� Limburg� heeft�
richtlijnen�voor�woningopsplitsing�(zie�§4.1.1).�

De� opmaak� van� een� kwaliteitskader� kan� gebeuren� vanuit� de�Woonraad� of� vanuit�
een� op� te� richten� werkgroep.� Het� instrument� kan� als� richtlijn� worden� gebruikt�
door�de�stedenbouwkundig�ambtenaar�die�bij�elk�nieuw�project�het�kwaliteitskader�
doorloopt� bij� beoordeling� van� een� stedenbouwkundige� aanvraag.� Het� instrument�
kan�op�termijn�(voorbeeld�na�een�proefperiode�van�1�jaar)�ook�in�een�verordening�
of�reglement�vertaald�worden.�

Het�eerste�actiedomein�draagt�integraal�bij�aan�volgende�doelstellingen:�

- Doelstelling
1:�Wonen�in�Halle�als�een�positieve�keuze�

- Doelstelling
2:�Differentiëren�van�het�woningaanbod�

- Doelstelling
4:�Een�goede�kwaliteitsbewaking�op�de�private�huurmarkt�
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4.1.1 Ter
inspiratie:
Richtlijnen
uit
verschillende
reglementen


Uit� “Richtlijnen� voor� de� kwalitatieve� opsplitsing� van� woningen� in� meerdere�

wooneenheden”�(Stebo�i.s.m.�Provincie�Limburg,�2011):�

- Elke� woongelegenheid� (na� splitsing)� moet� beschikken� over� volgende� functies:� een�

inkomruimte;�een�leefruimte�(zit-�en�eetruimte)�en�een�kookruimte�al�dan�niet�in�één�

ruimte� geïntegreerd;� een� slaapruimte(n);� een� bergruimte;� een� badkamer,� minimaal�

bestaande� uit� lavabo� en� douche� en/of� bad� (voorzien� van� stromend� koud� en� warm�

water),� gelegen� in� de� woongelegenheid� en� die� niet� rechtstreeks� uitgeeft� in� een�

leefruimte�of�een�kookruimte;�een�toilet�met�waterspoeling�(al�dan�niet�geïntegreerd�

in�de�badkamer),�gelegen�in�de�woongelegenheid�en�die�niet�rechtstreeks�uitgeeft� in�

een� leefruimte,� een� kookruimte� of� een� slaapruimte;� en� een� buitenruimte.� (Stebo�

Limburg)�

- De�leefruimte�en�slaapruimte(n)�moeten�rechtstreeks�licht
en
buitenlucht�ontvangen�

door�tenminste�één�te�openen�verticaal�venster�of�dakvenster.�(Stebo�Limburg)�

�

Uit� de� “Algemene� Bouwverordening� van� stad� Leuven”� (publicatie� Staatsblad�

30.12.2009)�vinden�we�volgende�elementen�terug:�

- Voortuinen� blijven� minimaal� 50%� onverhard.� In� tuinen� tot� 500m²� mag� tot� 50m²�

verhard�worden.� In� tuinen� groter� dan� 501m²�mag� tot� 10%� van� de� tuinoppervlakte�

verhard�worden�(Leuven).�

- In� projecten� met� meergezinswoningen� bedraagt� de� gemiddelde� netto-

vloeroppervlakte� van� de� nieuwe� woningen� minstens� 90m².� Deze� regel� is� niet� van�

toepassing�in�het�kernwinkelgebied,�bij�opdeling�van�woningen�tussen�90�en�250�m²,�

voor�(ver)nieuwbouwprojecten�waarbij�uitsluitend�gerealiseerd�worden:�serviceflats,�

collectief�wonen,�kamers,�rust-�en�bejaardentehuizen�(Leuven).�

- Elke�woning�met�uitzondering�van�kamers�moet�over�een�bergruimte�beschikken.�Deze�

bedraagt� minimum� 1� m²� bij� studio’s� kleiner� dan� 60m²;� 3� m²� bij� woningen� met� 1�

slaapkamer� of� studio’s� groter� dan� 60�m²;� 5�m²� bij�woningen�met� 2� slaapkamers� of�

meer.��Deze�bergruimte�bevindt�zich�in�de�woning.�(Leuven)�

- Elke� meergezinswoning� moet� beschikken� over� een� gemeenschappelijk
 lokaal
 voor


opslag
van
huisvuil.�(Leuven)�

- Het�is�verboden�om�een�woning�op
te
delen�in�meerdere�woongelegenheden�indien�de�

woning�beschikt�over�een�netto�vloeroppervlakte�van�meer
dan
90
m²,
en
minder
dan


250
m²�en�over�een�potentiële�buitenruimte�van�meer�dan�16�m².�Deze�woningen�zijn�

geschikt�als�gezinswoning�(Leuven).�

�

Ook� stad� Brugge� heeft� in� haar� “Algemene� Stedenbouwkundige� Verordening”�

(1.05.2011)�een�aantal�kwaliteitseisen�opgenomen:�

- Bij� een� verkaveling� of� woningbouwproject� van� minstens� 25� bouwkavels� of� waar�

bebouwing� voor�minstens�25�woongelegenheden� is� voorzien,�moet� de� nodige� grond�

voor�de�aanleg
van
groene
ruimten,�recreatieve�ruimten�of�pleinen�voorzien�worden.�

In�verkavelingen�bedraagt�de�oppervlakte�die�deze�moet�beslaan�minimum�4%�van�de�

totale�oppervlakte�van�de�bouwpercelen.�(Brugge)�
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- Volgende� parkeerplaatsen
 en
 fietsenstallingen� voorzien:� Voor� een� nieuwbouw�

eengezinswoning�van�minder�dan�150m²�brutovloeroppervlakte:�1�parkeerplaats�en�2�

fietsstallingen.� Voor� een� nieuwbouw� eengezinswoning� van� meer� dan� 150m²�

brutovloeroppervlakte:� 2� parkeerplaatsen� en� 2� fietsstallingen.� -� Voor� een�

meergezinswoning:� 1,33� parkeerplaatsen� en� 1,33� fietsstallingen� per�

woongelegenheid.� � Bij� gebouwen� voor� bejaarden/woon-� en� zorgcentra:� 1�

parkeerplaats�en�2�fietsstallingen�per�3�woongelegenheden.�Bij�sociale�woningbouw:�

minimum�1�parkeerplaats�en�2�fietsstallingen�per�woongelegenheid.�(Brugge)�

- In�de�Brugse�binnenstad�en�in�de�dorpskern�van�Lissewege�is�het�plaatsen�van�een�

garagepoort�in�de�voorgevel�enkel�toegestaan�indien�deze�voorgevel�een�breedte�van�

minstens�9�meter�heeft.�(Brugge)�
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4.1.2 Toetsingskader
Mortsel


De� stad� Mortsel� heeft� in� haar� woonbeleidsplan2� de� actie� opgenomen� om� een�

toetsingskader�uit�te�werken�voor�nieuwe�woonprojecten.�De�Woonraad�heeft�de�taak�

op� zich� genomen� om� dit� kader� uit� te� werken.� Het� is� een� aftoetsing� naar� welke�

inspanningen�gebeuren�bij�het�tot�stand�brengen�van�de�woning�of�het�project�en�helpt�

de�Woonraad�bij�haar�adviserende�functie.�Samen�met�de�elementen
van
beoordeling�

in�dit�kwaliteitskader�hangen�ook�drie�afspraken�samen:�

a. Er�moet�worden�bepaald�wat�de�profielschets�is�van�de�toekomstige�bewoner.�

b. Na�de�realisatie�van�het�project�kan�getoetst�worden�of�de�verwachtingen�werden�

ingelost�(=�follow-up).�

c. De� Woonraad� beveelt� aan� om� de� profielschets,� de� follow-up� en� de�

beoordelingselementen,�verplicht
onderdeel�te�maken�van�het�project(plan).�

Het�kwaliteitskader�zelf�bestaat�uit�twee�delen,�waarbij�we�hieronder�voorbeeldpunten�

hebben�opgenomen�die� inspiratie�kunnen�bieden�voor�een�gelijkaardig�kader� in�Halle.�

Het� volledige� kwaliteitskader� is� te� raadplegen� op� de� website�

http://www.mortsel.be/voorstelling/4106/default.aspx?_vs=0_N&id=5410.�

1.
Een
kwaliteitsvolle
en
duurzame
woning


- Wordt� het� principe� van� inbreiding� zo� goed� mogelijk� toegepast?� (Ligt� de�

bouwgrond�in�een�woongebied?...)�

- Draagt� het� project� bij� tot� voldoende� betaalbare� en/of� kleine� woningen� of�
sociale�(huur)woningen?�

- Wordt�de�woning�gebouwd�volgens�het�principe�van�levenslang�wonen?�

- Is� er� genoeg� aandacht� voor� hedendaagse� normen� van� duurzaamheid,�

energiezuinigheid…?�

- Is�het�woonproject�niet�in�strijd�met�reeds�goedgekeurde�beleidsdocumenten?�

2.
Een
kwaliteitsvolle
woonomgeving


- M.b.t.�open�ruimte:��

o Is�er�in�het�woonproject�voldoende�groen�voorzien�(%)�

o Is�er�in�het�project�voldoende�openbare�ruimte�voorzien?��

o Respecteert�het�project�de�voorgeschreven�dichtheden?�

- M.b.t.�mobiliteit:�

o Is�het�project�goed�bereikbaar?�Openbaar�vervoer?�Fiets?�

o Is�er�in�het�project�voldoende�parkeerplaats�voorzien?�

- M.b.t.�voorzieningen:�

o Voedingwinkels,� medische� voorzieningen,� scholen,� recreatieve�
ontmoetingsplaatsen�in�de�nabijheid?�

o Zijn� er� collectieve� én� duurzame� voorzieningen� (autodelen,�
fietsstallingen,�natuurlijke�waterzuivering,…)�

- M.b.t.� hinder:� werd� de� hinder� naar� omwonenden� (geluidshinder,�
verkeershinder…)�zoveel�mogelijk�beperkt?�

- M.b.t.� samenwerking:�werd�er� voor�het�woonproject� overlegd�met�actoren�
zoals� de� wooncel,� ruimtelijke� ordening,� milieudienst,� openbare�
vervoersmaatschappij,�omwonenden,�toekomstige�bewoners…?�

���������������������������������������������������
2�Woonscenario’s�Mortsel�(SumResearch,�2010)�
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4.1.3 Duurzaamheidsmeter
Gent


Er�zijn� twee�duurzaamheidsmetersin�Gent�ontwikkeld� in�opdracht�van�de�Milieudienst�

door�SumResearch�in�samenwerking�met�evr-Architecten�en�Daidaloz-Peutz.�Eén�voor�

stadsprojecten
3� en� één� voor� economische
 sites

4� (zoals� bedrijventerreinen� en�

kantoorzones)�die�op�een�objectieve�manier�het�begrip�duurzaamheid�meetbaar�maken.��

Beiden� zijn� ze� opgebouwd� volgens� dezelfde� principes� en� omvatten� ze� een�

objectiverende
methode�(via�een�standaard�invultabellen)
om�zorg�voor�duurzaamheid�

te� meten� en� de� uitvoerder� een� leidraad� te� geven� om� een� duurzaam� project� te�

realiseren.� In� meer
 dan
 100
 punten
 wordt� de� na� te� streven� kwaliteit� benoemd� en�

gerangschikt� volgens� specifieke� hoofdstukken� en� de� verschillende
 fases� in� een�

stadsontwerp.�Het�inleidend�hoofdstuk�doet�uitspraak�over�het�projectproces;�de�negen�

andere�behandelen�site-gebonden�maatregelen.��

1. Geïntegreerd�projectproces�

2. Inplanting�en�functie�

3. Mobiliteit�

4. Natuurlijk�milieu�

5. Water�

6. Grondstoffen�en�afval�

7. Energie�

8. Gezondheid,�leefbaarheid�en��

toegankelijkheid�

9. Economie�en�werk�

10. Innovatie�

�

Verplicht�

In�elk�hoofdstuk�zijn�er�verschillende�punten�die�verplicht�zijn,�ze�moeten�zonder�meer�

voldaan�worden,�anders�scoort�men�op�dat�hoofdstuk�0�punten�en�kan�het�project�in�die�

vorm�niet�worden�uitgevoerd.�Andere�punten�zijn�vrij�na�te�streven.�

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������������������
3�evr-Architecten,�SumResearch�en�Daidaloz-Peutz�(2011)�Duurzaamheidsmeter�Stad�Gent�–�Duurzaamheidsmeter�
voor�duurzaamheid�en�kwaliteit�stadsontwikkelingsprojecten.�

4� evr-Architecten,� SumResearch� en� Daidaloz-Peutz� (2011)� Duurzaamheidsmeter� Economische� Sites� –�
Duurzaamheiddsmeter�voor�duurzaamheid�en�kwaliteit�in�economische�sites.�
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Criteria�

De�verschillende�punten�worden�pas�bekomen�indien�voldaan�is�aan�specifieke�criteria.�

Soms�zijn�de�maatregelen�gedefinieerd�als�prestatieniveaus�(onderscheidende�criteria�

waarbij� de� score� afhangt� van� de� behaalde� prestatie)� of� als� verschillende� criteria�

waaruit� een� keuze� kan� worden� gemaakt� (cumulatieve� criteria� waarvan� de� score�

opgeteld�kunnen�worden).�Dit�staat�duidelijk�vermeld�bij�het�desbetreffend�punt.�

Score�

De� toegekende� punten� worden� opgeteld� en� afgewogen
 t.o.v.
 het
 totaal
 aantal


mogelijke
punten
tot
een
behaald
percentage.�Deze�score�wordt� in�een�overzichtelijk�

staafdiagram�aangeduid� zodat�men�kan�aflezen� in�welk� hoofdstuk�men�goed�of� slecht�

scoort.�

De� duurzaamheidsmeters� worden� nu� al� gebruikt� als� leidraad� in� verschillende�

stadsprojecten�(Gasmetersite,�Gent�Sint-Pieters,�Oude�Dokken)�en�economische�sites�

(Eiland�Zwijnaarde,�Oostakker�I�Noord).�Je�kan�de�duurzaamheidsmeters�bekijken�via�

volgende�link:�http://www.gent.be/eCache/THE/1/58/275.html�

Enkele�voorbeelden�uit�de�duurzaamheidsmeter�voor�stadsprojecten:�

Bereikbaarheid
voor
fietsers


- 10�punten�als�een�fietspad�van�op�de�site�kan�aansluiten�op�het�lokale�fietsroutenetwerk�

- 10� bijkomende� punten� als� een� fietspad� van� op� de� site� kan� aansluiten� op� het� bovenlokale�

fietsroutenetwerk�of�een�knooppunt�van�recreatieve�fietspaden�

Bereikbaarheid
via
openbaar
vervoer


- 10� punten� als� de� site� op� maximaal� 500m� van� een� halte� voor� het� openbaar� vervoer� ligt� en�

voldoen�aan�de�volgende�rittenfrequentie:�weekdagen�6-9u�en�16-18u:�4�ritten/u;�weekdagen�

9-16u�en�18-21u:�3�ritten/u;�weekend�8-23u:�2�ritten/u�

- 5�bijkomende�punten�als�de�site�op�maximaal�200m�ligt�van�een�halte�op�een�hoofdtramlijn�van�

het�openbaar�vervoer�

- 10� bijkomende� punten� als� de� site� op� maximum� 200m� ligt� van� de� knooppunten� van� de�

hoofdtramlijnen� van� het� openbaar� vervoer� en� op� minder� dan� 200m� loopafstand� van� een�

treinstation�

�

Aanwezigheid
sociale
en/of
culturele
voorzieningen


- 2�punten�worden�toegekend�per�voorziening� (maximum�6�punten)�die�binnen�de�500m�van�de�

site� aanwezig� is.� Als� voorziening� wordt� begrepen� elke� publiek� toegankelijke� :� bibliotheek,�

kunstencentrum,�museum,� cinema,� exporuimte,� (socio)cultureel� centrum,� buurt-,� diensten-� of�

woonzorgcentrum,�huisartsenpraktijk.�

 
Aanwezigheid
sociale
en/of
culturele
voorzieningen


- 2,�4,�6�of�10�punten�als�de�footprint�van�het�stadsproject�respectievelijk�<100%,�<75%,�<50%�of�

<25%�is�van�de�footprint�van�de�uitgangssituatie.�

 
Verplichte
criteria
i.v.m.
milieu
en
natuur


- situeer�het�terrein�in�zijn�ruimere�omgeving�(lokalisatie�op�natuurlijk�milieu�kaarten)�

- maak�een�opmetingsplan�van�het�terrein�op�

- maak�een�inventaris�van�de�waarde�volle�elementen�op�de�site�
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�

Stedelijke
opwarming

-
gebouwen


- 3�punten�bij�het�voorzien�van�minimum�50%�van�het�totale�dakoppervlakte�van�de�woningen�met�

een�groendak;�

- of�3�punten�bij�het�voorzien�van�minimum�75%�van�het�totale�dakoppervlakte�van�de�woningen�

met�materialen�met�een�Solar�Reflectance�Index�(SRI)�van�minimum�29.�

 
Inrichting
en
integratie
van
collectief
en
privaat
groen


- 2� punten� bij� groepswoningbouw/appartementen� wordt� minimaal� 10%� van� het� netto-

vloeroppervlakte�aan�collectief�groen�voorzien.�

- 2� punten�bij� het� kiezen� voor� een� transparante� levende� of� begroeide� terreinafsluiting:� hagen,�

gevlochten�wilgen,�…�

- 2�punten�bij�het�voorzien�van�groengevels�die�niet�alleen�bijdragen�tot�de�beeldkwaliteit,�maar�

die�ook�zorgen�voor�een�beter�gebouw.�

 
Sociale
en
economische
aspecten


Het�stadsproject�voorziet�in:�

- 20%�sociale�woningen�en�20%�niet-sociale�huurwoningen�

- 50%�van�de�verhuurde�woningen�worden�sociaal�verhuurd�

- vanaf�100�sociale�woningen�wordt�voorzien�in�20%�private�woningen�

Woningen�voor�gezinnen�met�kinderen:�

- minstens�40%�van�de�woningen�hebben�2�slaapkamers�

- minstens�20%�van�de�woningen�hebben�3�slaapkamers�

- minstens�5%�van�de�woningen�hebben�4�of�meer�slaapkamers�

- grondgebonden�wonen�wordt�voor�50%�gereserveerd�voor�jonge�gezinnen�(min.�2�slaapkamers)�

Woningen�voor�senioren�

10%�van�de�woningen,�inclusief�serviceflats�zijn�bestemd�voor�ouderen�

deze�woningen�zijn�universeel�toegankelijk�

deze�woningen�liggen�op�minder�dan�500m�van�een�lokaal�dienstencentrum�

�

�

�

�

�
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4.2 Actiedomein
2:
Een
ruimtelijk
woonbeleid
uitbouwen


In�het�gemeentelijk�structuurplan�van�Halle�is�een�visie�op�de�gewenste�ruimtelijke�
ontwikkeling�uitgewerkt.�De�kerngedachte� is�“de�opwaardering�en�de�versterking�
van�de�stad� in�al�haar�stedelijke� functies.”�(Richtinggevend�deel�GRS�Halle,�p.1).�
Dit�wordt�samengevat�in�de�slagzin�‘stevige�stad�met�bovenlokale�uitstraling�op�de�
drempel� van� Vlaanderen’.� De� volgende� krachtlijnen� zijn� geformuleerd� als� kader�
voor�de�ruimtelijke�ontwikkeling:�

- de�creatie�van�een�integraal,�leefbaar�en�aangenaam�woonklimaat;�

- vrijwaren�en�versterken�van�de�open�ruimtestructuur�in�al�zijn�facetten;�

- het�bewerkstelligen�van�een�duurzame�en�kwalitatieve�stedelijke�structuur�
met�sterke,�bovenlokale�tot�regionale�uitstraling�en�dit�in�al�zijn�functies;�

In� het� stedelijk
 gebied� worden� stedelijke� ontwikkelingen� en� functies�
geconcentreerd.� De� stadskern� moet� een� bovenlokale� uitstraling� krijgen.� Voor� de�
overige� kernen� en� wijken� wordt� een� beleid� gevoerd� gericht� op� kernversterking,�
inbreiding�en�de�afwerking�van�de�bebouwingsrand,�steeds�met�aandacht�voor�het�
bestaande� karakter� en� de� kwaliteit� van� de� woonomgeving.� In� het� buitengebied�
wordt�gestreefd�naar�het�behoud�van�het�kleinschalige�karakter�van�de� landelijke�
kernen.��

Om�een�ruimtelijk�woonbeleid�uit�te�bouwen�worden�in�de�volgende�paragrafen�een�
aanzet�gemaakt�tot�een�gebiedsgerichte�benadering�(met�een�kaartbeeld,�matrix�en�
bijbehorende�uitleg.��

�

Dit�tweede�actiedomein�draagt�bij�aan:�

- Doelstelling
3:�Een�gebiedsgerichte�benadering�van�wonen�

- Doelstelling
5:�Een�ruimtelijke�visie�over�sociale�woningen�
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4.2.1 Gebiedsgerichte
benadering


De�stad�Halle�heeft�nood�aan�een�globale
verdichtingsstrategie�voor�de�woningen�
op�haar�grondgebied.�Dit�betekent�dat�men�een�ruimtelijke�vertaling�maakt�en�voor�
zowel�het�nieuwe�patrimonium�als�voor�bestaande�woningen�nagaat�in�welke�mate�
verdere� verdichting�wenselijk� is� en�met�welke� aspecten�men�daar�moet� rekening�
houden.�

In�deze�woonstudie�wordt�een�aanzet�gegeven�door�op�basis�van�morfologische�en�
typologisch�structuur�van�de�bebouwde�ruimte�in�Halle�verschillende�deelgebieden�
te�identificeren�en�te�bepalen�onder�welke�vorm�verdichting�daar�wenselijk�is.�

Sommige� deelgebieden� hebben� niet� de� constellatie,� draagkracht� of� ligging� voor�
verdere� verdichting.� De� privacy,� mobiliteitsdruk,� maar� ook� de� aard� van� de�
woonwijk� waarin� men� zich� bevindt,� creëren� immers� de� randvoorwaarden.� Op�
andere�plaatsen�is�het�dan�weer�wenselijker�om�niet-grondgebonden�woningen�te�
realiseren� en� om� in� te� zetten� op� extra� verdichting� omdat� daar� voldoende�
voorzieningen� aanwezig� zijn.� Ook� duiken� steeds� nieuwe� vragen� op� rond� het�
opsplitsen�van�bestaande�woningen.�Om�een�woning�kwalitatief�op�te�splitsen�moet�
er� aandacht� zijn� voor� de� bouwtechnische� aspecten,� maar� even� zeer� voor� de�
ruimtelijke�context�waarbinnen�de�opsplitsing�gebeurt.�

Een� richtlijnenkader� om� dergelijke� verdichtingsprocessen� te� sturen� en/of� te�
controleren� is� wenselijk� in� Halle.� In� het� kader� van� deze� woonstudie� wordt� een�
aanzet�voor�een�dergelijk�kader�uitgewerkt.�Stad�Halle�kan�zelf�de�keuze�maken�of�
ze� dit� richtlijnenkader� wil� hanteren� bij� individuele� vergunningen,� of� enkel� bij�
verkavelingen,�RUP’s�en�projecten.��

De� ruimtelijke� ordening� biedt� immers� een� aantal� instrumenten� (RUP,�
verordeningen,� verkavelingsvergunningen,� …)� waar� men� hetzij� minimale�
woondichtheden� of� vernieuwende� woonvormen� kan� opleggen.� Het� kan� tevens�
belangrijk�zijn�om�bestaande�(en�mogelijks�gedateerde)�BPA’s�te�herzien�in�functie�
van�verdichting�en�het�realiseren�van�compactere�woningen.�

�

�

�

De�aanzet�voor�het�richtlijnenkader�bestaat�uit�drie�componenten:�

- een�kaartbeeld�

- bijbehorende�visietekst�over�verdichting�

- matrix�met�mogelijke�types�voor�nieuwbouw�in�elk�deelgebied�

�
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4.2.1.1 Kaartbeeld


Het� kaartbeeld� is� een� illustratieve� voorstelling� van� de� visie� op� toekomstige�
verdichting� in� Halle.�Figuur� 1� –� Verdichting� in� Halle� -� hoofdvisie� dient� integraal�
gelezen�te�worden�met�de�bijbehorende�tekst�(§�4.2.1.2).�

Er� werd� bij� de� opmaak� van� deze� kaart� rekening� gehouden� met� de� bestaande


ruimtelijke
structuur�van�de�wijken�en�de�visie�die�voor�hen�is�bepaald�in�het�GRS�
en�bij�de�afbakening�van�het�stedelijk�gebied.��

Daarenboven� gaan� we� er� van� uit� dat� de� grootste� graad� van� toekomstige�
verdichting� zich� nabij� kernvoorzieningen,� handelsstraten� en� de� drie� aanwezige�
treinstations� moet� situeren.� In� een� stedelijk� aanbodbeleid� zijn� stedelijke�
woonlocaties� in� de� nabijheid� van� het� stadscentrum� en� goed� openbaar�
vervoersontsluiting� immers� de� belangrijkste� concurrentievoordelen� t.o.v.� het�
woonaanbod� in� het� buitengebied� (Tussentijdse� visienota:� Afbakening� stedelijk�
gebied�Halle,�2011).��Rondom�het�hoofdstation�van�Halle�werd�daarom�een�buffer�
met� een� straal� van� 500m� getrokken� als� ‘invloedszone’.� Voor� de� stations� van�
Buizingen�en�Lembeek�werd�dit�een�buffer�van�250�m.�

Ook� wordt� de� visie� uit� Figuur� 1� gecombineerd� met� de� bestaande� goedgekeurde�
bestemmingsplannen�en�RUP’s� in�opmaak�en�met�de�gebieden�die� in�het�GRS�zijn�
geselecteerd�om�de�woonbehoefte�op�te�vangen�tot�en�met�2025.�

Hoewel� er� strikt� genomen� geen� behoefte� is� aan� bijkomend� aanbod�worden� in� de�
Visienota�voor�de�afbakening�van�het�stedelijk�gebied�Halle5�(2011)�toch�een�aantal�
gebieden� aangeduid�met� specifieke� locatievoordelen� als� stedelijke�woonomgeving.�
Deze�gebieden�zijn�van�strategisch�belang�voor�het� imago�van�Halle�als�woonstad�
en�de�concurrentie�van�het�stedelijk�gebied�als�woonomgeving�ten�opzichte�van�het�
buitengebied.�De�stad�Halle�gaat�momenteel�na�te�gaan�in�hoeverre�de�selectie�van�
deze�gebieden�wenselijk� is�en�of�ze�overeenstemt�met�de�visie�voor�verdichting� in�
deze�woonstudie.�Deze�programma-elementen�uit� de�afbakening� van�het� stedelijk�
gebied�worden�voorgesteld�op�Figuur�4.�

�

�

���������������������������������������������������
5�OMGEVING,�Idea�consult,�Haskoning,�O2�consult�(2011)�“Afbakening�kleinstedelijk�gebied�Halle�–�visienota”�
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Figuur�1�–�Verdichting�in�Halle�-�hoofdvisie�
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Figuur�2��-�Verdichting�in�Halle�met�bestemmingsplannen�

�



SumResearch�/�6178�Woonstudie�Halle�

6178/lvd/130020� � Pag.�23�

Figuur�3�–�Verdichting�met�projectgebieden�

�



SumResearch�/�6178�Woonstudie�Halle�

6178/lvd/130020� � Pag.�24�

Figuur�4�–�Verdichting�met�aanduiding�potentiële�woonontwikkelingen�(Visienota�Afbakening�Stedelijk�Gebied�Halle,�2011)�

�

�

�

�

�
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4.2.1.2 Deelgebieden





Halle
centrum


Omschrijving�

Het� centrum� van� Halle� heeft� een� hoge� bebouwingsdichtheid.� Het� dichte�
woonweefsel� (1b)�kent�uitlopers� in�het�noorden� langsheen�de�Brusselsesteenweg�
(1d)�en� in�het�zuiden� langsheen�de�Edingensesteenweg�(1c).�Het�stratenpatroon,�
de�verschillende�pleinen�en�de�kleinschaligheid�van�de�woningen�zorgen�ervoor�dat�
de�historische�kern�(1a)�haar�historisch�karakter�bewaart.�

Naast� een� belangrijke� woonfunctie� vervult� het� centrum� ook� een� belangrijke�
voorzieningenfunctie,�gaande�van�horeca�en�handel�tot�gemeenschapsdiensten�en�
socio-culturele� voorzieningen.� Langsheen� de� A.� Demaeghtlaan� zijn� naast�
kleinschalige� voorzieningen� ook� grootschalige� handelszaken� en�
gemeenschapsvoorzieningen�gelokaliseerd.�
�

Verdichting�

Door�de�hoge�bebouwingsgraad�in�het�centrum�van�Halle�is�er�weinig�ruimte�voor�
verdere� verdichting.� Bij� woonontwikkelingen� –� die� eerder� kleinschalig� van� aard�
zullen�zijn�–�wordt�de�aandacht�beter�op�de�kwaliteit�van�de�woningen�gelegd�dan�
op� een� maximalisatie� van� wooneenheden.� Vooral� in� de� historische� kern� is� het�
belangrijker� om� het� historische� karakter� te� bewaren� en� om� de� kwaliteit� van� de�
woonomgeving�te�verhogen�dan�om�bijkomende�woningen�te�realiseren.�Verdichting�
in� de� stedelijke� randzone� (1b)� is� niet�meer�mogelijk.� Het� is�wenselijk� om� hier� de�
bestaande� typologie� behouden.� Verdere� verdichting� van� het� woonweefsel�
langsheen� de�Brusselse-� en�Bergensesteenweg� is� enkel�wenselijk� indien� het� het�
bestaande� woonlint� afwerkt.� In� enkele� achterliggende� gebieden� langs� de�
Brusselsesteenweg� (vb.� Devlemincklaan)� is� wel� nog� ruimte� om� in� te� zetten�
compacte�nieuwbouwwoningen.�I�

Voor�wat�betreft�het�opsplitsen�van�bestaande�woningen� is�het�niet�wenselijk�om�
dit�toe�te�laten�in�de�historische�kern.�Het�karakter�van�de�bestaande�historische�
panden� mag� allerminst� geschaad� worden.� In� het� op� te� maken� kwaliteitskader�
kunnen�eventueel�wel�randvoorwaarden�voor�woningopsplitsing�worden�opgelegd�
voor� de� grotere� panden� die� zich� in� het� verstedelijk� gebied� (zones� 1b,� 1c,� 1d)�
bevinden.� Tot� deze� randvoorwaarden� behoren:� normen� voor� de� oppervlakte� van�
buitenruimte� en� terrassen,� bergruimte,� privacy,� maatregelen� om� rechtstreeks�
inkijk�te�vermijden,�behoud�ritme�perceelsstructuur,�…�Voor�het�grote�aantal�kleine�
rijwoningen� langs�de�Edingensesteenweg�en�de�Brusselsesteenweg�blijft� het�niet�
wenselijk�om�deze�op�te�splitsen�in�kleinere�eenheden.�
�
�

Stadsdeel� Typering�

1a� � Historische�stadskern�
1b� � Stedelijke�randzone�
1c� � Stedelijk�woonweefsel�
1d� � Stedelijk�woonweefsel�

�
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In� Halle-centrum� is� het� daarnaast� belangrijk� om� na� te� denken� over� toekomstige�
verdichting� in� het� kader� van� de� uitbouw� van� een�woonzorgzone.� De� kern� van� de�
stad� heeft� drie� woonzorgcentra:� Sint-Augustinus,� Zonnig� Huis� en� Seniorie� De�
Maretak.� � De� omgeving� van� Sint-Augustinus� leent� zich� tot� het� optrekken� van�
nieuwe� assistentiewoningen,� net� zoals� de� omgeving� rond� het� woonzorgcentrum�
Zonnig� Huis� dat� net� op� de� grens� met� de� wijk� Don� Bosco� ligt.� Woonzorgcentrum�
Seniorie� Maretak� ligt� naast� het� ziekenhuis� AZ� Sint-Maria� en� sluit� aan� op� het�
woonweefsel�van�Halle�centrum�en�is�eveneens�geschikt�voor�de�locatie�van�nieuwe�
aanleunwoningen,� al� is� deze� locatie� wel� verderaf� van� centrale� voorzieningen� en�
winkels.��

Onderstaand� kaartbeeld� geeft� een� zoom� van� Halle-centrum.� Rond� de� bestaande�
woonzorgcentra� werd� een� buffer� van� 400m� (straal)� getrokken.� Als� het� over�
voetafstanden� gaat� wordt� doorgaans� 400m
 gehanteerd� als� zeer� gemakkelijk�
overbrugbaar6.� Dit� betekent� dat� de� oudere� die� wat� slechter� ter� been� is,� of�
bijvoorbeeld� met� een� rollator� loopt,� alle� voorzieningen� gemakkelijk� kan� bereiken.�
Deze�afstand�geldt�voor�de�bereikbaarheid�van�haltes�voor�trein,�tram�of�bus,�maar�
ook� voor� basisvoorzieningen� zoals� een� supermarkt,� een� dokter� of� een�
ontmoetingsruimte.� Tegelijkertijd� verhoogt� de� drempel� voor� het� nemen� van�
openbaar�vervoer,�naarmate�het�doelpubliek�ouder�wordt.�
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Bron:�SumResearch�(eigen�verwerking)�

Om� een� woonzorgzone� af� te� bakenen� moet� men� ook� rekening� houden� met� de�
aanwezigheid�van�de�bereikbare�doelgroep.�In�een�stedelijke�omgeving�worden� in�
één�woonzorgzone�ongeveer�10.000�à�12.000�inwoners�bereikt.�Het�gaat�hier�om�
een�totaal�aantal�van�inwoners�waarvan�het�grootste�deel�geen�reële�zorgbehoefte�
heeft.� Daarnaast� wordt� ook� rekening� gehouden� met� bestaande� voorzieningen�
(haaldiensten,�brengdiensten,�buurtcentra,�…).�

Op� bovenstaand� kaartbeeld� worden� in� het� gebied� op� 400m� rond� de� drie�
woonzorgcentra�samen� in� totaal� ongeveer�4.150�mensen�bereikt,�waarvan�1.200�
60-plussers.�Ter�illustratie�werd�ook�een�buffer�van�750m�getrokken.�Binnen�deze�
radius�vergroot�het�bereik�tot�9.500�inwoners�waarvan�2.600�60-plussers.�

���������������������������������������������������
6�de�Kam,�G.�en�Damouseaux,�D.�(2012)�Effecten�woonservicegebied�Hoge�Vlucht,�Breda.�Institute�for�Management�
Research�–�Universiteit�Nijmegen.�
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Don
Bosco


Omschrijving�

In� de�Don�Bosco-wijk� primeert� de�woonfunctie.� De� dichtheid� neemt� af� naarmate�
men�zich�verder�van�het�centrum�begeeft.�Via�lintbebouwing�loopt�het�woonweefsel�
‘onafgewerkt’� over� in� de� omliggende� open� ruimte.� De� gordel� rond� de� A.�
Demaeghtlaan� (2a)� kent� de� grootste� bebouwingsdichtheid� (dichtbouwde� straten�
met�gesloten�bebouwing).�Vooral�langs�de�C.�Verhaevertstraat�is�de�densiteit�hoog�
met� uitsluitend� gesloten� en� bescheiden� woningen.� Daarrond� bestaan� de�
woonstraten�ook�uit�halfopen�bebouwing.�

In�het�meer�noordelijke�deel�van�de�wijk�(2b)�en�in�een�zuidelijke�uitloper�langs�de�
A.� Demesmaekerstraat� domineert� de� open� en� halfopen� bebouwing.� In� dit�
residentieel�woonweefsel� in� hoofdzaak� kleinschalige� residentiële� verkavelingen� te�
vinden� zoals� langs� de� A.� Demesmaekerstraat� of� het� gebied� tussen� de�
Ninoofsesteenweg� en� de� Lenniksesteenweg.� De� sociale� woonwijk� Windmoleken� –�
gelegen�naast�de�technische�school�‘Don�Bosco’�–�begrenst�de�wijk�in�het�noorden�
en�is�eerder�een�aparte�entiteit�die�als�‘satellietverkaveling’�is�aangelegd.�

De�wijk�Don�Bosco�is�als�geheel�morfologisch�een�uitbreiding�van�het�stadscentrum�
en�dus�minder�een�kern�zoals�Sint-Rochus,�Lembeek�en�Buizingen�dit�wel�zijn.�De�
A.�Demaeghtlaan�vormt�wel�een�barrière�tussen�de�noordelijke�wijk�en�het�centrum�
van�Halle.��

�

Verdichting�

Door� de� nabijheid� van� het� stadscentrum� komt� de� wijk� in� aanmerking� voor�
verdichting� van� het� woonweefsel.� De� dichtbebouwde� schil� van� de� wijk� (deel� 2a)�
bestaat� uit� straten� met� veelal� ononderbroken� gesloten� bebouwing,� waar� het�
wenselijk�is�om�het�bestaande�overwicht�aan�grondgebonden�eengezinswoningen�te�
behouden.� De�woningen� in� dense�woonstraten� (zoals� in� de� C.� Verhaevertstraat)�
komen�niet�in�aanmerking�voor�verdere�opsplitsing.�Het�gaat�vaak�om�woningen�die�
niet� geschikt� zijn� voor� opsplitsing� omwille� van� hun� beperkte� volume� en� de�
bijkomende� (parkeer)druk� die� dit� zou� betekenen� op� de� woonomgeving.� Ruimere�
woningen� in� dit� deel� van� de� wijk� (zone� 2a)� komen� wel� in� aanmerking� voor�
grondgebonden�en�niet-grondgebonden�splitsing,�mits�behoud� van�het�bestaande�
karakter�van�de�woning�en�een�continuïteit�in�gevelritme.�

Een�uitbreiding�van�het�dunbebouwde�weefsel� (in�gebied�2b)�met�een�dominantie�
van�open�bebouwing�is� in�het� licht�van�een�duurzame�ruimtelijke�ordening�minder�
wenselijk.�Enkel� inbreidingsprojecten�die�aansluiten�bij� zone�2a�en�het�bestaande�
weefsel� opvullen� zijn� wenselijk.� In� deze� projecten� moet� worden� gestreefd� naar�
compacte�grondgebonden�woonvormen.��

�

Stadsdeel� Typering�

2a� � Stedelijk�woonweefsel�
2b� � Residentieel�woonweefsel�
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Sint-Rochus


Omschrijving�

De�kern� van�Sint-Rochus� (3a)�heeft� een�hoge�bebouwingsdichtheid.�Vooral� in�de�
onmiddellijke�omgeving�van�het�station�is�de�dichtheid�hoog�met�naast�rijwoningen�
ook� een� groot� aandeel� gestapelde� woningen.� De� bebouwingsdichtheid� neemt� af�
naarmate� men� zich� verder� van� het� centrum� begeeft.� In� de� straten� rond� de�
stationsomgeving�domineren�de� rijwoningen.� In�het� zuiden�en�oosten� van�de�wijk�
(3b)�neemt�het�aandeel�open�bebouwing�toe.�Ook�vinden�we�hier�enkele�planmatig�
aangelegde�wijken� terug.� Deze�worden� gekenmerkt� door� een� homogene� karakter�
(qua� woningtypologie� en/of� stratenpatroon)� met� een� dense� woningstructuur,�
waardoor�er�weinig�tot�geen�ruimte�is�voor�verdichting.�Het�gaat�onder�meer�over�
de�wijk�rond�de�Leeuwerikenlaan�en�de�Middenlaan.�

In� tegenstelling� tot� Don� Bosco� heeft� Sint-Rochus� wel� een� uitgebreid�
voorzieningenapparaat,�hetzij�vooral�lokaal�gericht.�De�Sint-Rochusstraat�–�die�de�
wijk�verbindt�met�het�centrum�–�heeft�de�hoogste�concentratie�aan�voorzieningen.�
Er�zijn�ook�verschillende�scholen�in�de�wijk�gelegen.�

Een� niet� onbelangrijk� gegeven� is� dat� de� wijk� wordt� begrensd� door�
transportinfrastructuren.�Dit�maakt�dat�de�relatie�met�de�omliggende�open�ruimte�
–�zoals�in�het�geval�van�Don�Bosco�–�niet�in�overweging�moet�genomen�worden.�De�
uitstekende� ontsluiting,� de� duidelijke� begrenzing� en� het� aanwezige�
voorzieningenapparaat�maken�dat�de�wijk�geschikt�is�voor�verdere�verdichting.�

�

Verdichting�

In�de�onmiddellijke�omgeving�van�het�station�kan�een�verhoging�van�het�toegelaten�
aantal�bouwlagen�aan�de�orde�zijn.�Gestapelde�woonvormen�zijn�hier�zeker�op�zijn�
plaats.� Overige� woonontwikkelingen� richten� zich� idealiter� op� compacte�
woonvormen,�zowel�de�kleinschalige�ontwikkelingen�als�de�inbreidingsprojecten.�in�
de� stedelijke� kern� (zone� 3a)� woningopsplitsing� (zowel� grondgebonden� als� niet-
grondgebonden)� toe�Dus� ook� het�minder� dichte�weefsel� kan� verdicht�worden� via�
kleinschalige� projecten� en� inbreidingsprojecten.� Voor� wat� betreft�
woningopsplitsing�lijkt�het�opportuun�om�dit�toe�te�laten,�op�voorwaarde�dat�dit�op�
een�kwalitatieve�manier�gebeurt,�met�aandacht�voor�privacy�en�rekening�houdend�
met� de� bestaande� ruimtelijke� constellatie.� Eveneens� in� het� residentiële�
woonweefsel� (zone� 3b)� zijn� grondgebonden� en� niet-grondgebonden� opsplitsing�
mogelijk,�rekening�houdend�met�de�omliggende�constellatie�en�de�buurt�waarin�de�
specifieke�woning�gelegen�is.�

�

Stadsdeel� Typering�

3a� � Stedelijke�kern�
3b� � Residentieel�woonweefsel�

�

�

�
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Buizingen


Omschrijving�

De� directe� omgeving� van� de� dorpskern� van� Buizingen� heeft� nog� een� vrij� dorps�
karakter.� In�Buizingen� is� er� een� differentiatie� tussen� de� kern� en� het� omliggende�
woonweefsel,� alhoewel� het� niet� altijd� eenvoudig� is� om� de� exacte� grens� met� de�
residentiële�woonlobben�te�onderscheiden.�In�de�kern�(4a)�domineert�de�gesloten�
bebouwing.�De�bebouwingsdichtheid�is�er�wel�lager�dan�in�het�centrum�van�Halle�of�
in�de�nabijgelegen�kern�van�Sint-Rochus.�Het�overige�woonweefsel�van�Buizingen�–�
ten�noorden�(4b)�en�zuiden�(4c)�van�het�Kluisbos�–�zijn�vooral�woonwijken�met�open�
en� half� openbebouwing.� Het� gaat� om� een� aantal� planmatige� ontwikkelingen� en�
woonwijken� met� een� homogeen� karakter.� Het� gaat� onder� meer� om� de� tuinwijk,�
Dorekensveld� en� de� wijk� Kornijkveld� tussen� het� centrum� van� Buizingen� en� het�
centrum� van� Halle.� Eveneens� tegen� de� grens� met� Beersel� komen� een� aantal�
planmatige�wijken�voor:�De�Tuinwijk,�Geyntsbos�en�de�wijk�Kamerijkdelle.�

De� baanontwikkeling� langsheen� de� Alsembergsesteenweg� is� een� rechtstreeks�
gevolg�van�de�uitstekende�ontsluiting�tussen�de�E19�en�de�Brusselsesteenweg�en�
heeft�geresulteerd�in�een�denser�woonweefsel�langsheen�de�steenweg.��

In�de�kern�van�Buizingen�is�er�een�(lokaal)�voorzieningenapparaat.�Langsheen�de�
Alsembergsesteenweg� is� er� naast� een� kleinschalig� voorzieningenapparaat� ook�
concentratie�van�grootschalige�handel�tot�stand�gekomen.��

�

Verdichting�

In�het�geval� van�Buizingen� is� kernversterking�aangewezen�als� tegengewicht�voor�
de� ontwikkelingen� langsheen� de� Alsembergsesteenweg.� De� aandacht� moet� gaan�
naar� een� aangename� woonomgeving� in� nabijheid� van� het� Kluisbos.� Verdichting�
wordt� gerealiseerd� door� opvulling� van� het� woonweefsel,� idealiter� via� compacte�
woonvormen� en� –� in� beperkte� mate� –� gestapelde� woningen� en� ook�
woningopsplitsing�(zowel�grondgebonden�als�niet-grondgebonden)�is�hier�mogelijk.�
Bovendien�moet� er� ook�worden�nagedacht� in� hoeverre� het� station� van�Buizingen�
perspectieven� biedt� voor� verdere� verdichting.� Omwille� van� de� locatie� als�
transportknooppunt� is�het�een�ideale� ligging.�Echter,�de�aanwezige�voorzieningen�
daar� zijn� beperkt� en� situeren� zich� meer� richting� zuiden,� naar� de� kern� van�
Buizingen.� De� gebieden� van� het� residentieel� woonweefsel� omvatten� een� aantal�
tuinwijken�en�planmatige�wijken�waar�geen�enkele�vorm�van�verdichting�wenselijk�
is,�wil�men�het�bestaande�karakter�van�de�wijk�behouden.�

Het�omliggende�meer�open�woonweefsel�is�verdichting�minder�wenselijk.�Enkel�via�
inbreidingsprojecten�kunnen�compactere�woonwormen�worden�geïntroduceerd.��

�

Stadsdeel� Typering�

4a� � Stedelijke�kern�
4b� � Residentieel�woonweefsel�
4c� � Residentieel�woonweefsel�

�
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Lembeek


Omschrijving�

Net� zoals� Buizingen,� heeft� Lembeek� een� kern� met� een� vrij� dorps� karakter,� al�
overstijgt� de� stationsomgeving� dit� enigszins.� De� compacte� historische� kern� van�
Lembeek� (5a)� is� afgescheiden� van� het� overige� woonweefsel� door� de�
Bergensesteenweg� en� de� spoorbundel.� De� kern� heeft� –� mede� dankzij� het�
stratenpatroon�en�het�centraal�gelegen�plein�en�kerk�–�het�landelijke,�kleinschalige�
karakter� bewaard.� Het� woonweefsel� bestaat� hoofdzakelijk� uit� straten� met�
rijwoningen.�Er� is�een�primair�voorzieningenapparaat�gericht�op�de�onmiddellijke�
omgeving.� De� kern� is� van� een� lagere� grootteorde� dan� Sint-Rochus� en� Halle�
centrum.��

Het� woonweefsel� ten� westen� van� de� sporenbundel� bestaat� uit� een� meer� dicht�
bebouwd� gedeelte� geconcentreerd� rond� de� Bergensesteenweg� en� de� A.�
Puesstraat�(5b).�De�bebouwing�zet�zich�in�een�open�bebouwd�weefsel�door�in�het�
westen�(5c)�en�het�noorden�(5d).�In�deze�uitlopers�domineert�de�open�en�halfopen�
bebouwing�in�verkavelingen�en�linten.�

�

Verdichting�

De�dorpskern�heeft�alle�troeven�voor�een�aangename�woonomgeving:�groen�in�de�
onmiddellijke� omgeving,� kleinschaligheid� van� het� woonweefsel,� uitstekende�
bereikbaarheid� en� een� goed� lokaal� voorzieningenapparaat.� Verdichting� wordt�
daarom�gerealiseerd�via�een�opvulling�van�het�woonweefsel,�idealiter�via�compacte�
woonvormen� en� –� in� beperkte� mate� –� gestapelde� woningen.� Ten� westen� van� de�
sporenbundel�biedt�verdichting�via� inbreidingsprojecten�potentieel.�Het�opsplitsen�
van� bestaande� woningen� is� mogelijk� maar� dit� geniet� de� voorkeur� binnen� het�
stedelijk�woonweefsel.�

�

Stadsdeel� Typering�

5a� � Stedelijke�kern�
5b� � Stedelijk�woonweefsel�
5c� � Residentieel�woonweefsel�
5d� � Residentieel�woonweefsel�

�
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Kernen
in
het
buitengebied


De�overige�meer�perifere�kernen�in�Halle�(vnl.�Breedhout,�Essenbeek�en�Baesberg)�
hebben� een� lage� bebouwingsgraad� en� een� weinig� ontwikkeld�
voorzieningenapparaat.� Dergelijke� kernen� komen� niet� in� aanmerking� voor�
verdichting.��

�

Linten


Omschrijving�

Verspreid� over� het� grondgebied� van� Halle� komen� een� aantal� linten� voor.� Soms�
vormen�zij�de�verbinding�tussen�kernen,�zijn�ze�de�aanwas�rond�een�oud�gehucht�of�
behoren�ze�tot�de�meer�recente�ontwikkelingen.��

Het� gehucht� Hondzocht� is� zo� een� landelijk� woonlint� met� enkele� primaire�
voorzieningen� langs� de� Edingensesteenweg.� Met� de� jaren� ontstond� door�
verdichting� een� gemengd� residentieel� karakter� (recente� open� bebouwing).� Door�
diverse� residentiële� woonlinten� en� vooral� door� de� woonwijk� Kriekeveld� is�
Hondzocht�in�sterke�mate�vergroeid�met�Lembeek.��Ook�meer�in�het�zuiden�van�de�
gemeente� Halle� vinden� we� een� raster� van� linten� ter� hoogte� van� de� Dokter�
Spitaelslaan� en�Maasdal.� Ook� deze� linten� zijn� ontstaan� langs� oudere� gehuchten.�
Naast� halfopen� en� open� bebouwing� komt� hier� ook� nog� een� aanzienlijk� aandeel�
gesloten�bebouwing�voor.�

Voorts� zijn� er� ook� nog� lintontwikkelingen� langs� grotere� steenwegen:� de�
Ninoofsesteenweg,� de� Edingsesteenweg,� Nijvelsesteenweg� en� de�
Brusselsesteenweg.�Langs�deze�assen�heeft�de�bebouwing�zich�verder�verspreid�
van�het�centrum�weg.� In�hoofdzaak�gaat�het�om�gesloten�en�halfopen�bebouwing�
met�hier�en�daar�beperkte�voorzieningen�(vb.�langs�kruispunten).�

�

Verdichting�

De� algemene� visie� voor� deze� linten� is� dat� verdichting� hier� mogelijk� is,� op�
voorwaarde�dat�het�bestaande�woonlint�opvult�en�niet�uitbreidt.��

�
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4.2.1.3 Matrix
met
woonvormen
voor
nieuwbouw


Voor�elk�van�de�deelgebieden�die�in�de�voorgaande�secties�werden�besproken�geeft�
SumResearch� in� onderstaande� matrix� schematisch� de� visie� weer� voor� de�
nieuwbouw� van� compacte� woonvormen.� De� deelgebieden� die� gehanteerd�worden�
zijn�dezelfde�als�die�die�voorgesteld�zijn�op�de�verdichtingskaart.�Deze�gebieden�zijn�
een� verfijning� van� de� zones� uit� de� omgevingsanalyse� en� vormen� het� vertrekpunt�
voor�het�uitbouwen�van�een�ruimtelijke�visie�voor�compacte�woonvormen.�

Op�de�bovenste�rij�van�de�matrix�vinden�we�de�voorgestelde
woningtypologieën.�In�
de� linkse� kolom� vindt�men�de� verschillende�deelgebieden
 in�Halle�waarbinnen� elk�
van�de�types�woningen�al�dan�niet�als�wenselijk�wordt�geacht.�Per�cel�in�de�matrix�
is�ook�aangegeven�voor
welke
doelgroep�het�type�woning�bedoeld�is.�Hierbij�werd�
rekening�gehouden�met�de�locatie:�nieuwbouw�voor�senioren�wordt�verondersteld�
zich�in�het�centrum�en�nabij�bestaande�woonzorgcentra�en�voorziening�te�situeren�
en�niet�in�het�buitengebied.�

De�gradatie�van�wit�naar�donkergrijs�geeft�de�mate�van�wenselijkheid�weer.��

Met�andere�woorden:�
- Wit:�in�deze�zones�is�verdichting�(met�deze�typologie)�niet�wenselijk�

- Lichtgrijs:�woontypes�waar�men�beter�niet�meer�extra�kan�op�inzetten.�

- Grijs:�woontypes�waar�men�gericht�kan�op�inzetten.�

- Donkergrijs:�woontypes�waar�er�op�dit�moment�een�beperkt�aanbod�van�is�en�
waar�men�in�projecten�actief�kan�op�inzetten.��

Deze� matrix� is� een� hulpmiddel� en� de� voorgestelde� typologieën� zijn� indicatief.� Ze�
vormen�een�soort�prototype�waarbinnen�men�oneindig�kan�variëren.�Bovendien� is�
het�ook�de�bedoeling�om�bij�grotere�projecten�niet�enkel�te�kiezen�voor�1�bepaald�
type,�maar�een�combinatie�van�meerdere.�Men�kan�variëren�tussen�types�en�binnen�
types.�

�

�

�
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Figuur�5:�Matrix�met�typologieën�voor�nieuwbouw�
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Bron:�SumResearch�(2012)�
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4.3 Actiedomein
3:
Opmaak
van
een
geïntegreerd
kwaliteitsplan
voor
de


private
huurmarkt


Dit� is� een� zeer�belangrijk� actiedomein� voor�de�stad�Halle,� gezien�de�gekende� (en�
minder� gekende)� kwaliteitsproblemen� binnen� het� onderste� segment� van� de�
huurmarkt.� Om� tegemoet� te� komen� aan� de� doelstelling� ‘een� goede�
kwaliteitsbewaking�op�de�private�huurmarkt’�adviseert�SumResearch�dat�Halle�een�
geïntegreerd�kwaliteitsplan�voor�deze�markt�opmaakt.�

Een� eerste� stap� hierin� is� het� in� kaart� brengen� van� deze� grijze
 huurmarkt.


Bedoeling�is�om�een�zicht�te�krijgen�op�de�niet-geregistreerde�bewoning�en�illegale�
bewoning� en� op� kwaliteitsproblemen.� Dit� onderste� segment� van� de� huurmarkt� is�
immers�het�meest�gevoelig�voor�leefbaarheids-�en�kwaliteitsproblemen.�Inzetten�op�
dit�marktsegment� vraagt� een� actief� en� gericht� beleid,�maar�Halle� kan� hier� zeker�
grote� vooruitgang� op� maken.� In� de� volgende� paragraaf� worden� een� aantal� best�
practices�gegeven�uit�andere�Vlaamse�steden�die�als�inspiratie�dienen.�

De�tweede�stap�is�om�het�kwaliteitsbeleid�-�zowel�de�wettelijke�verplichtingen�als�
de�extra�niet�wettelijk�opgelegde�inspanningen�-�gericht
toe
te
passen�daar�waar�
zich�de�meeste�(potentiële)�problemen�stellen.�Ook�dit�vraagt�een�actief�beleid�en�
eventueel�verruiming�van�de�(personeels)middelen.�Echter,�de�private�huurmarkt�is�
de� basis� voor� een� goed� functionerende� woningmarkt� in� Halle.� Alle� segmenten�
binnen�deze�markt�verdienen�dus�de�nodige�aandacht.�

�

4.3.1 Beter
zicht
op
de
grijze
huurmarkt


Een� preventieve� werking� betekent� dat� men� proactief� bestaande�
kwaliteitsproblemen�opspoort.�Het�is�duidelijk�dat�er�gradaties�zijn�waarin�men�dit�
kan�realiseren�en�dat�de�capaciteit�(personeel,�werkingsmiddelen)�waarover�men�
beschikt� doorslaggevend� zijn.� Maar� daarnaast� is� preventieve� werking� inzake�
kwaliteitsbewaking� ook� een� beleidskeuze.� Vanuit� het� bestuursniveau� kan� een�
duidelijke� keuze� worden� gemaakt� om� mensen� en� middelen� in� te� zetten� voor�
dergelijke�projecten.��

Preventie� is�een�ruim�begrip�en� kan�op� verschillende�manieren�worden� ingevuld.�
Enerzijds�zijn�er�initiatieven�die�tot�doel�hebben�woningen�van�slechte�kwaliteit�op


te
sporen�en�de�eigenaars�tot�herstellingen�te�bewegen.�Dit�is�in�feite�eerder�een�
pro-actieve�werking.�Dergelijke�initiatieven�vergen�een�grotere�inzet�van�middelen.�
Naast� dit� stimulerend� beleid� is� er� echter� ook� nood� aan� repressief� beleid� indien�
verhuurders�geen�inspanningen�doen�om�de�situatie�te�verbeteren.�

Daarnaast� zijn� ook� kleinere� initiatieven� mogelijk� die� tot� doel� hebben� te�
sensibiliseren� of� mensen� aan� te� zetten� kwaliteitsproblemen
 te
 melden�
(Vandekerckhove� en� Le� Roy,� 2011).� Naast� melding� kan� men� ook� bestaande�
databanken� aan� elkaar� koppelen.� Voor� woningen� die� tot� de� administratieve�
leegstand� behoren� kan�men� een� locatiebezoek� inlassen� om� zeker� te� zijn� dat� hier�
niemand�woont.�

Onderstaande� voorbeelden� komen� uit� de� studie� ‘Evaluatie� van� het�
kwaliteitsinstrumentarium’�(2011)�van�het�Steunpunt�Ruimte�en�Wonen7.�




���������������������������������������������������
7�Vandekerckhove�en�Le�Roy�(2011)�“Evaluatie�van�het�kwaliteitsinstrumentarium�–�Vanuit�het�perspectief�van�de�
huurder”,�Steunpunt�Ruimte�en�Wonen,�Heverlee.�
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Best
practice:
Antwerpen
-
Krotspot


Het�Krotspot-project�wordt�georganiseerd�per�wijk,�waarbij�de�focus�wordt�gelegd�
op�wijken�waar�de�kwaliteit�van�de�woningen�het�laagste�is.�Sinds�de�start�in�2004�
werden� de� wijken� Amandus,� Atheneumbuurt,� Dam,� Kronenburg,�
Schijnpoort/Noord,�Stuivenberg�en�Willibrordus�geselecteerd�en�gescreend.��

Het�project�is�enkel
gericht
op
de
private
huursector.�Telkens�wordt�gestart�met�
een� campagne� van� communicatie� en� informatie.� Dit� resulteert� steevast� in� een�
verhoogd� aantal�meldingen� en� klachten.�Naast� het� behandelen� van� deze� klachten�
(volgens� de� preventieve� methodiek� met� een� uitgebreid� vooronderzoek)� wordt� elk�
pand�gescreend.��

Telkens�wordt�getracht�via�overleg
en
communicatie�een�oplossing�te�vinden�voor�
de�kwaliteitsproblemen,�met�de�OO-procedure�als�“stok�achter�de�deur”.��In�totaal�
werden� in�de�Krotspot-wijken� in�2009�1.307�en� in�2010�1.274�wooneenheden� in�
het� kader� van� de� woonkwaliteit� gecontroleerd.� Dit� stemt� overeen� met�
respectievelijk�468�en�536�bezochte�panden.�

[Bron:�Vandekerckhove�en�Le�Roy�(2011)�“Evaluatie�van�het�kwaliteitsinstrumentarium”]�
�

Best
practice:
Gent
-
preventieve
werking 

De� preventieve� werking� inzake� woningkwaliteit� situeert� zich� in� de� eerste� plaats�
binnen� de� stadsvernieuwingsprojecten.� Daarin� wordt� op� verschillende� vlakken�
ingezet� op� de� verhoging� van� de� leefbaarheid� van� buurten.� De�woningkwaliteit� is�
daar�één�van.�

Momenteel� loopt� het� derde� grote� stadsvernieuwingsproject� ‘Ledeberg
 leeft’,� na�
‘Zuurstof
 voor
de
Brugse
Poort’� en� ‘Bruggen
naar
Rabot’.� I.f.v.� het� verbeteren�
van�de�woningkwaliteit�worden�alle
woningen�binnen�het�project�onderzocht,�zowel


private
 huurwoningen
 als
 eigendomswoningen.� De� stad� maant� eigenaars� van�
slechte�woningen�aan�om�te�renoveren.�Hier�wordt�niet�meteen�een�OO-procedure�
gestart,�maar�wordt�deze�in�eerste�instantie�gebruikt�als�“stok�achter�de�deur”.�

In�deze�wijken�kunnen�eigenaars�voor�de�renovatie�van�hun�woning�beroep�doen�op�
een�toelage,�mits�ze�voldoen�aan�de�inkomensvoorwaarden.�De�Stad�Gent�betaalt�
30�tot�50%�van�de�kostprijs�van�de�werken�terug�met�een�maximum�van�10.000�tot�
15.000� euro� per� ingeschreven� woning.� In� geval� van� een� huurwoning,� is� de�
verhuurder� die� gebruik� maakte� van� de� toelage� er� eveneens� aan� gebonden� de


huurders
gedurende
minimum
9
jaar
niet
buiten
te
zetten
en
de
huurprijs
niet
te


verhogen� (uitgezonderd� jaarlijkse� indexering).�Indien�de�woning�binnen�de�9� jaar�
op� de� stedelijke� inventaris� (leegstandsregister,� inventaris� verwaarloosde�
woningen� en� gebouwen,� inventaris� ongeschikte� en� onbewoonbare� woningen)�
terechtkomt,�wordt�de�toelage�integraal�teruggevorderd.�

Voor�de�andere�wijken�van�Gent,�wordt�bij�een�klacht�of�melding�een�verschillende�
methodiek�gevolgd�naargelang�het�initiatief�komt�van�de�huurder�of�van�een�andere�
instantie� (politie,�OCMW,�…).�Bij� klachten� van� huurders�wordt� de�OO-procedure�
strikt� gevolgd,� en� wordt� het� dossier� na� onderzoek,� doorgestuurd� naar� Wonen-
Vlaanderen� om� de� decretale� termijn� van� 3� maanden� te� verzekeren� i.f.v.� de�
rechtszekerheid� voor� de� huurder.� Meldingen
 van
 andere
 instanties� worden�
aangepakt� volgens� de� preventieve� werking� zoals� deze� ook� binnen� de�
stadsvernieuwingsprojecten� wordt� gehanteerd,� met� een� maximale� inzet� op� het�
herstellen�van�de�gebreken�en�met�de�OO-procedure�als�“stok�achter�de�deur”.�

[Bron:�Vandekerckhove�en�Le�Roy�(2011)�“Evaluatie�van�het�kwaliteitsinstrumentarium”]�
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�

Best
practice:
Oostende
-
meldingsfiche


Sedert� 7� à� 8� jaar� hebben� de� dienst� Wonen� en� de� politie� gezamenlijk� een�
‘meldingsfiche
huisjesmelkerij’�opgemaakt.�Dit�is�een�eenvoudige�fiche,�één�A4,�die�
politieagenten,� maar� ook� maatschappelijk� werkers� uit� andere� diensten� en�
verenigingen,� kunnen� invullen� wanneer� zij� een� woning� bezoeken� waarvan� zij�
vermoeden�dat�de�kwaliteit�ondermaats�is�of�er�zich�ongeregeldheden�voordoen.�

Op�de�fiche�kunnen�volgende�zaken�ingevuld�worden:�

-�plaats�van�de�feiten;�

-�bewoners;�

-� woonkwaliteit:� aard� van� de� problemen� (vocht,� stabiliteit,� elektriciteit,�
gasinstallatie,�woonruimte,�sanitaire�voorzieningen);�

-� bewoners:� overbewoning� /� leegstand� /� tijdelijk� onderkomen� voor� (illegale)�
vreemdelingen�/�fictief�adres�/�frauduleuze�verwerving�van�overheidssteun;�

-� verhuurders:� vermoeden� van� verbouwing� naar� meergezinswoning� zonder�
vergunning�/�bewoning�ondanks�ongeschikt�of�onbewoonbaar�verklaring;�

-�opmerkingen.�

De�stad�heeft�sterk�ingezet�op�deze�meldingsfiche�en�evalueert�dit�erg�positief.�Er�
werden� en� worden� geregeld� infosessies� georganiseerd� met� de� wijkpolitie�
betreffende�de�kwaliteitsbewaking�en�de�procedures.�

Deze�fiche�kan�ook�worden�ingevuld�wanneer�huurders�zelf�geen�stappen�durven�te�
zetten�(uit�vrees�voor�conflict�met�de�eigenaar).�Zo�wordt�de�melding�gedaan�door�
een�neutrale�persoon.�

[Bron:�Vandekerckhove�en�Le�Roy�(2011)�“Evaluatie�van�het�kwaliteitsinstrumentarium”]�

�

Best
practice:
Gent
-
preventie
in
scholen


Stad�Gent�heeft�een�samenwerkingsconvenant�voor�preventie�in�scholen.�

Concreet� geeft� de� huurdersbond� informatiesessies� aan� laatstejaars� in� alle� TSO,�
BSO� en� Buso� scholen.� De� leerlingen,� die� vaak� op� het� punt� staan� alleen� te� gaan�
wonen�en�een�woning�te�huren,�worden�geïnformeerd�waarop�zij�moeten�letten�bij�
het�zoeken�naar�een�woning�(kwaliteit,�contract,�etc.).�

[Bron:�Vandekerckhove�en�Le�Roy�(2011)�“Evaluatie�van�het�kwaliteitsinstrumentarium”]�

�
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Best
practice:
Antwerpen
-
sanerings-
en
renovatiecontract


De� stad� Antwerpen� verleent� ondersteuning� bij� saneringswerken� van� panden�
gelegen� op� het� grondgebied� van� de� stad� Antwerpen.� Deze� saneringswerken�
betreffen� het�renoveren� van� een�woning� (wooneenheid)� of� een�studentenkamer,�
het� wijzigen� van� een� handelsruimte� naar� een� woning� (wooneenheid)� of�
studentenkamer�en�de�renovatie�ervan.�Dit�alles�met�de�bedoeling�ze�te�verhuren�
aan
 particulieren,
 al
 dan
 niet
 via
 een
 sociaal
 verhuurkantoor
 (SVK).� Hiertoe�
wordt�een�saneringscontract�afgesloten.�

Het� renovatiecontract� beperkt� zich� gedurende� drie
 jaar
 tot
 één
 bepaalde
 wijk�
(wisselend)�en�is�eveneens�van�toepassing�voor�eigendomswoningen.��

De�ondersteuning�bestaat�uit� twee�delen:�enerzijds�een� financiële
ondersteuning�
en�anderzijds�een�technische
en
administratieve
begeleiding.�Het�minimumbedrag�
van� de� uit� te� voeren� werken� bedraagt� 2.500,00� EUR� per� woning.� Voor�
studentenkamers� bedraagt� dit� minimum� 1.250,00� EUR� (per� kamer).De� stedelijke�
toelage�bedraagt�50%�van�de�totale�kostprijs�van�de�uitgevoerde�werken,�met�een�
maximum� van� 6.000,00� EUR� tot� 9.000,00� EUR� per� gesaneerde� woning.� Voor�
studentenkamers�bedraagt�de�maximum�toelage�1.500,00�EUR.�Dit�bedrag�wordt�in�
verhouding�verhoogd�met�telkens�maximum�1.000,00�EUR:�

-�per�aanvraag�en�per�pand,�indien�de�aanvrager�een�beroep�doet�op�een�privé-

architect


-�per�aanvraag�en�per�pand,�indien�de�uitvoering�of�een�gedeelte�ervan�geschiedt�
door�een�erkend
sociaal
tewerkstellingsinitiatief�

De�technische�begeleiding�en�administratieve�begeleiding�omvat:�

-�technisch�onderzoek�+�technisch�verslag�+�schatting�van�de�kosten�

-�begeleiding�bij�de�beoordeling�van�prijsoffertes�

-� begeleiding� bij� de� opmaak� van� het� dossier� tot� het� bekomen� van� een�
stedenbouwkundige�vergunning�

De�aanvrager�sluit�met�de�stad�een�saneringscontract�af�waarin�hij�zich�schriftelijk�
verbindt� tot� het� verhuren� van� de�woning� aan� particulieren� voor� 9� jaar�mits� het�
voorleggen�van�een�geregistreerd�huurcontract.��

In� onderstaande� tabel� wordt� de� maximum� huurprijs� per� maand� en� de� maximum�
toelage�bepaald�afhankelijk�van�het�aantal�slaapkamers:�

�

�

�

�

�

�

�

�

Het�renovatie-�en�saneringscontract�worden�gefinancierd�via�federale�middelen.�

[Bron:�Vandekerckhove�en�Le�Roy�(2011)�“Evaluatie�van�het�kwaliteitsinstrumentarium”]�
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4.3.2 Kwaliteitsbeleid
gericht
toepassen


Gemeenten� kunnen� verder� gaan� in� de� kwaliteitsbewaking� dan� wat� decretaal� is�
opgelegd� met� de� Vlaamse� Wooncode.� Ook� Wonen-Vlaanderen� raadt� in� zijn�
handleiding�voor�gemeenten�een�aantal�bijkomende�stappen�aan.�De�praktijk� leert�
echter�dat�het�voor�gemeenten�die�weinig�middelen�en�mensen�(kunnen)�vrijmaken�
voor�kwaliteitsbewaking�vaak�moeilijk�is�om�die�extra�inspanningen�te�leveren.�Halle�
heeft� met� de� opstart� van� het� intergemeentelijke� project� ‘Woonbeleid� Zennevallei’�
een� mogelijkheid� om� deze� inspanning� te� leveren.� Volgende� zaken� hebben� een�
milderende�invloed�op�het�aantal�woningen�dat�van�de�markt�verdwijnt:��

• Een�vooronderzoek� voorafgaand�aan�de�opstart� van�de�OO-procedure8� is�
niet�wettelijk� verplicht�maar�wordt� toch� sterk� aangeraden.�Het� voorkomt�
vaak�nodeloze�procedures�en�zet�verhuurders�vaak�aan�om�de�zaken�op�te�
lossen�voor�de�OO-procedure�effectief�wordt�opgestart.�Dit�voorkomt�dat�
ook� dat� een� huurwoning� (tijdelijk)� van� de� markt� verdwijnt.� Een� dergelijk�
vooronderzoek� vereist� wel� de� beschikbaarheid� van� een� technisch�
geschoolde�gemeentelijke�ambtenaar.��

• De� rol� van� de� gemeente� ten� aanzien� van� een� woning� eindigt� niet� bij� een�
besluit�van�OO-verklaring.�Ten�eerste�kan�een�gemeente�erop�toezien�dat�
de� ongeschikt� of� onbewoonbaar� verklaarde� woning� niet� opnieuw� wordt�
verhuurd.� Dit� kan� onder�meer� via� affichering� en� een� controle� bij� nieuwe�
inschrijvingen.� Ten� tweede� kan� een� gemeente� eigenaars� aansporen� tot�
herstellingen.�

Dikwijls� zijn� de� slachtoffers� van� OO-verklaarde� woningen� sociaal-zwakkere�
huurders.� Zij� hebben� het� vaak� moeilijk� om� op� de� private� markt� een� andere�
woningen� te� vinden.� Andere� niet-wettelijk� opgelegde� inspanningen� die� een�
gemeentebestuur�kan�leveren�hebben�dan�ook�concreet�betrekking�op�begeleiding�
en� herhuisvesting� van� huurders� van� (potentieel)� ongeschikt� of� onbewoonbaar�
verklaarde�woningen:�

• �Een� gemeente� kan� proactief� te� werk� gaan� met� het� informeren� en�
begeleiden� van� mensen� betrokken� in� een� OO-procedure.� Zowel� voor�
huurders�die�een�OO-procedure� (wensen� te)� initiëren�als� voor�huurders�
die� de�OO-procedure� ondergaan.� Informeren� en� begeleiden� is� belangrijk�
voorafgaand�aan�de�procedure�en�tijdens�de�procedure.�

• In�een�geval�een�voormalige�huurder�van�een�ongeschikte�of�onbewoonbaar�
verklaarde�woning� op� de� private� huurmarkt� is� aangewezen,� is� intensieve�
begeleiding�door�de�gemeente�van�groot�belang.��

• Transitwoningen�uitsluitend�gereserveerd�voor�huurders�van�ongeschikt�of�
onbewoonbaar� verklaarde� woningen� hebben� in� de� praktijk� hun� nut�
bewezen.�

• Vooral�de�combinatie�van�huurdersbegeleiding�en�transitwoningen� leveren�
in� de� praktijk� de� beste� resultaten.� Huurdersbegeleiding� moet� leiden� tot�
definitieve�oplossingen,�transitwoningen�tot�tijdelijke�oplossingen.��

Bovenstaande� niet� wettelijk� verplichte� ‘opties’� vergen� een� actief� beleid,�
samenwerking� tussen� verschillende� gemeentelijke� diensten� en� de� inzet� van�
personeel�met�kennis�van�zake.�Zoals�eerder�gesteld�zijn�met�de�woonraad�en�het�
intergemeentelijke� project� ‘Woonbeleid�Zennevallei’� de� randvoorwaarden� voor� dit�
actief�kwaliteitsbeleid�in�Halle�vervuld.��

���������������������������������������������������
8�ongeschikt-onbewoonbaarheidsprocedure�
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Best
practice:
Oostende
-
transithuis


De�stad�Oostende�beschikt�sinds�2006�over�een�transithuis�in�beheer�van�de�dienst�
Huisvesting.� Het� bevindt� zich� op� de� hoek� van� de� Metselaarsstraat� en� de�
Timmermanstraat.� Via� een� open� oproep� van� de� Vlaamse�Bouwmeester�werd� een�
ontwerpteam�voor�het�gebouw�aangeduid.�In�2007�was�het�project�laureaat�van�de�
vierjaarlijkse� Prijs� voor� Architectuur� van� de� Provincie� West-Vlaanderen.� Het�
project�werd�gefinancierd�met�middelen�van�het�Sociaal�Impuls�Fonds.�

De�woningen� zijn� voorbehouden� voor� huurders� van�woningen� die� onbewoonbaar�
werden�verklaard.�De�bewoner�moet�binnen�de�7�dagen�na�het�besluit� ingaan�op�
het�aanbod�van�een�transitwoning,�anders�vervalt�het�aanbod.�

Verblijf� in�het�transithuis� is�tijdelijk.�De�maximale�termijn�bedraagt�drie�maanden.�
Uitzonderlijk�kan�dit�verlengd�worden�met�opnieuw�drie�maanden.�Het�is�verboden�
de�domicilie�te�plaatsen�op�het�adres�van�de�transitwoning.�

Huurders� betalen� een� verbruiksvergoeding� onder� de� vorm� van� een� bijdrage� per�
dag�(wekelijks�te�betalen).�Het�bedrag�is�afhankelijk�van�de�verblijfsduur�en�stijgt�
naarmate�men�er�langer�verblijft:�de�eerste�maand�bedraagt�ze�8�euro�per�dag,�en�
neemt� toe� met� 2� euro� per� maand.� Vanaf� de� vierde� maand� (dus� na� verlenging)�
bedraagt�de�vergoeding�16�euro�per�dag.�

Het� gebouw� bestaat� uit� 7� woonunits� en� 11� kamers.� Deze� kunnen� flexibel�
gecombineerd�worden�in�functie�van�gezinsgrootte.�De�inrichting�werd�bewust�erg�
sober�gehouden,�om�het�tijdelijk�karakter�van�de�bewoning�te�onderstrepen�en�zo�
ook� aan� te� moedigen.� De� woningen� beschikken� bijvoorbeeld� niet� over� kabel-� en�
internetaansluiting�en�in�de�kamers�is�er�geen�kookgelegenheid.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Door� het� aanvaarden� van� de� gebruiksovereenkomst� verklaart� de� bewoner� zich�
akkoord�begeleid�te�worden�door�een�woonbegeleider�van�de�dienst�Huisvesting.�

Dit�houdt�in:�

-�Bijstand�en�advies�betreffende�het�beheer�van�de�financiële�middelen.�

-�Verplichte� inschrijving�als� kandidaat-huurder�bij� de�SHM’s�en�SVK,� indien�men�
aan�de�inschrijvingsvoorwaarden�voldoet.�

-�Samen�met�de�woonbegeleider�actief�op�zoek�gaan�naar�een�andere�woning�op�de�
private� huurmarkt.� De� bewoner� moet� de� woonbegeleider� regelmatig� bewijzen�
voorleggen�van�dit�actief�zoeken.�
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-� De� bewoner� moet� zich� minimaal� één� maal� per� week� aanmelden� bij� de�
woonbegeleider.�

�

[Bron:� Stad� Oostende,� Raadsbesluit,� Dienst� Huisvesting,� Ingebruikgeving� van�

transitwoningen�-�Type-overeenkomst�en�huishoudelijk�reglement]�

�

Onderstaande� tabel� toont� het� aantal� personen� dat� de� voorbije� jaren� werd�
opgevangen�in�het�transithuis.�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

[Bron�afbeeldingen:�http://www.west-vlaanderen.be/genieten/Cultuur/kunsten/�beeldende�

kunst/architectuurprijs/Pages/bekroondeprojecten.aspx�

[Bron:�Vandekerckhoven�en�Le�Roy�(2011)�“Evaluatie�van�het�kwaliteitsinstrumen-tarium”]�

�
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Best
practice:
Antwerpen
-
doorstroom
naar
sociale
huisvesting


In� het� voorjaar� 2010�werd� een� nieuwe� overeenkomst� gesloten� voor�doorstroom


naar
en
woonbegeleiding
in
sociale
huisvesting�(2010-2012).�De�partners�daarin�
zijn:� stad� Antwerpen,� OCMW� Antwerpen,� Sociale� Huisvestingsmaatschappijen�
Woonhaven�Antwerpen,�De�Ideale�Woning�en�ABC,�CAW�De�Mare,�CAW�De�Terp�en�
CAW�Metropool.�

Doel�van�de�overeenkomst:�

-� een� vlotte� doorstroom� naar� sociale� huisvesting� van� kandidaat-huurders� in�
opvangcentra,�transitwoningen�en�crisiswoningen;�

-�verbetering
van
de
 leefbaarheid� in�sociale�huisvesting�door�de�begeleiding�van�
mensen�met�een�problematische�woonattitude�of�een�psychiatrische�problematiek;�

-� preventie
 van
 uithuiszetting� in� sociale� huisvesting� door� de� opstart� van�
woonbegeleidingstrajecten.�

De� doelgroepen� van� deze� overeenkomst� zijn� dak-� en� thuislozen� die� een� sociale�
woning�willen�huren,� slachtoffers�van�een�procedure�slechte�woningkwaliteit�met�
voorrang� bij� de� toewijzing� van� sociale� woningen,� kandidaat-huurders� die� via� de�
standaard�toewijzingsvoorwaarden�kunnen�instromen�en�waarvan�wordt�ingeschat�
dat�ze�nood�hebben�aan�woonbegeleiding�en�zittende�huurders�waarvoor�eveneens�
deze�nood�wordt�ingeschat.�

Daarnaast� huurt� het� OCMW� maximum� 48� appartementen� in� bij� de� sociale�
huisvesting,�buiten�het�sociaal�huurstelsel�(is�beperkt�tot�1%�van�het�patrimonium).�
Deze�worden�verhuurd�aan�dak-�en�thuislozen�of�slachtoffers�van�een�procedure�
slechte�woonkwaliteit�met� voorrang�bij� de� toewijzing� van� sociale�woningen,�maar�
die�nog�niet�kunnen�doorstromen.�Van�zodra�de�huurder�daar�wel�aan�voldoet�en�
hij� op� de�wachtlijst� chronologisch� gunstig� gerangschikt� staat,� wordt� de� tijdelijke�
huurovereenkomst� met� het� OCMW� vervangen� door� een� regulier� huurcontract�
tussen�de�huurder�en�de�SHM�en�kan�de�huurder�in�dezelfde�woning�blijven�wonen.�

De�samenwerkingsovereenkomst�tussen�de�verschillende�partners�wil�ook�zorgen�
voor� een� betere
 doorstroom
 vanuit
 de
 transitwoningen
 naar
 de
 sociale


huisvesting.�De�doorstroom�wordt�geregeld�voor�huurders�die�voorrang�genieten�
in�de�sociale�huursector,�na�een�onbewoonbaarverklaring�volgens�artikel�135�NGW�
of�volgens�VWC�mits�voldaan�wordt�aan�de�voorwaarden�van�de�VWC.�Er�wordt�een�
evenredige� spreiding� van� kandidaat-huurders� uit� transitwoningen� over� de�
verschillende� SHM’s� voorzien,� tot� het� maximum� van� 4%� van� het� aantal� externe�
verhuringen� van� het� jaar� voordien� voor� versnelde� toewijzingen� bereikt� is� (dit� is�
enkel�het�geval�indien�ze�versneld�doorstromen�naar�sociale�huisvesting.�Men�kan�
ook� met� gewone� voorrang� doorstromen� en� daarvoor� is� er� geen� maximum�
contingent�voorzien.)�

De
 stad
 verwittigt
 de
 SHM’s
 in
 geval
 van
 een
 grote
 handhavingsactie
 van


onbewoonbaar
verklaarde
woningen.�De�aanvraag�tot�versnelde�toewijzing�wordt�
gericht�aan�één�SHM.�Als�deze�niet�beschikt� over�geschikt� patrimonium,�gaat� de�
vraag�naar�de�volgende�SHM.�Na�doorstroom�volgt�er�nog�één�navolgbezoek�door�
de�maatschappelijk�werkers� van�de� transitwoningen� in�de�sociale�woning,� samen�
met�de�sociale�dienst�van�de�SHM.�

Voor�de�uitvoering�van�deze�overeenkomst�wordt�bij�de�CAW’s�een�capaciteit�aan�
woonbegeleiding
 voorzien
 van
 25
 VTE,� waarvan� 12� gefinancierd� door� OCMW�
Antwerpen�(via�middelen�uit�de�Beleidsovereenkomst�Stedenfonds�2008-2013),�7�
door�de�stad�en�6�door�de�Vlaamse�overheid.�Het�grootste�deel�van�deze�capaciteit�
wordt�ingezet�voor�de�begeleiding�bij�reguliere�instroom�en�zittende�huurders.�
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Voor�de�begeleiding� van�dak-�en� thuislozen�en� slachtoffers� slechte�woonkwaliteit�
zijn�10�VTE�voorzien.�

[Bron:� Overeenkomst� voor� doorstroom� naar� en� woonbegeleiding� in� sociale� huisvesting�

(2010-2012)]�

�

Het� gemeentelijk
 toewijzingsreglement� voorziet,� via� een� doelgroepenplan,� een�
grotere� voorrang� en� bijkomende� voorrang� voor� slachtoffers� huisjesmelkerij� en�
slechte�woonkwaliteit�die�in�de�transitopvang�van�de�stad�verblijven.�

De� grotere� voorrang�wordt� ingevuld� door� de� doelgroep� hoger� te� plaatsen� in� de�
volgorde� van� voorrang� voor� kandidaat-huurders� zoals� vermeld� in� het� sociaal�
huurbesluit.� Een� bijkomende� voorrang� wordt� toegekend� wanneer� een� sociaal�
verslag�van�bewonerswerking�van�de�verhuurder�de�nood�aan�een�sociale�woning�
aantoont� en� het� technisch� verslag� dat� werd� opgemaakt� tijdens� de�
woonkwaliteitsactie�aantoont�dat�de�volgens�artikel�15�van�de�Vlaamse�Wooncode�
ongeschikt-� en� onbewoonbaar� verklaarde� woning� zich� in� een� zeer� slechte� staat�
bevond,�d.w.z.:�

1.�één�gebrek�van�categorie�drie�(zeer�ernstig)�in�verband�met�vocht�of�stabiliteit�
en�één�van�categorie�vier�(acuut�risico)�hetzij�

2.�drie�gebreken�van�categorie�twee�(ernstig)�in�verband�met�vocht�of�stabiliteit�en�
één�gebrek�van�categorie�vier�(acuut�risico).�

Een�woning,�onroerend�goed�of�kamer�kan�maar�eenmaal�aanleiding�geven�tot�de�
voorrang.� In� afwijking� van� het� sociaal� huurbesluit� moet� de� kandidaat-huurder�
sedert� ten� minste� twaalf� maanden� de� woning,� het� onroerend� goed� of� de� kamer�
bewoond�hebben.�

[Bron:�Vandekerckhoven�en�Le�Roy�(2011)�“Evaluatie�van�het�kwaliteitsinstrumentarium”]�
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4.4 Actiedomein
4:
Uitbouwen
van
een
gebiedsspecifieke
benadering
voor


sociaal
objectief


Om� de� sociale� draagkracht� van� de� stad� Halle� en� van� bepaalde� wijken� niet� te�
overschrijden,� wordt� geopteerd� voor� een� betere
 spreiding� van� de� sociale�
woningen�over�het�grondgebied.�Centraal�uitgangspunt�is�dat�er�bij�nieuwe�sociale�
woningen�naar�de�ruimtelijke
context�wordt�gekeken:�dichtheid�wijk,�aanwezigheid�
basisvoorzieningen,� ligging� t.o.v.� andere� sociale� woonwijk,� ligging� t.o.v.� het�
centrum,�mate�waarin�rekening�wordt�gehouden�met�aanwezigheid�doelgroepen,�…�

Zoals�de�Woonraad�aangeeft� is�het�belangrijk� om�een�permanente
monitoring� te�
doen�van�het�aantal
woningen�dat�er�de�komende�jaren�in�totaal�zal�bijkomen.�Ook�
inzicht�in�de�types
woningen�die�erbij�komen�is�van�belang�alsook�in�de�doelgroep�
waarvoor�deze�woningen�bestemd�zijn.�Bepaalde�wijken�zullen�een�toename�van�het�
aantal� senioren� krijgen,� indien� men� daar� nieuwe� sociale� assistentiewoningen�
realiseert.� Voorts� moet� men� rekening� houden� met� de� ruimtelijke
 constellatie,


ligging
en
draagkracht�van�de�wijk�waar�men�nieuwe�ontwikkelingen�wil�realiseren.�

Het� vierde� actiedomein� richt� zich� dan� ook� specifiek� naar� het� uitwerken� van� een�
gebiedsspecifieke
 benadering� voor� het� sociaal� objectief.� Dit� kan� worden�
vastgelegd� in� een� sociaal� reglement,� zoals� ook� Vilvoorde� of� Genk� dit� hebben�
gedaan.�Op�basis�van�het�principe�van�spreiding�van�het�sociaal�woonaanbod�of�op�
basis�van�de�ruimtelijke�mogelijkheden�in�wijken�of�deelgemeenten,�kan�men�uitgaan�
van� hogere� of� lagere� percentages� in� een� aantal�wijken� of� deelgemeenten� dan� in�
andere�wijken�of�deelgemeenten.�

Dergelijke�gebiedsspecifieke�benadering�volgt�een�aantal�stappen:�

(1) In�kaart�brengen�huidige�spreiding�sociale�woningen;�

(2) In�kaart�brengen�eigendommen�sociale�huisvestingsmaatschappijen�en�dus�
potentiële�sites�voor�nieuwe�sociale�woningen;�

(3) In�kaart�brengen�aanwezige�doelgroepen�in�elke�wijk�(zie�Omgevingsanalyse�
van�deze�Woonstudie);�

(4) De� dichtheid� van� het� bestaande� aantal� woningen� in� elke� wijk� in� kaart�
brengen.�

(5) Locaties�bepalen�waar�het�niet�wenselijk� is�om�nieuwe�sociale�woningen�te�
realiseren.�

(6) Locaties�bepalen�waar�nieuwe�sociale�woningen�wel�wenselijk�zijn.��

(7) Men�dient� per� potentiële� locatie� of�wijk� te� bepalen� om�welk� type� het�moet�
gaan,� voor� welke� doelgroep� de� woningen� worden� opgetrokken,� rekening�
houden�met�het�sociaal�objectief.�

(8) Eventuele�doorvertaling�naar�een�sociaal�reglement.�

(9) Permanente� opvolging� en� monitoring� van� deze� gebiedsspecifieke�
benadering.�

Tot�slot�is�het�belangrijk�te�melden�dat�de�stad�hogere�dichtheden�kan�bepalen�voor�
bouwprojecten� die� een� sociale� last� moeten� realiseren.� In� Knokke� legt� men�
bijvoorbeeld� een� dichtheid� op� van� 35� tot� 100� woningen� per� hectare.� Voor� het�
buitengebied� tracht� men� naar� dichtheden� van� 25� tot� 35� woningen� te� gaan.� De�
dichtheden�die�de�stad�zichzelf�oplegt�liggen�een�stuk�hoger�dan�de�dichtheden�die�
worden�voorgeschreven�in�het�GRS�of�in�het�Ruimtelijk�Structuurplan�Vlaanderen�
(25�wo/ha� in� stedelijk� en� 15�wo/ha� in� buitengebied).� De� stad� BruggeBruggeBruggeBrugge� heeft� een�
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aantal� regels� opgenomen� omtrent� een�private
 last� bij� het� realiseren� van� sociale�
woningbouwprojecten�die�een�ruimtelijke�spreiding�bewerkstelligen.�




Best
practice:
Brugge
-
Private
last


Om�sociale�mix�te�bevorderen�legt�het�gemeentelijk
reglement
sociaal
wonen�van�
de�stad�Brugge�onder�bepaalde�voorwaarden�een�private
last�op:��

(1) Bij� de� ontwikkeling� van�nieuwe
 woonzones
 >
 1hectare� op� gronden� eigendom�
van�sociale
huisvestingsmaatschappijen,�wordt�een�private�last�opgelegd.�

(2) Indien� een� aanvraag� voor� een� stedenbouwkundige�of� verkavelingsvergunning�
wordt� ingediend� voor� percelen� gelegen� in� deelgemeenten� waar� het� aandeel�
sociale� woningen,� bij� inwerking� treding� van� dit� reglement,� hoger� is� dan� het�
gemiddelde� voor� gans� grondgebied� Brugge,� wordt� een� privaat� woonaanbod�
verwezenlijkt�dat�gelijk�is�aan�25%�van�het�aantal�te�verwezenlijken�woningen�
en/of� kavels.� Deze� bepaling� is� van� toepassing� voor� St.� Jozef,� St.� Pieters,�
Zeebrugge�en�Zwankendamme.�

De�verhouding�van�de�te�verwezenlijken�woningtypes�wordt�dan�als�volgt�verdeeld:�

-�50�%�sociale�huurwoningen�

-�25�%�sociale�koopwoningen�

-�25%�private�verkaveling�

(3) Indien� een� aanvraag� voor� een� stedenbouwkundige�of� verkavelingsvergunning�
wordt� ingediend� voor� percelen� gelegen� in� deelgemeenten� waar� het� aandeel�
sociale� woningen,� bij� inwerkingtreding� van� dit� reglement,� lager� is� dan� het�
gemiddelde� voor� gans� grondgebied� Brugge,� wordt� een� privaat� woonaanbod�
verwezenlijkt�dat�gelijk�is�aan�15%�van�het�aantal�te�verwezenlijken�woningen�
en/of� kavels.� Deze� bepaling� is� van� toepassing� voor� Brugge-Centrum,�
Koolkerke,� Assebroek,� Dudzele,� Christus� Koning,� Lissewege,� St.� Andries,� St.�
Kruis�en�St.�Michiels.�

De�verhouding�van�de�te�verwezenlijken�woningtypes�wordt�dan�als�volgt�verdeeld:�

-�60�%�sociale�huurwoningen�

-�25�%�sociale�koopwoningen�

-�15%�private�verkaveling�

Het� gemeentelijk� reglement� sociaal� wonen� van� de� stad� Brugge� zal� driejaarlijks�
worden� geëvalueerd.� Daarbij�wordt� het� vooropgestelde� bindend� sociaal� objectief�
getoetst�aan�de�realisaties.�

[Bron:�Stad�Brugge�(2009)�“Gemeentelijk�reglement�sociaal�wonen”]�

�
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Best
practice:
Genk
–
Gemeentelijk
reglement
Sociaal
Wonen


Genk�is�een�stad�waar�reeds�een
hoog
aantal
sociale
woningen�aanwezig�is:�3.233�
sociale�huurwoningen�en�105�sociale�koopwoningen.�Dit�komt�neer�op�een�aandeel�
sociaal�woonaanbod� van�13,90%� (cijfers�bijlage�decreet�GPB).�Net� om�die� reden�
heeft�Genk�geen�te�realiseren�sociaal�objectief�aan�huurwoningen.�Genk�heeft�nog�
enkel�een�quotum�te�realiseren�sociale�koopwoningen�(250�stuks)�en�sociale�kavels�
(0).�

�

De�aanwezigheid�van�het�hoge�aantal�sociale�huurwoningen� in�combinatie�met�de�
aanwezigheid�van�de�vele�tuinwijken�maakt�dat�Genk�een�zeer�specifieke�ruimtelijke�
opbouw� kent.� Een� aantal
 wijken� (of� delen� van� wijken)� hebben� omwille� van� de�
historische� ontwikkelingen� reeds
 een
 maximale
 bezettingsgraad� bereikt� wat�
betreft�het�aandeel�sociale�woningbouw.�

Stad� Genk� heeft� daarom� een� actieplan� opgemaakt� met� een� overzicht� van� de�
verschillende� projecten� die� in� de� loop� van� de� volgende� jaren� zullen� gerealiseerd�
worden.� Hierbij� streeft� de� stad� naar� het� op� peil� houden� van� het� aantal� sociale�
woningen�en�naar�een�evenwichtige�spreiding.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Maar� in� functie� van� het� realiseren� van� een� kwalitatief� Genks� woonbeleid,� een�
evenwichtige� opbouw� van� de� Genkse� bevolkingsstructuur� en� het� slagen� van�
ambitieuze� projecten� in� een� complexe� context,� is� het� aangewezen� om� bepaalde�
gebieden�expliciet�te�vrijwaren�van�bijkomende�sociale�huur-�of�koopwoningen.�Het�
stadsbestuur�kiest�voor�een�realisatie�van�sociaal�objectief�volgens�bovenvermeld�
actieplan,� omdat� dit� garanties� geeft� dat� de� vooropgestelde� doelstelling� effectief�
verwezenlijkt�zal�worden�op�de�locaties�die�ruimtelijk�verantwoord�en�wenselijk�zijn.�

[Bron:�Stad�Genk�(2010)�“Gemeentelijk�reglement�sociaal�wonen”]�
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Best
practice:
Vilvoorde
–
Stedelijk
reglement
sociaal
wonen


De�stad�Vilvoorde�heeft�een�sociaal�objectief�van�6
sociale
kavels
en
109
sociale


koopwoningen.�De�stad�wil�deze�taakstelling�realiseren�in�wijken�die�goed�ontsloten�
zijn,� waar� het� inplanten� van� nieuwe� sociale� woningen� de� ruimtelijke� en� sociale�
draagkracht�van�de�wijk�niet�overstijgt�en�dat�in�de�verschillende�wijken�een�goede�
sociale�mix�wordt�gerealiseerd.�Daarom�heeft�de�stad�Vilvoorde�in�haar�Stedelijk


Reglement
Sociaal
Wonen
(april
2011)
een
ruimtelijke
differentiatie
opgenomen.�

Gemiddeld� is� 10,46%� van� alle�woningen� sociaal.�Rekening� houdend�met� volgende�
percentages�sociale�woningen�in�elke�wijk�in�Vilvoorde:�

- wijk�Centrum�(inclusief�Far-West)�7,88�%��

- wijk�Faubourg�14,59�%��

- wijk�Houtem�44,34�%��

- wijk�Kassei�17,28�%��

- wijk�Peutie�3,04�%��

- wijk�Koningslo�0�%��

Op� basis� hiervan� kan� besloten� worden� dat� enkel� de� wijken� Koningslo� en� Peutie�
zwak�scoren�wat�het�aantal�sociale�huurwoningen�betreft.�

De�stad�kiest�in�haar�reglement:�“voor�een�bijkomende�verlaging�van�het�minimale�
percentage�sociaal�woonaanbod�de�wijken�Centrum,�Houtem,�Faubourg�en�Kassei”�
alsook�“voor�een�bijkomende� verlaging� van�het�minimale�percentage� voor�de�wijk�
Peutie,�gezien�deze�wijk�in�buitengebied�ligt�en�ook�minder�goed�ontsloten�is”.�

De�stad�kiest�voor�een�“behoud�van�het�percentage�voor�de�wijk�Koningslo,�gezien�
er� in� deze�wijk� geen� inspanningen� geleverd�worden� rond� betaalbaar�wonen;� dat�
deze�wijk� zeer�goed�ontsloten� is� en�dat� ook�de�nodige� voorzieningen� voorhanden�
zijn.�

[Bron:�Stad�Vilvoorde�(2011)�“Stedelijk�reglement�sociaal�wonen”]�

�
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4.5 Actiedomein
5:
Woonzorgzone



Stad�Halle�kan�in�overleg�met�de�bestaande�woonzorgcentra�en�het�OCMW�nagaan�
in�welke�mate�het�wenselijk�is�om�in�het�centrum�een�woonzorgzone�af�te�bakenen�
waarin� men� zoveel� mogelijk� ondersteunende� diensten� voor� zorgbehoevenden� en�
senioren� wil� realiseren.� Door� de� uitbouw� van� een� woonzorgzone� draagt� men�
enerzijds�bij�aan�een�verdere�differentiatie�van�het�woningaanbod�(doelstelling
2)�
maar�voert�men�ook�een�gebiedsgericht�beleid�(doelstelling
3).�

Een� woonzorgzone� is� een� gewone� woonwijk� met� een� evenwichtige� mix� van�
bewoners.�Wanneer�men�zorgbehoevend�wordt,�kan�men�er�blijven�wonen�doordat�
er�een�verhoogd�en�op�elkaar�afgestemd�aanbod�is�van�zorg-�en�dienstverlening.�
Het�centrum�van�een�woonzorgzone� is�een�dienstencentrum,� rusthuis,� ziekenhuis�
of� andere� centrale� zorgantenne� en� een� verhoogd� aanbod� aan� aangepaste�
woonvormen.�In�de�directe�omgeving�van�deze�antenne�zijn�ook�meer�voorzieningen�
qua� winkels� en� andere� diensten� (zoals� brengdiensten,� maaltijddienst� aan� huis,�
poetshulp,�zorgvervoer,�…).�In�één�woonzorgzone�wonen�idealiter�tussen�de�6.000�
à�12.000�inwoners.�

Bij� het� aansnijden� van� nieuwe� verkavelingen� of� nieuwe� projecten� in� de�
woonzorgzone� moet� men� dus� altijd� rekening� houden� met� de� behoeften� voor�
huisvesting� voor� ouderen.� De� stad� kan� hierbij� minimumvereisten� opleggen� aan�
nieuwe� woningen� in� de� afgebakende� woonzorgzone� inzake� doorgang,� trap,�
bad/douche,� ...� Dit� kan� gebeuren� in� een� verordening� of� in� een� nieuw�
bestemmingsplan.�

Momenteel�werkt�SumResearch�voor�de�stad�Genk�aan�de�verdere�uitbouw�van�het�
concept� woonzorgzones.� Ook� in� Brugge� wordt� dergelijke� oefening� door�
SumResearch� uitgewerkt.� Als� derde� voorbeeld� wordt� ook� stad�Wervik� vernoemd�
die�in�haar�kernzone�een�woonzorgzone�heeft�uitgebouwd.�

Bij�dit�actiedomein�wensen�we�ook�te�wijzen�dat�het�belangrijk�is�dat�het�realiseren�
van� nieuwe� woningen� –� of� het� nu� om� zorgwoningen� gaat� of� niet� –,� gelijke� tred�
houdt�met� het� verhogen
 van
 het
 algemene
 voorzieningenniveau
 in
 de
 stad.� Niet�
alleen� lokale� buurtvoorzieningen,� maar� ook� stadsdiensten� moeten� hun� aanbod�
verhogen.� De� stad� Halle� kan� zelf� sturende� actor� zijn� in� de� uitbouw� van� haar�
dienstverlening� (loketdiensten,� crèches,� kinderopvang,� diensten� aan� huis,� …)� of�
kan� ruimte� en� ondersteuning� bieden� aan� private� actoren� die� inzetten� op� het�
aanbieden�van�deze�diensten�of�lokale�handelsactiviteiten.�
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Best
practice:
Wervik
-
woonzorgzone


Het� OCMW-� en� stadsbestuur� van� Wervik9� maakte� van� het� centrum� van� de�
gemeente� een� woonzorgzone.� De� ‘woonzorgzone’� is� er� een� woonwijk� als� een�
andere.�De�stad�zorgde�voor�een�reorganisatie�van�straten,�pleinen�en�gebouwen�
met� voldoende� ontmoetingsplaatsen� (van� zitbank� tot� speelpleintje),� voldoende�
activiteiten� op� loopafstand� (van� horeca� tot� animatie-� en� recreatievoorzieningen)�
en�voldoende�openbaar�vervoer.�

Het�zorgkruispunt� is�het�Sint-Janshospitaal� bevindt� zich� centraal� in�de�wijk.�Er�
werden�verschillende�woonvormen�voor�ouderen�ontwikkeld�binnen�een�straal�van�
750
 meter� rond� het� ziekenhuis.� De� beschikbaarheid� van� die� hulp-
 en


dienstverlening� krijgt� daarbij� bijzondere� aandacht.� Ieder� binnen� de� zone� kan�
beroep� doen� op� verpleging� en� verzorging� aan� huis,� informatie� en� advies,�
consultatie� bij� deskundigen,� maaltijden� aan� huis,� enz.� Ouderen� kunnen� via� een�
noodoproepsysteem� met� het� ziekenhuis� verbonden� worden.� Ook� de� volgende�
diensten
 aan
 huis� worden� aangeboden:� strijkdienst,� schoonmaakhulp,� warme�
maaltijden,� klusjesdienst,� boodschappendienst.� Elke� inwoner� kan� bovendien� met�
zorgvragen�en�noodoproepen� terecht�bij�een�callcenter� tussen�08u00�en�20u00.�
Medewerkers�verwijzen�hen�door�naar�de�juiste�dienst�of�persoon.�Minstens�één�
keer�per�week�bellen�medewerkers�met�senioren�die�vereenzaamd�zijn�of�dreigen�
te�vereenzamen.�

Daarnaast� is� er� aandacht� voor� collectieve
 woonvormen� en� een� sociale
 mix.� In�
Wervik�zijn�er�38�service�flats,�28�sociale�appartementen�en�twee�woonzorgcentra�
met� 184�woongelegenheden.� Om� de�woonzorgzone� te� realiseren� voert� de� lokale�
overheid� een� gericht� aankoopbeleid� van� huizen.� De� stad� koopt� twee� huizen�
per�jaar�en�maakt�men�er�een�aangepaste�woning�van.�

Onderstaande� richtlijnen� worden� gehanteerd� in� de� woonzorgzone� in� de� stad�
Wervik�10�en�kunnen�inspiratie�bieden�voor�de�uitbouw�van�een�woonzorgzone�in�
Halle:��

- Er� worden� karakteristieken� opgelegd� aan� de� woning:� een� aparte�
slaapkamer,�noodoproepsystemen,�geen�trappen,�deurbreedte,�…�

- De� stad� verwerft� leegstaande� panden� in� de� woonzorgzone� die� maar� niet�
verkocht�geraken�met�subsidies�Vlaamse�gemeenschap.�

- Elke� inwoner� van� de� woonzorgzone� heeft� binnen� een� straal� van� 750m�
toegang�tot�een�24uur-zorgcentrum.�

- Er�is�een�nachtopvang�aanwezig�in�de�gemeente.�

- Er� is�een�callcenter�voor�noodoproepen�doe�worden�beantwoord�door�een�
zorgteam� (verpleegkundigen� en� verzorgenden)� vanuit� het� bestaande�
woonzorgcentrum.�

- Er� is� een� verhoogd�niveau� van� diensten� aan� huis�waarvoor� het�OCMW�de�
coördinatie�opneemt.�Volgende�partners�werken�samen�met�het�OCMW:�

- Thuiszorg� (Wit-Gele� Kruis,� Familiehulp,� Familiezorg,� Solidariteit� voor� het�
gezin,…).�

- Er� is� een� samenwerkingsakkoord� met� plaatselijke� handelaars� die�
thuisleveringsservice�bieden�tegen�kleine�vergoeding,….�

- Er�is�een�thuiszorgwinkel.�

���������������������������������������������������
9�Vereniging�voor�steden�en�gemeenten�(2012)�Toekomsten�voor�sociaal�beleid.�VVSG-pocketreeks.�
10�Gemeente�Wervik�(2010)�Woonzorgzone�Wervik:�een�solide�brug�tussen�wonen�en�zorg�
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- Vanuit�het�OCMW�worden�nieuwe�diensten�aangeboden�via�dienstencheques�
(bij�het�OCMW:�strijk-,�maaltijd-,�poetsdienst).�

- De�stad�zet�in�op�een�woonomgeving�die�sociaal�veilig�en�verkeersveilig�is.�

- Men�maakt�ruimte�voor�ontmoetingsplaatsen�in�collectieve�woonvormen.�

- Men�heeft�een�voetgangerscirkel�aangelegd.��

[Bron:�Gemeente�Wervik� (2010)� “Woonzorgzone�Wervik:� een� solide� brug� tussen�wonen�en�

zorg”]�
�
�

Best
practice:
Genk
–
woonzorgzones�

Het�OCMW� en� het� stadsbestuur� van�Genk�willen� van�Genk� een� “zorgvriendelijke�
stad”� maken� met� aangepaste� woningen� voor� iedereen,� in� een� aangepaste�
omgeving,�met�zorg�op�maat�voor�jong�en�oud.��

Daarom�werd� in� samenwerking�met� het� HIVA� in� 2009� een� onderzoek11� gevoerd�
naar� het� ontwikkelen� van� woonzorgzones.� In� totaal� werden� zes� woonzorgzones�
afgebakend� en� werd� de� bestaande� infrastructuur� zorgvuldig� geïnventariseerd.�
Omdat�het�niet�haalbaar�werd�geacht�gelijktijdig�in�te�zetten�op�de�ontwikkeling�van�
meerdere�woonzorgzones,� opteerden� stad� en�OCMW�voor� de� concrete� realisatie�
van�één�woonzorgzone,�met�name�woonzorgzone�Oost.��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

De� woonzorgzone� Oost� omvat� de� wijken� Oud-Waterschei,� Waterschei� Noord,�
Waterschei�Zuid�en�Nieuw�Texas.�De�keuze�voor�WZZ�Oost� is�gebeurd� in�overleg�
met�de�Diensten�Sociaal�Welzijn,�Wijkontwikkeling�en�Woonbeleid,�het�OCMW�en�de�
sociale� huisvestingsmaatschappijen� Nieuw� Dak� en� Landwaarts� en� gebaseerd� op�
het�feit�dat�er�grote�opportuniteiten�in�deze�woonzorgzone�aanwezig�zijn�(campus�
André�Dumont,�Menosproject,�Sint-Janssite).�Voor�deze�woonzorgzone�werd�een�
actieplan�opgesteld.�

Hieronder�worden�enkele�acties�opgesomd�die�voor�de�woonzorgzone�Oost�worden�
uitgewerkt:�

- Het�OCMW�bouwt�het�lokaal�dienstencentrum�de�Halm�en�in�latere�fase�ook�
het� vijfde� dienstencentrum� verder� uit� tot� coördinatiepunt� en�
activiteitencentrum.�

���������������������������������������������������
11
�Peetermans�en�Winters�(2009)�“Naar�een�zorgvriendelijk�Genk,�Leuven:�HIVA.�
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- De�lokale�dienstencentra�van�het�OCMW�profileren�zich�duidelijk�als�infoloket�
waar� men� terecht� kan� voor� gerichte� doorverwijzing.� Dit� gebeurt� in�
afstemming�met�andere�infoloketten�(o.a.�mutualiteiten).�

- Het� OCMW� neemt� initiatief� inzake� een� campagne� om� de� vraag� naar�
gezinszorg� aan� te� zwengelen� (experiment� in� WZZ� Oost)� (o.a.� via� project�
mantelzorg�in�Stedenfonds)�

- Via� de� buurthulp� vanuit� de� dienstencentra� (bezoekteam,� vrijwilligers,…)�
worden� senioren� die� gebaat� kunnen� zijn� bij� gemeenschappelijke� warme�
maaltijden�en�ontmoeting�actief�opgespoord.�

- Vanuit� het� OCMW� worden� via� een� stedenfondsproject� rond� mobiliteit� de�
mensen�naar�de�maaltijden�gebracht.�

- Het� OCMW� neemt� het� initiatief� voor� een� netwerkoverleg� met� de�
thuiszorgdiensten�met�als�doel�om�met�kleinschalige� initiatieven� in� te�pelen�
op�de�noden�met�betrekking�tot�24-uurszorg.�

- Er� wordt� lokaal� mee� op� de� kar� gesprongen� inzake� campagnes� naar�
allochtone�jongeren�om�hen�te�stimuleren�te�kiezen�voor�zorgberoepen.�

- Via� het� SIT� wordt� er� een� vorming� georganiseerd� voor� thuiszorgdiensten�
inzake�omgaan�met�kansarmoede.�

- Het�OCMW�ontwikkelt�een�project�rond�mantelzorg�in�het�stedenfonds.�

- Het� OCMW� realiseert� het� project� “toegankelijke� zorg� voor� allochtone�
ouderen”�(CERA-project�“anders�ouder�worden”).�

- Stad�en�OCMW�coördineren�via�het�project�‘Warm�Genk’�initiatieven�die�zich�
richten�op�het�aanpakken�van�de�eenzaamheidsproblematiek�bij�senioren.�

- Onderzoeken�via�de�stad�of�het�mogelijk�is�de�bibliotheekbus�ook�in�de�WZZ�
Oost� te� laten� komen� (momenteel� stopt� de� Bibliotruck�in� Winterslag,�
Kolderbos�en�Sledderlo�voor�het�project�Bibus&Biba�in�de�wijk,�niet�aan�een�
school).�

- actief� sturen� op� de� ontwikkeling� en� realisatie� van� andere� nieuwe�
“tussenwoonvormen”�

- “strenge� houding”� van� stad� Genk� omtrent� woningopsplitsing� en� wonen� in�
gemeenschap�(vb.�3�senioren�delen�1�woning)�in�vraag�stellen 

[Bron:� Peetermans,� A.� en� Winters,� S.� (2009)� “Naar� een� zorgvriendelijk� Genk”,� HIVA,�

Leuven]�

�
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Best
practice:
Wervik
-
voetgangerscirkel


De� stad� Wervik� heeft� in� het� kader� van� de� uitbouw� van� haar� woonzorgzone� een�
voetgangerscirkel� aangelegd� in� het� centrum� van� de� stad.� Dit� is� een�
aaneengesloten� wandelroute� van� ±� 2km� die� voetgangers� (i.h.b.� ouderen� en�
mindervaliden)�in�staat�dient�te�stellen�om�zelfstandig�en�op�hun�eigen�tempo�hun�
doel�al� lopend�te�bereiken.�Doel� is�om�de�belangrijkste�voorzieningen�(winkels�en�
diensten)�met� elkaar� te� verbinden�met� om�de�±200m�een� rustpunt� (vb.� zitbank).�
Het� beheer� en� onderhoud� moeten� op� een� hoog� peil� worden� gehouden.� De�
voetgangerscirkel� moet� voldoende� verlicht� en� bewegwijzerd� zijn� en� er� moet�
voldoende�sociale�controle�zijn�alsook�een�duidelijke�routemarkering.�

Voetgangerscirkel�woonzorgzone�Wervik�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
Belangrijk� is�ook�om� tijdens�de�realisatie�de�bevolking�alsook�de�handelaars�hier�
voldoende�over�te�informeren.��

[Bron:�Gemeente�Wervik� (2010)� “Woonzorgzone�Wervik:� een� solide� brug� tussen�wonen�en�

zorg”]�
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4.6 Actiedomein
6:
Communicatie
en
imagoversterking


Het�zesde�actiedomein�bestaat�uit�twee�delen:�communicatie�en�immagoversterking.�
Via� dit� actiedomein� wenst� men� de� eerste
 doelstelling� ‘Wonen� in� Halle� als� een�
positieve�keuze’�uit�te�voeren.�

�

4.6.1 Communicatie


Een�goede�communicatie� vormt�een�belangrijk� onderdeel� voor�het�welslagen� van�
een� woonbeleid.� Tijdens� de� opmaak� van� een� woonplan� dienen� de� makers� zowel�
intern� (binnen� de� gemeentelijke� diensten)� als� extern� (naar� de� bevolking)� te�
informeren� en� terug� te� koppelen� met� de� vraag� of� de� gevolgde� weg� wordt�
aangevoeld�als�de�juiste.�Zoals�ook�uit�de�omgevingsanalyse�bleek�is�het�belangrijk�
om� ook� actoren� die� zich� op� een� professionele� manier� op� de� private� markt� met�
wonen� bezighouden� te� informeren� (vb.� immosector,� projectontwikkelaars,�…).� Zij�
staan�met�beide�voeten�in�het�veld�en�zijn�vaak�(naast�de�stad�zelf)�een�belangrijke�
schakel�naar�particulieren�toe.�

Deze� communicatie� is� van�belang� om�de�aandacht
 voor
 en
 betrokkenheid
 bij
 het


woonbeleid� gaande� te� houden.� De� informatiemiddelen� zijn� talrijk� (infoblad,�
persberichten,� infovergaderingen,� sociale� media,� websites,� digiborden,�…).� Men�
zal� op� voorhand� goed� moeten� bedenken� wanneer� welke� informatie� voor� welke�
doelgroep� relevant� is� en� hoe� die� informatie� wordt� verzameld,� verwerkt� en�
voorgesteld12.�

Bovendien� kan� hier� een� link� gelegd� worden� met� de� intergemeentelijke


samenwerking� met� de� gemeente� Sint-Pieters-Leeuw� Het� feit� dat� er� eenzelfde�
toewijzingsreglement� is� opgemaakt� en�dat�bepaalde�aspecten� van�het�woonbeleid�
van�hieruit�zullen�worden�gecoördineerd�maken�dat�de�communicatie�omtrent�het�
woonbeleid�ook�vanuit�de�intergemeentelijke�samenwerking�kan�gebeuren.�

�

4.6.2 Imagoversterking


Het�imago�van�Halle�als�attractieve�woonstad�is�niet�altijd�even�positief,�geheel�ten�
onrechte.� De� lokale� identiteit� van� de� stad� moet� beklemtoond� worden� alsook� de�
promotie�van�lokale�en�bovenlokale�voorzieningen�die�de�stad�rijk�is.�De�stad�mag�in�
dat�opzicht�gerust�nadenken�over�een�zekere�citymarketing.�

De�doelstelling�is�immers�om�van�het�wonen�in�Halle�een�positief�gegeven�te�maken.�
Men�moet� een� duidelijk� antwoord� geven� op� de� vraag:�Waarom�moet� iemand� voor�
Halle�blijven�kiezen?�De�eigen�inwoners�moeten�in�de�eerste�plaats�méér�overtuigd�
zijn� van�de� troeven� van�de�stad.�Zij� zijn� immers�de�eerste�ambassadeurs� van�de�
stad.�

Daarom�is�het�ook�belangrijk�dat�de�stad�actieve�betrokkenheid�en�participatie�van�
bewoners� in� hun� eigen�wijk� zoveel�mogelijk� ondersteunt� en� stimuleert.� Zij� weten�
immers�als�geen�ander�wat�de�meest�positieve�punten�zijn�in�hún�wijk.��

�

���������������������������������������������������

12�Uit�“Handleiding�Lokaal�Woonbeleid,�deel�I�Woonplan�(Ministerie�van�de�Vlaamse�
Gemeenschap,�2002).�
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5 Bijlagen


5.1 Kwaliteitsnormen


Elke�woning�moet�aan�de�minimale�kwaliteitsnormen�voldoen�die�door�de�Vlaamse�
Wooncode�worden�vastgelegd.�Instrumenten�die�de�gemeente�ter�beschikking�heeft�
om�over�die�minimale�normen�te�waken,�zijn�het�conformiteitsattest,�de�ongeschikt-�
en� onbewoonbaarverklaring� (OO-verklaring).� Belangrijk� is� dat� de� burgemeester�
een�herhuisvestingsplicht�heeft.��

De� Vlaamse� Wooncode� en� het� Kamerdecreet� voorzien� een� administratieve� en�
strafrechtelijk� aanpak� van� woningen� die� niet� voldoen� aan� de� minimale�
kwaliteitsnormen.� De� procedures� zijn� gericht� op� het� aanpakken� van� ongeschikte�
en/of� onbewoonbare� woningen� op� de� private� huurmarkt,� voornamelijk� in� het�
onderste� segment.� De� administratieve� procedure� heeft� betrekking� op� een�
gewestelijke� heffing� en� gemeentelijke� opcentiemen.�De� strafrechtelijke� procedure�
kan�leiden�tot�een�herstelvordering.��

De� Vlaamse� Wooncode� (art.� 15)� stelt� dat� wanneer� tot� herhuisvesting� van� de�
bewoners� moet� worden� overgegaan� de� burgemeester� de� nodige� maatregelen�
neemt�voor�de�bewoners.�Uiteraard� is�het�ook�mogelijk�dat�de�bewoners�zelf�een�
oplossing�vinden��

Het�OCMW�Halle�beschikt�over�twee�bemeubelde�noodwoningen�die�worden�ingezet�
in�geval� van� rampen� (vb.�brand)�en�over�vier�doorgangswoningen�die�doorgaans�
worden� verhuurd� aan� huishoudens� die� zich� situeren� tussen� dakloosheid� en� een�
sociale�huurwoning.�Halle� heeft� een� lokaal� toewijzingsreglement�maar�daarin� zijn�
bewoners�van�een�ongeschikt�of�onbewoonbaar�verklaarde�woning�niet�opgenomen�
als�doelgroep.��

Om� lokale� besturen� te� ondersteunen� in� de� kwaliteitsbewaking� heeft� men� de�
mogelijkheid� gecreëerd� om� herhuisvestingskosten� terug� te� vorderen� bij� de�
eigenaar13.�De�burgemeester�kan�ook�ingrijpen�tegen�ondermaatse�woningkwaliteit�
op�basis�van�de�artikel�135�van�de�Nieuwe�Gemeentewet�(Decreet�van�1�februari�
2008).� Dit� artikel� zegt� dat� de� gemeenten� de� taak� hebben� om� te� voorzien� in� een�
goede� politie,�met� name� over� de� zindelijkheid,� de� gezondheid,� de� veiligheid� en�de�
rust�op�openbare�wegen�en�plaatsen�en�in�openbare�gebouwen.�Een�besluit�van�de�
Burgemeester� op� basis� van� artikel� 135� van� de� wet� kan� dus� op� grond� van� de�
openbare� veiligheid� en� openbare� gezondheid� (Vandromme,� 2008)� en� niet�
rechtstreeks�op�grond�van�kwaliteitsnormen.��

�

�

�

���������������������������������������������������
13� Decreetswijziging� van� 7� juli� 2006,� in� werking� getreden� 9� september� 2007,� bij� het� Decreet� van� 15� juli� 1997�
houdende�de�Vlaamse�Wooncode�(B.S.,�19�augustus�1997).�
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5.2 De
private
huurmarkt
in
Halle


Wat� betreft� de� huurprijzen� is� er� een
 officiële
 dataset� voorhanden,� de� AAPD�
Huurcontractendatabank.�Sinds�2007� is�de�eigenaar� verplicht� om�alle� afgesloten�
huurcontracten�te�laten�registreren.�

Uit�onderzoek�blijkt14�dat�het�aantal�lopende�huurcontracten�in�Halle�in�2010�gelijk�
is�aan�2.764�en�dat�de�mediaanhuurprijs�voor�de�gemeente�gelijk�is�aan�560
euro.


In�vergelijking�met�de�dertien�centrumsteden�is�het�duurder
om
te
huren
in
Halle.


De
 invloed
 van
 Brussel
 speelt
 hier
 een
 belangrijke
 rol.
 Meer� nog,� Halle� is� het�
duurste�in�vergelijking�met�de�13�andere�steden.��

�
Tabel�2:�Huurcontracten�en�mediaanprijzen�

�

Gemeente

Lopende
huurcontracten


(2010)

Mediaanhuurprijs


Halle� 2.764� €560�

Aalst� 7.068� €477�

Antwerpen� 62.132� €450�

Brugge� 12.970� €511�

Genk� 3.180� €476�

Gent� 32.676� €460�

Hasselt� 6.272� €497�

Kortrijk� 7.151� €435�

Mechelen� 6.816� €512�

Leuven� 23.534� €371�

Oostende� 11.489� €447�

Roeselare� 5.048� €441�

Sint-Niklaas� 7.432� €470�

Turnhout� 4.321� €466�

Bron:�Tratsaert,�K.�(2012)�Huurprijzen�en�richthuurprijzen





���������������������������������������������������
14� Tratsaert,� K.� (2012)� Huurprijzen� en� richthuurprijzen� –� Deel� II:� De� registratie� van� huurcontracten� als�
informatiebron�voor�de�private�huurmarkt.�Steunpunt�Ruimte�en�Wonen,�2012.�
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5.3 Referentiebestanden


Zoals� gevraagd� door� stad� Halle� worden� in� bijlage� de� integrale� documenten�
meegeleverd�waarnaar�in�deze�woonstudie�wordt�verwezen.��

�

Het�gaat�om�volgende�documenten:�

- Referentie�1�

“Duurzaamheidsmeter� Stad� Gent� -� Duurzaamheidsmeter� voor� duurzaamheid�
en� kwaliteit� stadsontwikkelingsprojecten”� (2011)� opgemaakt� door� evr-
Architecten,�SumResearch�en�Daidaloz-Peutz�

�

- Referentie�2�

“Duurzaamheidsmeter� Economische� Sites� –� Duurzaamheidsmeter� voor�
duurzaamheid�en�kwaliteit� in�economische�sites”�(2011)�opgemaakt�door�evr-
Architecten,�SumResearch�en�Daidaloz-Peutz�

�

- Referentie�3�

“Evaluatie� van�het� kwaliteitsinstrumentarium�–�Vanuit� het�perspectief� van�de�
huurder”� (2011)� opgemaakt� door� Vandekerckhove� en� Le� Roy� via� Steunpunt�
Ruimte�en�Wonen,�Heverlee�

�

- Referentie�4�

“Richtlijnen� voor� de� kwalitatieve� opsplitsing� van� woningen� in� meerdere�
wooneenheden”�(Stebo�i.s.m.�Provincie�Limburg,�2011)�

�

- Referentie�5�

“Toetsingskader�voor�nieuwe�woonprojecten�Mortsel”�(2009)�opgemaakt�door�
Stad�Mortsel�

�

- Referentie�6�

Algemene�Bouwverordening�Stad�Leuven�(2009�

�

- Referentie�7�

Gemeentelijk�reglement�Sociaal�Wonen�Stad�Genk�(2010)�

�

- Referentie�8�

Stedenbouwkundige�verordening�Brugge�(2011)�

�
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5.4 Gecombineerde
visiekaart


�

�
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Sumcolofon�

�
�

�

�

�
 

datum� opgesteld�te�Gent�op�24�mei�2013�


projectleider


�
Brecht�Vandekerckhove,�geograaf�-�stedenbouwkundige�
brecht.vandekerckhove@sum.be��
�

projectmedewerkers� Wouter�Kesbeke,�geograaf�
Liesbeth�VanDamme,�geograaf�
�

SumContact� SumResearch�nv�
gent@sum.be���
www.sum.be�
09�225�54�88�
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