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V o o r w o o r d

Samen werken aan wonen

Telkens opnieuw en op een vernieuwende wijze w il het W est-Vlaamse provin

ciebestuur inspelen op de gewijzigde m aatschappelijke noden inzake huisves

ting en woonbeleid. D a tstaat onom wonden in de provinciale Beleidsnota Wonen 

2002 - 2006. Daartoe voert de provincie niet alleen concrete be le ids instrum en

ten in, m aar lanceert ze ook nieuwe projecten.

Het organiseren van Studiem om enten zoals de Provinciale Woonhappening, is 

één m an ie r om de vinger aan de pols te houden en op de hoogte te blijven van 

de m eest recente tendensen inzake wonen. Het is ech ter niet de enige. Met de 

publicatie 'Wonen in W est-V laanderen 'w ilde  provincie d it boeiende debat leven

dig houden en w aar m ogelijk  verrijken . Deze denkoefening doet een oproep aan 

iedereen die m et de w oonsector in W est-V laanderen begaan is.

Het recht op wonen lig t verankerd in de Grondwet. In de V laamse Wooncode 

werd d it recht vertaa ld ais streven naar een toegankelijke en kw a lite itsvo lle  

d ienstverlen ing inzake huisvesting. De Wooncode trach t het hu isvestingsland- 

schap te hertekenen. De gem eente kreeg daarbij een centra le ro l toebedeeld. 

Ze kreeg de opdracht om te werken aan een lokaal en geïntegreerd woonbeleid 

in sam enspraak m et de versch illende huisvestingsactoren, daarbij gebru ik  

makend van de aangereikte instrum enten om de w oonkw a lite it te verbeteren.

De provincie biedt haar kennis en diensten aan ais bestuurlijke  partner. Op een 

com plem enta ire  w ijze w il ze het in tegra le hu isvestingsbeleid mee gestalte he l

pen geven. A is in te rm ed ia ir bestuur, tussen het V laamse en lokale be le idsn i

veau in, ve rvu lt ze in toenem ende mate een s le u te lro l in de toepassing van de 

Vlaamse Wooncode.
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Het dossier Wonen in W est-V laanderen d ru k t de W est-Vlaamse woonsituatie  in 

c ijfe rs  uit, sche tst het kader w aarb innen de provincie voor z ichzelf een ro l weg- 

gelegd ziet en biedt een overzicht van de genomen bele idsin itia tieven. Tevens 

geeft het aan w e lke nieuwe accenten het beleid op het v lak van wonen in de 

nabije toekom st w il leggen.

Dit dossier is een eerste stap in de rea lisa tie  van m ijn droom project, m et name 

op basis van een dege lijk  dossier m et alle betrokken pa rtners  (gemeenten, pro

vincie, V laam s Gewest, de sociale koop- en huursector, hu isvestingsin ter- 

com m unales, sociale verhuurkanto ren, ...) het woondebat aangaan.

Wie zich aangesproken voelt, is van harte uitgenodigd. Samen kunnen we m ijn 

droom project waarm aken.

D irk De fauw

Gedeputeerde voor w elz ijn
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I n l e i d i n g

Wonen: een mensenrecht

Goed wonen is heel be langrijk  binnen het totale welbevinden van elke burger. 

Daarom schenken de diverse bestuursn iveaus e r zoveel aandacht aan.

Het recht op wonen en op behoorlijke huisvesting w ord t a l in de Grondwet ais 

een sociaa l g rondrecht omschreven.

De Vlaamse Wooncode werd in 1997 door het V laam s Parlem ent bij decreet 

goedgekeurd. De Wooncode sche tst het kader van het toekom stige woonbeleid 

in Vlaanderen. Het recht op behoorlijke huisvesting voor iedere burger is ook 

hie r het uitgangspunt. Om dit te rea liseren, w ord t gestreefd naar de beschik

baarheid van aangepaste woningen van goede kw a lite it, in een behoorlijke 

woonom geving, tegen een betaalbare prijs  en m et woonzekerheid.

Omdat wonen een m ensenrecht is, besteden onderzoekers, w e lz ijnsw erk én 

overheden steeds m eer aandacht aan de sociale en econom isch-financië le  

gevolgen van een slechte w oonsituatie . Klein, ongezond en onaangepast wonen, 

vee la l in een onaantrekke lijke omgeving, le id t vaak to t hogere dokterskosten en 

slechtere schoo lresu lta ten van de kinderen. Door een lagere opleiding krijgen 

die kinderen ook m inde r kansen op de a rbe idsm ark t en staan ze ook w eer m in 

der s te rk  op de hu isvestingsm arkt, w aardoor ze de vicieuze c irk e l n iet kunnen 

doorbreken.

In de Beleidsnota Wonen 2002 - 2006 legde de provincie W est-V laanderen een 

aantal du ide lijke be le idsp rio rite iten  vast op het v lak van wonen. Deze be le ids

nota vo rm t het kader w aarb innen de provincie acties on tw ikke lt.

In d it dossier Wonen in W est-V laanderen lich t de provincie haar be le idsdoe l

s te llingen, concrete rea lisa ties en am bities toe. In een eerste hoofdstuk worden 

de be le idsin tenties kort om schreven. De c ijfe rs  in hoofdstuk 2 geven de ken

m erken van het W est-V laam s woningbestand aan. Hoofdstuk 3 lich t concrete 

projecten u it de p ra k tijk  toe. Tot s lo t be lich t het vierde en laatste hoofdstuk de 

toekom stopties.
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vooreen provinciaal woonbeleid



I 10 W O N E N  IN W E S T - V L A A N D E R E N

U i t g a n g s p u n t e n
vooreen provinciaal woonbeleid

De provincie W est-V laanderen is één van de vele overheden die zich op het te r

rein van het woon beleid begeeft, naast de lokale besturen enerzijds en de V laam 

se en federale overheid anderzijds.

Doorheen haar woon beleid w il het provinciebestuur de gedachte 'rech top  wonen 

voor iedereen' helpen waarm aken.

De invalshoek is dubbel. Enerzijds is e r het ru im te lijk  beleid, w aarb ij du ide lijk  

sociale accenten gelegd worden, anderzijds is e r het woonbeleid, on tw ikke ld 

binnen de dienst W elzijn van de provincie, waarb ij het recht op wonen vanuit een 

w e lz ijnshoek benaderd wordt.

Wonen in het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Waar gebouwd kan worden en w aar n ie t , is aan regels gebonden. Deze regels 

liggen onder m eer vast in de s truc tuu rp lannen van de diverse overheden. Het 

R u im te lijk  S tructuu rp lan  Vlaanderen (RSV) gaat ervan u it dat wonen, w erken en 

verzorgende functies zoveel m oge lijk  in de stedelijke gebieden gebundeld of 

sam engebracht m oeten worden. Het RSV w il de s tedelijke gebieden aangenaam 

en leefbaar maken, onder m eer door stadskernvern ieuw ing, groenvoorziening, 

het te rugdringen van het autoverkeer en het verschaffen van w oonru im te  aan 

alle bevolkingsgroepen, jonge gezinnen m et kinderen, alleenstaanden en sen io

ren.

Het beleid w il de open ru im te  zoveel m oge lijk  sparen. Hiertoe w orden ook in het 

buitengebied wonen en werken geconcentreerd in de bestaande kernen. De 

woonquota voor de provincie W est-V laanderen bedragen 67 procent in het 

s tede lijk  gebied en 33 procent in het buitengebied.
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De Vlaamse overheid 

heeft de stedelijke gebie

den geselecteerd en 

onderverdeeld in reg io

naalstedelijke gebieden, 

s tru c tu u ro n d e rs te u n e n 

de k le instede lijke  gebie

den en kle instedelijke 

gebieden op provinciaal 

niveau. Brugge (delen van 

Brugge, Damme, Jabbe- 

ke, Oostkamp en Zedel- 

gem), K o rtr ijk  (delen van 

Deerlijk, Harelbeke, K o rt

rijk , Kuurne, Wevelgem 

en Zwevegem), Oostende 

(delen van Bredene, M id - 

de lkerke en Oostende) en Roeselare (delen van Izegem, Inge lm unster en Roe- 

selare) vorm en de reg ionaa lstedelijke gebieden. De structuurondersteunende 

k le instedelijke gebieden zijn Knokke-Heist, leper, W aregem en T ielt. B lanken

berge, Veurne, Diksm uide, Poperinge, Torhout en Menen zijn gecatalogeerd ais 

kle instedelijke gebieden op provinciaa l niveau.

Voor de reg ionaa lstedelijke gebieden w e rk t de V laamse overheid een concrete 

visie u it in ru im te lijke  u itvoeringsplannen. De provincie doet hetzelfde voor de 

structuurondersteunende kle instede lijke  gebieden en kle instedelijke gebieden 

op provinciaa l niveau.

De provincie heeft in het Provinciaal R u im te lijkS truc tuu rp la n  W est-Vlaanderen 

de kernen in het buitengebied aangeduid w aar bijkom ende woongelegenheid 

en ru im te  voor lokale bedrijv igheid m ogelijk  zijn. De selectie van kernen is b in 

dend'.

Provinciaal
R u im t e l i j k  S -tru C tE J u rp 1 .n l 

W est-V laanderen

1 Ruimte voor verscheidenheid. Infobrochure Ontwerp Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen p. 13
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Structuur

ondersteunend
hoofddorp

opvang van de eigen 

en bijkom ende w oon

behoeften en een lo 

kaal bedrijventerre in  

van 5 ha m et m oge

lijkhe id  to t u itb re i

ding

Ardooie, Avelgem, Beernem, Dentergem, 

Eernegem, Gistel, Gits, Houthulst, Koekelare, 

K ortem ark, Langem ark, Lichtervelde,

Meulebeke, Moorslede, N ieuwpoort, Oostnieuw- 

kerke, Oostrozebeke, O udenburg-Ettelgem , 

Pittem, Ruiselede, Sijsele, Staden, Vichte, Wervik, 

W ielsbeke, Wingene, Zedelgem, Zonnebeke, 

Zwevezele;

indien niet-behorend tot regionaalstedelijk gebied:
Deerlijk, Ingelm unster, Jabbeke, Oostkamp, 

Wevelgem, Zwevegem

Bedrijfs-

ondersteunend

hoofddorp

opvang van de eigen 

woonbehoeften en 

een lokaa l bedrijven

te rre in  van m axim um  

5 ha

Aarsele, Anzegem, Beveren (aan de Leie), 

Boezinge, Desselgem, Elverdinge, Ledegem,

Leke, Lendelede, Ooigem, Oostvleteren, Pervijze, 

Proven, V lam eringe, W estkapelle;

indien niet-behorend tot regionaalstedelijk gebied:

Bavikhove, Lauwe, M oerkerke, Slijpe

Herlokalisatie-
hoofddorp

opvang van de eigen 

woonbehoeften en 

een lokaa l bedrijven

te rre in  enkel voor het 

hervestigen van 

bestaande lokale 

bedrijven

Beerst, Beselare, Dadizele, Geluwe, Ichtegem, 

Keiem, Oedelem, Poelkapelle, Rekkem, 

S in t-E loo is-W inke l, Siere, Wakken, Woesten, 

Zarren, Zillebeke, Zuienkerke;

indien niet-behorend tot regionaalstedelijk gebied:

Aalbeke, Bellegem , Heestert, Hulste, Moen, 

Otegem, Rollegem, Ruddervoorde, S in t-D en ijs

Woonkern opvang van de eigen 

woonbehoeften en 

bijkom ende lokale 

bedrijv igheid verw e

ven m et de w oon

functie

Adinkerke, Beauvoorde, Brieten, Bulskam p, 

Dikkebus, Geluveld, Handzame, Hooglede, 

Klerken, Koksijde (dorp), Koolskamp, Krombeke, 

Merkem, Oostduinkerke (dorp), Passendale, 

Reningelst, Roesbrugge, S int-Baafs-V ijve, 

Voormezele, Watou, Westrozebeke, Woumen;

indien niet-behorend tot regionaalstedelijk gebied:

A artrijke , Bredene (dorp), Damme, Dudzele, 

Lissewege, Loppem, Moorsele, Varsenare, 

Veldegem
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Bij het aanduiden van de kernen ging de provincie uit van het bestaande patroon 

van dorpen en hield ze rekening m et de versch illen  tussen de W est-Vlaamse 

regio 's. De bebouwing in de W esthoek ziet e r im m ers anders uit ais in de regio 

Roeselare. Ook de grootte van de kern en de aanwezigheid van voorzieningen 

en bedrijven speelden een ro l bij selectie van de kernen. Het is ook m oge lijk  dat 

natuur, landschap en landbouw de u itb re id ingsm ogelijkheden inperken.

Bij de selectie van de kernen m oesten he e lw a t overwegingen gem aakt worden. 

Daarom heeft de provincie versch illende soorten kernen aangeduid: s tru c tu u r

ondersteunende hoofddorpen, bedrijfsondersteunende hoofddorpen, herloka- 

lisatiehoofddorpen en woondorpen. Speciale categorieën, zoals de kusthoofd- 

dorpen en de meervoudige hoofddorpen houden daarenboven rekening m etspe - 

cifieke kenm erken van de kustgem eenten enerzijds en van enkele W esthoek- 

gem eenten anderzijds.

Het Provinciaal R u im te lijk  S truc tuu rp lan  W est-V laanderen (PRS-WV) geeft niet 

alleen uitvoering aan het R u im te lijk  S tructuu rp lan  Vlaanderen, m aar legt een 

eigen accent op het voorzien van ru im te  voor sociale woningbouw. Iedere inw o

ner van W est-V laanderen m oet in principe kunnen worden gehuisvest. Omdat 

niet iedere W est-V lam ing over dezelfde financië le m ogelijkheden beschikt, moet 

de overheid een aanbod aan sociale woningen voorzien.

Bij de on tw ikke ling  van verkavelingen, hetzij door sociale hu isvestingsm aat

schappijen, private verkavelaars, bouw prom otoren of in te rcom m unales s treeft 

het PRS-WV naar een verm enging van versch illende w oningtypes (te huur of te 

koop) en versch illende soorten bouwkavels, zowel (betaalbare) sociale ais 

(duurdere) private, voor zover de schaal van de bebouwde omgeving het toelaat. 

Deze verm enging kan gerealiseerd worden via pub liek-p riva te  sam enw erking 

(PPS). Bij de on tw ikke ling  van bouwzones g ro te r dan 1 hectare m oeten dan ook 

de volgende verhoudingen nagestreefd worden.
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sociale huurwoningen 60% 25% m instens 25%

sociale koopwoningen 25% 60%

sociale verkaveling 

en/of privéverkaver- 
ling

15% 15% 75%

In haar advies over BPA's m et betrekking to t de on tw ikke ling  van woonzones 

vraagt de Bestendige Deputatie een m in im um  van 25 procent sociale w on ing

bouw te realiseren.

Bij de goedkeuring van gem eente lijke ru im te lijke  uitvoeringsp lannen w ord t 

deze regel opgelegd.

De beleidsnota wonen

Het provinciale woonbeleid, 

zoals beschreven in de provin

ciale Beleidsnota Wonen 2002- 

2006 berust op drie p ijle rs : de 

ondersteuning van het lokale 

woonbeleid, h e ts tim u le ren  van 

bovenlokale sam enw erk ings

verbanden en het opzetten van 

gebiedsgerichte projecten, en 

steun aan pa rticu lie ren  in spe

cifieke gevallen.

WONEN
N3N0M

RIlIXHMffTJ. Iki niCI FHHT1H
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De ondersteuning van het lokale woonbeleid

Met de invoering van de Vlaamse Wooncode in 1997 kreeg de gem eente een 

centra le ro l toegewezen in het huisvestingslandschap. In sam enspraak m et de 

versch illende huisvestingsactoren (zoals gem eente en OCMW, de hu isvestings

m aatschappijen, de sociale verhuurkanto ren, huurdersbond, eventueel op

bouwwerk, ...) m oet de gem eente voortaan komen to t een lokaa l geïntegreerd 

woonbeleid. Waar vroeger OCMW, gemeente, bouwm aatschappij, .... vee la l 

naast e lkaa r w erkten, w ord t het nu de concrete opdracht van de gem eenten om 

alle neuzen in dezelfde rich ting  te zetten en te zorgen dat de in itiatieven van de 

versch illende actoren op e lkaar afgestem d worden. De Vlaamse Wooncode re ik t 

de lokale besturen een aanta l instrum enten aan om te w erken aan de w oon

kw a lite it. Het recht op wonen dat in de Grondwet ingeschreven staat, k r ijg t b in 

nen de Vlaamse Wooncode concreet vorm  in het streven naar een toeganke lij

ke en kw a lite itsvo lle  d ienstverlen ing.

Het ondersteunen van de lokale besturen is één van de kerntaken van de p ro

vincie. H ierm ee w ordt bedoeld dat de provincie in itiatieven on tw ikke lt die 

gem eenten in staat moeten ste llen hun opdrachten naar behoren uit te voeren. 

Door haar nabijheid en kennis van het w erkveld is de provincie de uitgelezen 

pa rtner om het lokale woonbeleid vorm  te helpen geven. De provinciale steun 

aan de lokale besturen heeft veel gezichten: gebiedsgerichte aanpak, onder

steuning op maat, de ople iding van huisvestingsconsulenten, sensib ilisering, 

in form eren, organiseren van overleg, het aanbieden van een gegevensdatabank 

of het helpen oplossen van specifieke problem en.

Het stimuleren van bovenlokale samenwerkingsverbanden en opzetten van 

gebiedsgerichte projecten

De provincie W est-Vlaanderen ondersteunt n iet alleen de lokale besturen in 

hu isvestingsm ateries, m aar w il ook de bovenlokale, i nte rgem eente lijke sam en

w erk ing  s tim uleren .

W anneer lokale besturen m erken dat ze zelf niet in staat zijn om antwoorden te 

geven op vastgestelde noden, dan kan in tergem eente lijke  sam enw erking een 

oplossing bieden.
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Door het bundelen van kennis en m iddelen kan im m ers m aar a l te vaak een 

dege lijke r oplossing u itgew erk t worden. Zowel de Gebiedswerking ais de dienst 

W elzijn (sectie Wonen) s te llen mensen te r beschikking om lokale besturen te 

begeleiden en te ondersteunen of projecten in te leiden. Versterking van het 

lokale hu isvestingsbeleid is het u ite inde lijke  doei.

De provincie s tim u le e rt niet a lleen de lokale besturen om samen te w erken. Ook 

andere woonactoren, zoals de sociale verhuurkanto ren, komen aan hun tre k 

ken. Zo is het de am bitie van de provincie om op haar grondgebied een gebieds- 

dekkend ne tw erk van regionale sociale verhuurkanto ren (RSVK) te realiseren. 

De RSVK's w illen  de private hu u rm a rk t toeganke lijke r maken voor sociaa l zwak

kere huurders. Hun w erk ing  is com p lem enta ir aan de sociale hu isvestings

m aatschappijen. De ondersteuning van de provincie bestaat enerzijds u it inzet 

van m ankrach t (gangm aker bij het overleg tussen betrokken lokale besturen en 

lokale sociale verhuurkantoren). Anderzijds voorzie t de provincie ook financië

le s tim u li, m et name s tarttoe lagen en renovatieprem ies.

Specifieke particuliere ondersteuning

De derde provinciale woonbele idslijn  rich t zich to t de burger. Particu lie re pre

m ies w illen  de kw a lite it van het hu isvestingspatrim on ium  in de provincie v e r

hogen. Ze zijn voora l ge rich t op typisch W est-V laam se pijnpunten en toegespitst 

op noden die door andere overheden (Vlaamse Gemeenschap of gemeenten) 

n iet of onvoldoende betoelaagd worden. De W est-Vlaamse pa rticu lie re  prem ies 

zijn ge rich t op voch tbestrijd ing  en preventie van koolm onoxidevergiftig ing.
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Wo n e n  in 
W e s t - V l a a n d e r e n
in cijfers

Het onderstaande hoofdstuk w it een zicht geven op de hu isvestingsm arkt in 

W est-V laanderen. Het ve rtrekpun t bij een beschrijv ing van de hu isvestingsm arkt 

is het bepalen van de omvang van het aanta l woongelegenheden. Exacte c ijfe rs 

over het aantat woongetegenheden btijken m oe itijk  te vinden. In principe kan 

men 3 c ijfe rs  gebru iken ats m ogetijke indicatie.

Eerst en voorat is e r de socio-econom ische enquête (SEE). Om de 10 ja a r w ord t 

in Betgië een zogeheten votkstetting gehouden. De tetting Levert enerzijds gege

vens op over de bevotking en anderzijds over het aantat woongetegenheden. Op 

basis van deze tetting tetde W est-Vtaanderen op 01.10.2001 457.416 bewoonde 

particu tie re  woningen.

Op basis van de kadastergegevens kan ook een ram ing van het aantat w oonge

tegenheden gem aakt worden, zij het dan van atte en tite iten  die ats woongele

genheid geregistreerd zijn in het kadaster. De om schrijv ing h ier is veet ru im e r 

dan het aantat bewoonde particu tie re  woongetegenheden. Votgens de toestand 

van het kadaster op 01.01.2003 waren e r op die datum  in W est-Vtaanderen 

576.111 woongetegenheden.

Omdat e r m aar om de 10 ja a r tetting gegevens voorhanden zijn, w ord t heet vaak 

het aantat huishoudens ats richtinggevend voor het aantat woongetegenheden 

naar voren geschoven. Men gaat e r h ie r van uit dat etke gezin over een eigen 

woongelegenheid d ient te beschikken. W est-Vtaanderen tetde op 01.01.2003 

468.861 huishoudens.

De cijfe rs van de SEE en het aantat huishoudens liggen grosso modo in e ikaars 

buurt. Het fe it dat e r iets m eer gezinnen zijn dan woningen kan verk laard w o r

den doordat een aantat gezinnen niet in een particutie re woning wonen of door

dat 2 of m eer gezinnen in dezelfde woning gedom icilieerd zijn.

De c ijfe rs  van het kadaster w ijken m eer af. We kunnen stelten dat in etke
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gem eenten m eer woningen zijn dan nodig om voor alle gezinnen een woning te 

voorzien.

Een deel van de woningen be tre ft de fric tie  Leegstand. Dit zijn woningen die nodig 

zijn om de verhuisbewegingen op de hu isvestingsm arkt op te vangen. De fr ic tie - 

leegstand w ord t op 3% geraam d.

In toeris tische centra, en dan voorat aan de kust, zijn het voorat de tweede v e r

blijven die de verk larende factor zijn voor d it overschot aan woningen.

Op basis van het aantat huishoudens en rekening houdend m et de fric tie leeg - 

stand, w erd voor etke gem eente een ram ing gem aakt van het aantat tweede v e r

blijven. In De Panne, Koksijde, N ieuwpoort, M iddetkerke en Knokke-H eist zijn 

m eer dan de he lft van de woongetegenheden tweede verb lijven. De c ijfe rs  va rië 

ren tussen 50 en 60%. Btankenberge scoort iets onder de 50 %. Oostende en 

Bredene hebben beduidend m inder tweede verb lijven : het gaat h ie r om iets 

m inde rdan  20 %van de woongetegenheden. Deze ram ing werd aan de hand van 

een te le fonische rondvraag getoetst bij de betrokken gem eentebesturen en 

b lijk t be trouw baar te zijn.

1 NIS: tabel 0040.A: bewoonde particuliere woningen.
Merk op dat de verschillende basistabellen van de SEE 2001 telkens een ander totaal aantal woningen ais 
eindtotaal heeft, wat het zeer moeilijk maakt om een eenduidig cijfer op te geven.
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Kenmerken van het huisvestingspatrimonium in West- 
Vlaanderen

A. bouwjaar van de woningen

gra fiek  1 : bouw jaar van de woningen
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Bron: NIS SEE 2001, verwerking Steunpunt 
Sociale Planning

W anneer we bovenstaande g ra fiek  bekijken dan zien we dat het gros van de 

woningen gebouwd is in de periode 1946-1990.

Van al de woningen waarvan het bouw jaar gekend is, werd 26,92 % gebouwd 

vóór de tweede w ere ldoorlog . De arrond issem enten leper en D iksm uide te llen 

re la tie f m eer oude woningen -  gebouwd voor 1945 - dan de andere a rrond isse

m enten. Derde in de rij is Veurne.

57,77% van de woningen is gebouwd in de periode 1946-1990. De meeste a r

rondissem enten halen h ie r een percentage boven de 60. Enkel in de a rrond is 

sem enten leper en D iksm uide bedraagt het percentage woningen gebouwd in 

de periode 1946-1990 geen 50%. Brugge spant de kroon m et de grootste bouw

activ ite it in de periode 1946-1990.

Wat de bouw activ ite it na 1991 be tre ft va lt voora l de inhaalbeweging van het 

a rrond issem ent Veurne op.



B. Eigendomstitel

gra fiek 2: bew oningstite l
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Bijna 73% van de W est-Vlaamse gezinnen is e igenaar van de woning w aarin  hij 

woont.

De arrond issem enten leper, Roeselare en T ie lt scoren een s tuk  boven d it W est- 

Vlaam s gem iddelde. Opvallend is ook dat de arrond issem ent m et kustgem een- 

ten (Brugge, Oostende en Veurne) geen 70% eigenaars te llen . Oostende spant 

de kroon m et m eer dan 30% huurders.

C. Kwaliteit en comfort van de woningen

In een derde lu ik  m bt de kenm erken van de woningen w illen  we aandacht beste

den aan de kw a lite it en het com fort van de woningen.

Er zijn twee bronnen die ons in fo rm atie  verstrekken over de kw a lite it en het 

com fort van de woningen.

Gegevens over de kw a lite it van de woningen zijn doorgaans afkom stig u it de pei- 

lingsenquête. In form atie  over het com fort van het hu isvestingspatrim onium  is 

afkom stig uit de opeenvolgende vo lks te llingen  (1981-1991 en de socio-econo- 

m ische enquête 2001).
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C.1. Kwaliteitsgegevens

De m eest recente peilingsenquête dateert van 1994-1995. S teekproefsgew ijs 

werden w oningen aan een uitwendig kw a lite itsonderzoek onderw orpen2. Uit d it 

u itwendig onderzoek (dat ondertussen 8 ja a r oud is) b lijk t dat Vlaanderen 11,8% 

woningen van slechte kw a lite it heeft. 68% van de woningen w ord t bestem peld 

ais zijnde van goede kw a lite it.

W est-V laanderen te lt  ongeveer 64% goede woningen. 16,5% van de woningen 

w ord t ais s lecht beoordeeld. H ierm ee scoort W est-V laanderen s lech te r dan 

Vlaanderen.

Vooral de arrond issem enten Roeselare en T ie lt blijken een zeer groot aantal 

woningen van slechte kw a lite it te hebben.

Er is, zowel bij huurders ais bij eigenaars, een du ide lijk  verband tussen de kw a

lite it van de woningen en de ople idingsgraad. Hoe lager de opleiding, hoe vaker 

de referentiepersoon een slechte woning betrekt.

W anneer de spre id ing van de bewoning van slechte woningen over de ve rsch il

lende beroepscategorieën bekeken wordt, va lt voora l de positie van de gepen

sioneerde eigenaars op: e r wonen beduidend m eer dan gem iddeld gepensio

neerde eigenaars in een slechte woning. Bij de huurders vorm en de arbeiders, 

de zelfstandigen en de gezinnen die van een vervangingsinkom en leven, de u it

schieters.

Los van de inkom enscategorieën werd in de peilingsenquête vastgesteld dat 

voora l huurders steeds vaker een slechte woning betrekken. Naarm ate het 

inkom en toeneem t, daalt het aandeel huurders van slechte woningen gele ide

lijk . Bij eigenaars is de daling veel abrupter. De slechte woningen concentreren 

zich verhoudingsgew ijs m eer bij de laagste inkom ens.

Wat de leeftijd  be tre ft zijn grote versch illen  vast te ste llen . Van de slechte h u u r

woningen w ord t 20% betrokken door een referentiepersoon jo ng er dan 30 jaar, 

40% w ord t bewoond door een referentiepersoon tussen 30 en 59 ja a r en nog

De staat van het woning park in VLaan deren. Resultaten van het kwaliteitsonderzoek 1994-1995.



eens 40 % van de huurwoningen van slechte kw a lite it w o rd t bewoond door een 

zestigplusser.

Voor de slechte woningen bewoond door bewoners-e igenaars worden slechts 2 

op 100 door jonge referentiepersonen betrokken. Het zijn voora l de zestigp lus

sers en in het b ijzonder de hoogbejaarde zeventigplussers die een g ro te r aan

deel s lechte woningen betrekken.

Het is bovendien opvallend dat hoogbejaarde eigenaars m eer dan hoogbejaar

de huurders een slechte woning betrekken en d it te rw ijl in de regel, alle huur- 

derscategorieën s lech te r wonen dan eigenaars.

Wat de gezinsgrootte betre ft, is een eerste vastste lling  dat bij huurders het pe r

centage alleenstaanden dubbel zo groot is ais bij e igenaren-bewoners (resp. 

27,8% en 14%). Er tekenen zich w at het aandeel bewoners van slechte w o n in 

gen betreft, grote versch illen  af tussen huurders en eigenaars. Eigenaars wonen 

naarm ate het gezin g ro te r wordt, m inde r vaak in s lechte woningen. Bij h u u r

ders w ord t vastgesteld dat het verhoudingsgew ijs de grotere gezinnen (3 à 5 

personen) zijn die het vaakst in de slechtste  woningen wonen.

Binnen de groep eigenaars die een slechte woning betrekken, va lt de lage sco

re van gehuwden (9,8%) en de hoge score van w eduwen/w eduwnaars (23,1%) 

op. Binnen de categorie huurders is e r een m eer ge lijkm atige  spre id ing wat 

be tre ft de ind ica tor bu rge rlijke  staat.

Uit de analyse van de bewoningsduur b lijk t dat zowel bij huurders ais bij e ige

naars een be langrijk  aandeel gezinnen langdurig in een slechte woning woont. 

Zo is 30% van de woningen die 20 ja a r of m eer door eenzelfde huurder be trok

ken w ord t van slechte kw a lite it. Hetzelfde ge ld t voor 18% van de eigenaars.

C.2. De comfortgegevens

In tegenste lling  to t de kw a lite it van de woningen die steekproefsgew ijs gem e

ten w ordt, zijn de gegevens i.v.m. het com fortn iveau van de woningen afkom stig 

uit de w on ing te lling  of socio-econom ische enquête (2001). Dit houdt in dat over 

alle woningen gegevens verzam eld werden.
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D esocio-econom ische enquête van 2001 geeft aan dat het com fort van de w on in 

gen de laatste 10 ja a r opnieuw aanzien lijk  verbeterde.

Tabel 1 : Com fortniveau van de woningen

Groot comfort 42,38% 56,04% 36,31% 46,60%

Middelmatig comfort 16,57% 14,01% 13,41% 12,65%

Klein comfort 27,13% 25,02% 31,72% 32,33%

Zonder klein comfort 13,93% 4,93% 18,55% 6,62%

S U B T O T A A L 100% 100% 100% 100%

Comfort onbekend
14.490

woningen

64.311

woningen

3.864

woningen

13.334

woningen

bron: NIS, volks- en woningtelling 1991 en SEE 2001 
* groot comfort: middelmatig comfort, keuken van min. 4m2, telefoon, auto 

middelmatig comfort: klein comfort, cv
klein comfort: stromend water, wc met waterspoeling, bad/douche

Zowel in Vlaanderen ais in W est-V laanderen is e r in de periode 1991-2001 een 

aanzienlijke verbetering van het com fortn iveau van de woningen vast te ste llen. 

Het aantal woningen m et groot com fort steeg , het aantal woningen zonder klein 

com fort daalde. Toch b lijf t W est-Vlaanderen achterh inken op het Vlaamse 

gem iddelde. W est-V laanderen te lt 10 % m inder woningen m et groot com fort en 

te lt bijna 2% m eer w oningen zonder klein com fort.

Bij d it positieve c ijfe r dienen 2 kanttekeningen gem aakt te worden.

Enerzijds is he taan ta lw on ingen  w aarovergeen gegevens bekend zijn zee rs te rk  

gestegen (voor W est-V laanderen van 3.864 in 1991 to t 13.334 in 2001). 

Anderzijds zou een andere de fin ië ring  van de vraag een grote verhoging van het



com fortn iveau to t gevolg hebben. Zo zou in 1981 en 1991 gevraagd zijn naar de 

aanwezigheid van 'een to ile t m et w a te rspoe ling ', te rw ijl in 2001 gevraagd werd 

naar de aanwezigheid van 'een to ile t'.

Kaart 1: percentage woningen zonder kle in com fort in W est-V laanderen (SEE 

2 0 0 1 )

bron: Socio-economische enquête 2001, verwerking Steunpunt Sociale Planning

W oningen zonder kle in com fort zijn n iet ge lijk  verspreid binnen de provincie. 

Het com fortn iveau van de woningen is du ide lijk  ge link t aan de vers tede lij- 

k ingsgraad van de gem eenten : hoe m eer vers tede lijk t, hoe m inde r woningen 

zonder kle in com fort.
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De gem eenten die op bovenstaande kaart donkergroen gekleurd zijn, scoren wat 

be tre ft het aanta l woningen zonder kle in com fort beter dan het V laam s gem id

delde. De gem eenten m et het k le inste percentage woningen zonder kle in com 

fo rt zijn voo rnam elijk  aan de Oostkust geconcentreerd.

De lichtgroen gekleurde gem eenten scoren beter dan het W est-V laam se ge

m iddelde, m aar te llen nog steeds procentueel gezien m eer woningen zonder 

kle in com fort dan het V laam s gem iddelde. Deze gem eenten s itueren zich voo r

nam elijk  in de Brugse en de K ortrijkse  regio en aan de m iddenkust.

De gem eenten die rood gekleurd zijn, te llen -procen tuee l gezien- m eer w on in 

gen zonder klein com fort dan het W est-V laam s gem iddelde.

A lhoew el e r algem een een verbetering van het com fortn iveau vastgesteld werd, 

blijven de arrond issem enten R oeselare-T ie lt en de W esthoek achterop hinken, 

w aarb ij de kle inere p latte landsgem eenten in de W esthoek du ide lijk  de kroon 

spannen wat be tre ft het percentage woningen zonder kle in com fort.

Onderstaande tabel geeft, voor de woningen waarover gegevens bekend zijn, 

een zicht over een aantal basisindicatoren.

Tabel 2:

Percentage woningen dat n iet over m in im ale com forte isen beschikt in West- 

Vlaanderen, 1981-1991-2001

Toilet 27,9% 13,4% 2,9%

Badkamer met bad of douche 30,3% 15,9% 5,1%

Centrale verwarming 56,4% 48,4% 35,7%

Bron: NIS volkstelling 1981, 1991 en SEE 2001

Het aantal w oningen dat niet over een to ile t beschikt in de woning is de laatste 

20 ja a r zeer s te rk  gedaald. T erw ijl in 1981 nog iets m eer dan één vierde van de 

woningen geen WC had in de woning, is d it nu nog slechts 3% of iets m eer dan 

13.500 woningen. Ook het percentage woningen w aar geen badkam er m et bad 

of douche aanwezig is, is zeer s te rk  gedaald, van 30% in 1981 to t 5% in 2001. 

A l bij al gaat het h ier over 22.500 woningen zonder badkamer.
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Voor de centra le verw arm ing is nog een weg af te leggen. Toch is ook daarvoor 

een du ide lijke positieve evolutie vast te s te llen . Terw ijl in 1981 iets m eer dan de 

he lft van de woningen niet u itge rust was m et centra le verw arm ing, is d it pe r

centage de laatste 20 ja a r gedaald to t iets m eer dan één derde van de w o n in 

gen (± 155.000 woningen).

G rafiek 3 : aanwezigheid van gerie fe lijkheden in de woning
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bron: NIS SEE 2001, 
verwerking Steunpunt Sociale Planning

Een lage w on ingkw a lite it is om diverse redenen problem atisch. Eén van de voo r

naamste daarvan is dat het ju is t de gezinnen zijn m et een zwakker sociaa l-eco- 

nom isch p ro fie l die deze woningen bewonen. Meulemans, Geurts en De Decker 

( 1996)5 w ijzen op het ve rsch il in w ooncom fort naargelang de graad van bestaans

zekerheid van huishoudens. De woningen van bestaansonzekere huishoudens 

beschikken m inder overbad of douche, een ingebouwde keuken en centra le v e r

w arm ing . Hun woningen worden ook getypeerd ais 's lech te r'.

Het beschikken over een goede en com fortabele woning b lijk t cruc iaa l te zijn in 

het bestrijden van arm oede. Het draagt bij to t het w e lz ijn  en de gezondheid van 

de gezinsleden, de prestaties van kinderen op school, een s tab ie ler leefpatroon. 

In het b ijzonder is het beschikken over een goede woning be langrijk  voor oude

ren om dat dit mede bepaalt of ouderen thu is  kunnen blijven wonen ais zij een

m aal te kampen krijgen m et licham elijke  beperkingen.

3 Meulemans B., Geurts V., en De Decker P. (1996), Doelgroepen van het woonbeleid. Een analyse van de woon
problemen in Vlaanderen., Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Woonbeleid, Brussel.
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Daarnaast is een lage w on ingkw a lite it bepalend voo rde  leefbaarheid ende aan

trekke lijkhe id  van een gem eente of regio. Verwaarloosde gebouwen storen het 

s traatbeeld en zijn in som m ige gevatten ook gevaarlijk  voor voorbijgangers. 

Langdurige Leegstand is dan w eer e rg e rlijk  om dat e r in V laanderen een teko rt 

is aan behoortijke woningen.

Uit de resu lta ten van de socio-econom ische enquête 2001 stetten we vast dat 

W est-Vtaanderen aan een inhaatbeweging bezig is. Dit vatt voorat op voor de 

aanwezigheid van bad en/of douche en voor het toitet. Voor d it Laatste com fort- 

item  bevindt W est-Vtaanderen zich bijna op het niveau van de rest van het Vtaams 

Gewest4.

Ats we ervan u it gaan dat etke woning door één gezin bewoond wordt, dan kan 

ook een berekening gem aakt worden van het aantat huishoudens dat e lem en

taire com fortvoorzieningen in de woning ontbeert.

Tabet 3:

Huishoudens die n iet over een aantat m in im ate com forte isen beschikken (aan

tat en percentage), W est-Vtaamse arrondissem enten, 2001

Vlaams Gewest 610.446 25,92% 81.822 3,47% 55.470 2,36%

Provincie W est-Vlaanderen 154.737 34,29% 22.584 5,00% 12.800 2,84%

Arrondissement Brugge 7.434 40,93% 4.217 3,82% 2.620 2,37%

Arrondissement Diksmuide 7.434 40,93% 1.634 9,00% 854 4,70%

Arrondissement leper 15.977 40,24% 3.157 7,95% 1.554 3,91%

Arrondissement Kortrijk 39.297 36,29% 4.962 4,58% 2.741 2,53%

Arrondissement Oostende 20.508 32,62% 2.594 4,13% 1.492 2,37%

Arrondissement Roeselare 19.701 36,12% 3.163 5,80% 1.744 3,20%

Arrondissement Tielt 12.086 36,60% 1.845 5,59% 1.152 3,49%

Arrondissement Veurne 7.880 32,70% 1.012 4,20% 643 2,67%

Bron: Socio-economische enquête 2001

4 Hier geldt opnieuw de opmerking dat de vraagstelling van de laatste enquête niet helemaal dezelfde was ais bij 
de voorgaande enquêtes. Er moet bijgevolg opgelet worden bij de interpretatie van de cijfers over dejaren heen.
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Van de 610.446 huishoudens die wonen in een woning zonder centra le ve rw a r

m ing, woont één vierde in W est-V laanderen. In absolute aantallen gaat het om 

154.737 huishoudens. In to taa l hebben in W est-V laanderen 22.584 huishoudens 

geen badkam er en 12.800 geen to ile t binnen. De arrond issem enten D iksm uide 

en leper scoren het s lechtst. Enkel het a rrond issem ent Brugge kom t in de buurt 

van het gem iddeld V laamse com fortn iveau.

De au teurs van de hu isvestingsm onografie 1991 (Goossens, Thomas & Vannes

te, 1997)5 zoeken de ve rk la ring  voor het lager com fort in W est-V laanderen in 

historische factoren ais een grotere bevolkingsdichtheid, de ouderdom  van de 

woningen en het m eer voorkom en van rijwon ingen in het Westen van het land. 

Wat be tre ft de ouderdom  van de woning corre leren de woningen u it de bouw

periode 1919-1945 m éér m et de afwezigheid van kle in com fort dan de w o n in 

gen gebouwd vóór 1919. Anderzijds werd vastgesteld dat de verbouw ingsacti

vite iten voor deze w oningcategorie onderm aats bleven. De arrondissem enten 

m et een re la tie f hoog aandeel in te rbe llum w on ingen in W est-Vlaanderen zijn 

leper en D iksm uide. Dit zijn m eteen ook de arrond issem enten die in de socio- 

econom ische enquête van 2001 re la tie f s lech te r scoren op com fortitem s. 

Tegenover de m inde r goede w on ingkw a lite it in W est-V laanderen staan aan

zien lijke renovatie-activ ite iten . Terw ijl vroeger n ieuwbouw het overw icht had, 

zien we in heel V laanderen een kentering in de rich ting  van renovatie. Recente 

c ijfe rs van het NIS tonen dat in de eerste 6 maanden van 2003 in Vlaanderen er 

m eer verbouw ingen waren van bestaande woongebouwen dan e r nieuwe w oon

gebouwen werden opgetrokken. Er waren 7.360 begonnen verbouwingen, te r 

w ijl e r 6.917 nieuwbouwen werden begonnen. De meeste renovaties vinden 

plaats in Oost- en W est-V laanderen. Oost-Vlaanderen was goed voor 28,4% van 

alle verbouwingen, W est-Vlaanderen voor 25,9%. In beide provincies s tijg t voo r

al het aantal verbouw ingen van woongebouwen.

In de socio-econom ische enquête van 2001 werden de renovatie-activ ite iten 

eveneens bevraagd. In W est-V laanderen werd 9,5% van de woningen gereno

veerd tussen 1991 en 2001, tegenover8,5%  in gans Vlaanderen. U itsch ieters zijn 

de arrond issem enten leper (11,5%) en D iksm uide (10,5%)6.

J Goossens L., Thomas I. & Vanneste D. (1997), Huisvesting in sociaat-economisch en geografisch perspectief. 
Algemene Volks- en Woningtelling op 1 maart 1991: Monografie nr. 10, Nationaal Instituut voor de Statistiek, 
Brussel.

6 Vandamme B., Winters S. (2003) Kwaliteitsmeting van woningen en wonen. Haalbare kaart voor de provincie 
West-Vlaanderen. Hiva, Leuven
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De relatie tussen 
eigendom, kwaliteit, woonkosten en armoede

Vaak w ord t gesteld dat de Belg m et een baksteen in de maag is geboren. En dat 

die baksteen, 'een eigen huis' zo zijn voordelen heeft. Mensen zouden m eer 

woonzekerheid hebben. Ook zou een eigen huis garant staan voor m eer kw a li

teit, om dat e r steevast vanuit gegaan w ord t dat mensen hun eigendom  beter 

onderhouden.

Bovenstaande c ijfe rs  doen ons zeker bij de 'kw a tite it' nadenken. Het is opvat

tend dat in die arrond issem enten die het m eest eigenaars tetten, de kw atite it 

en het com fort m eest te wensen overtaat. Een aantat redenen hiervoor liggen 

voor de hand. Voor w ie voldoende bem iddeld is, is het logisch dat de aankoop 

van een woning vaak gepaard gaat m et renovatie. Een aantal mensen investe

ren ech ter in de aankoop van een woning, m aar voldoende m iddelen om nader

hand de woning te renoveren ontbreken echter. We s te llen  ook vast dat (zeker 

in de w esthoekarrondissem enten) e r veel oudere eigenaars zijn. Oudere m en

sen ontzien het vaak om op la tere leeftijd  hun woning aan te passen of te ren

overen. Vaak ontbreken ook bij deze groep de financië le  m iddelen om de woning 

nog te verbeteren. De woning is a is het ware oud geworden sam en m et de bewo

ners, w a t resu ltee rt in een woning die verre van aangepast is (geen com fort, 

geen kw a lite it, niet de ju is te  grootte,....).

N iet alleen de kw a lite it van het pa trim on ium  werd in het verleden m eerm aals 

onderzocht, ook is in onderzoeksprojecten veel aandacht gegaan naar de re la 

tie tussen eigendom, woonkosten en arm oede in V laanderen7.

Het aandeel eigenaars is in de naoorlogse periode gestadig gestegen van onge

veer 40% tot bijna 71% in 1997.Deze gestadige stijg ing  ve rhu lt de stagnerende 

eigendom sverwerving bij jonge huishoudens. Het percentage eigenaars onder 

de 40 ja a r daalde sinds 1976 lichtjes.

7 *Meulemans B., Geurts V., en De Decker P. (1996), Doelgroepen van het woonbeleid. Een analyse van de 
woonproblemen in Vlaanderen., Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Woonbeleid, Brussel. 
*Meulemans B., Geurts V., en De Decker P. Het onbereikbare dak. Eigendomsverwerving, wooncomfort, prijs
ontwikkelingen en betaalbaarheid in dynamisch en geografische perspectief, CSB-berichten, Universiteit 
Antwerpen, 1996.
*Van Dam R., Geurts V., Pannecoucke I. Housing Tenure, housing costs and poverty in Flanders. Journal of 
Housing and the Built Environment 18:1-23, 2003



Een m ogelijke verk la ring  h iervoor is gezinsdem ografisch : een aantal hande

lingen op de levenscyclus zijn naar achteren opgeschoven. De gezinsverdun

ning kan ais tweede m ogelijke verk la ring  aangehaald worden. De groep a lleen 

staanden behoort to t de lagere inkom ensklasse en is m inde r eigenaar.

Het w ooncom fort verbeterde in dezelfde periode aanzienlijk, zowel voor e ige

naars ais voor huurders. Maar tegenover het verbeterde com fort staat een 

gevoelige prijsverhoging. Zowel de huurprijzen ais de afbetalingen stijgen s te r

ker dan het algem ene p rijspe il. Bovendien zijn e r vandaag m eer mensen m et 

een afbetaling. Zo steeg het aandeel af betalers van 19,5% in 1976 naar 3 0,8 % i n 

19978.

De algem ene woonkost (= kosten van hypotheek of huur) berekend over alle 

huishoudens (inc lus ie f de huishoudens zonder woonkosten, steeg m et tussen 

1976 en 1997 m et 95%. Aangezien het beschikbare inkom en in de beschouwde 

periode m in d e rsn e l toenam  (m et gem iddeld 5,9%) kende de gem iddelde w oon- 

quota, d it is de woonkost u itged rukt ais een percentage van het beschikbare 

inkomen, een sterke stijg ing , van 6,5% naar 12%. Op zich is d it n iet prob lem a

tisch : de woningen zijn groter, het com fort is beter, de naakte woonuitgaven 

worden gedee lte lijk  gecom penseerd m et onder andere dalende energ ie-u itga- 

ven.

Wel problem atisch is dat m eer gezinnen kritische drem pe ls overschrijden : in 

1997 spendeerden 23,4% van de gezinnen m eer dan 20% van hun inkom en aan 

wonen, in 1976 bedroeg d it s lechts een kle ine 7% van de gezinnen.

De be taa lbaarhe idsprob lem atiekve rtoon t een s te rk  leeftijdsgebonden patroon. 

De hoge woonquota's concentreren zich bij de jonge, actieve bevolking en bij de 

bejaarde huurders.

Er is een du idelijke sam enhang tussen betaalbaarheid en arbeidssitua tie . Het 

aandeel huishoudens m et betaalbaarheidsproblem en lig t in alle lee ftijdsca te 

gorieën hoger bij éénverdieners dan bij m eerverd ieners. Er is u iteraard ook een 

sterke sam enhang m et het inkomen, een stijgende w e lvaart betekent een daling 

van het woonquotum .

8 Van Dam R., Geurts V. De Bewoners van gesubsidieerde en niet gesubsidieerd e woning en in Vlaanderen: pro- 
fiel, woningkwaliteit en betaalbaarheid. CSB-berichten, Universiteit Antwerpen, 2000
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Het bovenstaand teert ons dat woonkosten en de hoogte van deze woonkosten 

een grote repercussie hebben op het w e lvaartspe il van de mensen. De laagste 

inkom enscategorieën worden im m ers m et de hoogste woonquota geconfron

teerd. Het a rm oede-ris ico  van huurders op de private hu u rm a rk t is g ro te r dan 

van de andere categorieën. B ijkom end s tijg t d it ris ico sne lle r bij huurders dan 

bij e igenaars. Het li jk t  dan ook logisch dat bij het in kaa rt brengen van a rm oe

de deze woonkosten ais ind ica tor mee in rekening w ord t genomen.

De sociale huisvesting

A. De sociale huursector in W est-Vlaanderen

Om een antwoord te geven op de som s prangende behoefte aan betaalbare en 

degelijke woningen, worden vanuit versch illende organ isaties sociale huurw o

ningen aangeboden.

Het gros van deze woningen worden door sociale hu isvestingsm aatschappijen 

verhuurd. Dit is im m ers hun 'core business'.

Omdat de vraag naar betaalbare huurwoningen het aanbod van de sociale hu is

vestingsm aatschappijen overstijg t, zijn ook andere actoren gestart m et in itia 

tieven die to t doei hebben de woonbehoefte van voo rnam elijk  m inderbegoede 

gezinnen te lenigen. Het be tre ft h ie r dan voo rnam elijk  de OCMW's en de socia

le verhuurkanto ren.

In het volgende s tuk  worden deze drie 'aanbieders' van sociale huurwoningen 

opeenvolgend belicht.

A.1. De sociale huisvestingsmaatschappijen

In W est-V laanderen zijn 24 m aatschappijen actie f op de sociale ve rhuu rm ark t. 

Samen beschikken ze over een pa trim on ium  van ± 24.500 woningen, wat een 

goeie 5% van het hu isvestingspatrim onium  is.



Kaart 2: werkingsgebied van de sociale bouwm aatschappijen -  huursecto r

Bron: eigen bevraging, verwerking: Steunpunt Sociale Planning

In 31 W est-V laam se gem eenten is 1 sociale bouwm aatschappij actief, in 24 

gem eenten zijn e r 2 bouw m aatschappijnen actie f en 7 gem eenten hebben 3 

bouwm aatschappijen werkzaam  op hun grondgebied. Ten stotte ¡se r 1 gem een

te w aar 4 bouwm aatschappijen werkzaam  zijn en 1 gem eente w aar 5 bouw

m aatschappijen actie f zijn.

Uit bovenstaande kaart b tijk t dat voornam etijk  de grotere centra de Luxe heb

ben om m eerdere bouwm aatschappijen te hebben die op hun grondgebied 

werkzaam  zijn.

Voorat de K ortrijkse  regio is goed bedeetd. Op Kuurne na hebben atte gem een

ten m eerdere bouwm aatschappijen w erkzaam  op hun grondgebied.
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Het is ech ter n iet om dat een gem eente to t het werkgebied van een bouw m aat

schappij gerekend wordt, dat de bouwm aatschappij ook effectie f sociale h u u r

woningen heeft in de betreffende gemeenten.

In de p ra k tijk  b tijk t dat, indien m eerdere bouwm aatschappijen actie f zijn in een 

gemeente, m eestat een verdeling van het effectieve werkingsgebied op deet- 

gem eente-niveau gebeurd is.

Kaart 3 : aanbod van sociale huurw oningen SHM

K' llt  'FIT'*." Jl* ’ Í.HU

Bron: eigen bevraging, verwerking: Steunpunt Sociale Planning



Een interessante oefening is om het werkingsgebied van de bouw m aatschap

pijen enerzijds en hun aanbod anderzijds te vergelijken.

A ls je  deze kaarten goed bek ijk t dan b lijk t dat gem eenten w a a rs le ch ts  1 bouw

m aatschappij w erkzaam  is een grotere kans hebben om geen sociaa l huurpa- 

trim on ium  te hebben. Het idee om afspraken te maken tussen de bouw m aat

schappijen inzake werkingsgebied kan Logisch tijken vanuit ra tiona tite itsove r- 

wegingen. Ats daardoor de kans op sociaat pa trim on ium  verm inde rt, m oet men 

hierover best 2 keer nadenken.

5,3% van de woningen zijn sociale huurw oningen. Dit gem iddelde c ijfe r getdt 

zówet voor Vlaanderen ats voor W est-Vtaanderen. Berekend ten opzichte van 

het aantat huishoudens (in de veronderstetting dat etk gezin over een woning 

m oet kunnen beschikken) bekomen we een iets k le ine r resu ltaa t : 5,1%

Kaart 4 : percentage sociale huurw oningen in de W est-Vtaamse gemeenten

L a g m r t r

Bron: eigen bevraging,
verwerking Steunpunt
Sociale Planning

AminfiiBcrncnïEn 
jc rzcn ra g : sociale *iui*WDnin]En 
H  o . .3*

ï.1% - 5,1 ^

H  i m  -tJ%
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De blauwe gem eenten op bovenstaande kaart hebben een k le ine r percentage 

sociale huurwoningen dan het W est-V laam s gem iddelde, de gem eenten m et 

een rode k leu r haten een score boven het W est-V laam s gem iddelde.

A.2. Ocmw's en de sociale verhuurkantoren

Het volledige sociale hu isvestingspatrim onium  in kaart brengen, vergt m eer dan 

alleen m aar een overzich tvan de sociale huurw oningen beheerd do o rd e so c ia - 

le hu isvestingsm aatschappijen.

Ook OCMW's beschikken over een aantal woningen die ze in het kader van soc i

aal woonbeleid verhuren. Een te lling  bij de OCMW's leert dat het voor West- 

Vlaanderen over een kle ine 3000 woningen gaat. Berekend op het to taa l aantal 

woningen variee rt het OCMW -sociaal huurpa trim on ium  tussen de 0 en de 2%.

In de loop van 2003 werden alle ocm w 's bevraagd naar het aantal woningen die 

ze verhuren in het kader van sociaa l woonbeleid. Onderstaande kaart is een 

weergave van een ruwe schatting die op basis van gegevens van de ocm w's 

gem aakt werd. O pm erke lijk  is dat een aantal W esthoekgem eenten goed sco

ren.
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Kaart 5: aanbod van woningen verhuurd door het OCMW in het kader van het 

sociaal woonbeleid.

Bron: eigen bevraging, verwerking Steunpunt Sociale Planning

Naast OCMW's zijn ook de sociale verhuurkanto ren een be langrijke actor bij het 

sociaal woonbeleid. Sociale verhuu rkanto ren huren woningen op de private 

m ark t en verhuren deze door aan zwakke doelgroepen op de hu isvestingsm arkt. 

De sociale verhuurkanto ren zijn o fwel lokaa l o fw e l reg ionaal georganiseerd.
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Kaart 6: w erkingsgebieden van de (regionale) sociale verhuurkanto ren
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Bron: eigen bevraging, verwerking: Steunpunt Sociale Planning

Omdat een aantat verhuurkanto ren ontstaan zijn (en nog steeds bestaan) b in

nen de w erk ing van het OCMW, is de te lling  van de w oningen die het OCMW v e r

huu rt in het kader van lokaa l woonbeleid, niet Ios te zien van de omvang van het 

pa trim on ium  dat door de sociale verhuurkanto ren beheerd en verhuurd wordt.
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Exacte c ijfe rs op gem eente-niveau over het aantat woningen die door de svk's 

verhuurd worden, zijn n iet voorhanden. Het sp reekt voor zich dat het u itzu ive

ren van de bestanden van OCMW en SVK noodzakelijk is om een zuiver beeld te 

k rijgen van het sociaa l huurpa trim on ium  op gem eente- of deetgem eente- 

niveau.

Het S teunpunt Sociale P lanning is m om entee l bezig om het sociaat h u u rp a tr i

m onium  in kaart te brengen. Enerzijds w ord t per bouwm aatschappij een over

zicht gegeven van de spre id ing van hun pa trim on ium . Anderzijds kan op basis 

van de info van de verschittende bouwm aatschappijen, aangevutd m et de info 

van het OCMW per gem eente een kaart gem aakt worden m et de aanwezigheid 

van het sociaat huurpa trim on ium  van de verschittende bouwm aatschappijen in 

de gem eente. Dergetijke kaarten zijn be langrijke basisinfo voor een te voeren 

woonbeleid en /o f  tokaat sociaat beteid.

Bij w ijze van voorbeeld worden h ieronder enkete kaarten getoond, 

kaart 7: huurpa trim on ium  Brugge

N

fjra n d o

Bron: eigen bevraging, verwerking Steunpunt Sociale Planning
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kaart 8: huurpa trim on ium  Anzegem
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Bron: eigen bevraging, verwerking: Steunpunt Sociale Planning

kaart 9: huurpa trim on ium  Diksm uide
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Bron: eigen bevraging, verwerking: Steunpunt Sociale Planning
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B. De sociale koopsector

Veel in fo rm atie  over de sociale koopsector is e r niet.

Votgens een recente bevraging bij de W est-Vtaamse hu isvestingsm aatschap

pijen bedraagt het totaat aantat gerealiseerde sociale koopwoningen in januari 

2004 gezam enlijk  5.817 woongelegenheden. De volgende en kaart geeft een 

overzicht van deze reg is tra tie  per gem eente bij de W est-Vtaamse sociale hu is

vestingsm aatschappijen s inds 1947. Op een totaat van 457.416 wooneenheden 

in W est-Vtaanderen bedraagt het gem iddelde aandeet van de sociale koopsec

to r dus 1,27%.

Kaart 10: aantat gerealiseerde koopwoningen in de periode 1947-2003

Bron: eigen bevraging, verwerking Steunpunt Sociale Planning
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Het belang van sociale hu isvestingsm aatschappijen in de koopsector is niet 

gering. In W est-Vtaanderen zijn 6 m aatschappijen actie f en, wat het werkgebied 

betre ft, zijn in geen enkete gem eente overtappingen vast te stetten. De gem id

delde bouw activ ite it is uiteraard a fhanketijkvan de beschikbare m iddelen: onge

veer 10 à 15 woningen per ja a r per m aatschappij. Voor W est-Vtaanderen bete

kent d it gem iddeld de rea lisa tie  van 60 à 90 koopwoningen per jaar.
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De b e l e i d s n o t a  wonen
in de praktijk

Hoe w ord t het woonbeleid van de provincie dagdagelijks in de p ra k tijk  vertaald? 

Waaraan kan de burger m.a.w. zien dat de provinciale overheid concreet m et 

het woonbeleid bezig is? Dit hoofdstuk geeft een antwoord op deze vraag.

Het beleid van de provincie is vooral een 'flankerend ' beleid. Dat ge ld t ook voor 

het dom ein van huisvesting en wonen. De provincie kom t niet rech tstreeks tu s 

sen op de hu isvestingsm arkt en is geen bouwheer van particu lie re  woningen. 

Het provinciebestuur he lp t de w oonsituatie  van de burger w e l verbeteren door 

andere spe lers in het veld ertoe aan te zetten om daartoe in itiatieven te onder

nemen. De provincie ondersteunt.

Voor de rea lisa tie  van het provinciale woonbeleid staan dage lijks 10 mensen van 

de dienst W elzijn en 2 gebiedsw erkers paraat. Acht m ensen behandelen de pre

m iedossiers en handelen de leningen af. Drie pro jectm edew erkers gaan op stap 

in hetve ld  om m et lokale besturen en huisvestingsactoren, zoals de sociale v e r

huurkantoren en de bouwm aatschappijen, concrete projecten op het getouw te 

zetten. Eén persoon staat in voor de coördinatie van de dienst. Het S teunpunt 

Sociale P lanning (SSP) onderbouw t het woonbeleid m et cijfers.

In 2003 bedroeg het w erk ingsbudget voor 'wonen' ru im  2 m iljoen euro. Van het 

budget werd 88 procent besteed aan pa rticu lie re  prem ies. Tien procent ging 

naar toelagen aan privaa trechte lijke  en pub liekrechte lijke  rechtspersonen. Het 

gaat h ierb ij om subsid ie aan huisvestingsactoren. De w erk ingsm idde len van de 

dienst beslaan de resterende twee procent van het budget.



4 9  I

Onderbouwing van het beleid

Cijfers ais vertrekpunt voor het beleid

Ook het voeren van een woonbeleid veronders te lt weldoordachte keuzes. Het is 

dan ook be langrijk  dat de voorste llen to t nieuwe bele idsopties dege lijk  onder- 

bouwd worden.

Het opstellen van een omgevingsanatyse is de eerste opdracht bij het u itw e r

ken van nieuwe in itiatieven of bij de opm aak van bele idsplannen. Daarbij is het 

verzam elen van cijfe rs heet be langrijk .

De provincie heeft reeds ja ren  ervaring m et het verzam elen en te r beschikking 

stetten van relevant c ijfe rm ateriaa t. Tussen 1997 en 2001 kregen atte tokate 

besturen een gem eente lijk  woondossier. Dit rekenblad bevat dem ografische, 

socio-econom ische en huisvestingsgegevens op gem eente lijk  niveau die ja a r

lijks  aangepast worden. De huisvestingsconsutenten kregen ople iding om met 

het c ijfe rm a te riaa t te teren werken.

De cijfe rs m ochten dan wet u ite rm ate  geschikt zijn om gem eenten onderling te 

vergelijken, om binnen de gem eente een gedifferentieerd woonbeleid m ogetijk  

te maken waren c ijfe rs  op bu u rt- en w ijkniveau echt onon tbeertijk . Voor d it f i j 

nmazig onderzoek dat beteidsretevante gegevens op buu rt- en w ijkniveau opte- 

vert, werd begin 2002 binnen de dienst Wetzijn het S teunpunt Sociale Planning 

(SSP) opgericht. Het gedetaitteerde onderzoek op m aat verloopt in nauw over

leg m et de ktanten, tokate 

besturen en w e lz ijnso rgan i

saties, w aardoor het SSP 

zich van andere dataleveran

ciers onderscheidt. De gege

vens worden m eestat op een 

kaart weergegeven, om dat de 

in fo rm atieoverd rach t in beef

den s te rke r gebeurt dan in 

tabetten.
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Bij het S teunpunt Sociale P lanning kunnen lokale besturen en w e lz ijnso rgan i

saties terecht. Ook de dienst Welzijn doet uitvoerig beroep op het Steunpunt. 

Het S teunpunt levert de c ijfe rs  te r onderbouw ing van e lk  nieuw project.

Opleiding van schepenen en huisvestingsconsulenten

Sinds 1994 organ iseert de provincie in overleg m et AROHM - afdeling W oonbe

leid - cursussen voor hu isvestingsconsutenten. Dit zijn am btenaren van 

gem eenten en OCMW's, coördinatoren van sociale verhuu rkanto ren of huur- 

dersbonden en zaakvoerders van sociale huisvestingsm aatschappijen. Het c u r

suspakket bestaat uit verschittende m odules die om de 2 to t 3 ja a rw e e r aan bod 

kom en: wonen van ouderen, tegem oetkom ingen aan particu lie ren, pro jectsub- 

s id iëring , s tedetijk  en gem eente lijk  woonbeleid, w on ingkw a lite it en het hu is- 

vestingsregtem ent. Ats e r nieuwe w etten van krach t worden of ats e r zich n ieu

we tendensen aftekenen, worden e r extra in form atiesessies georganiseerd.

Ook voor schepenen van huisvesting worden op geregelde tijdstippen op le id in 

gen, in fo rm atiesessies of w orkshops georganiseerd. Zo krijgen ze bijkom end

inzicht inde m ogelijkheden voorde uitbouw  van 

het tokate woonbeleid.

Samen m et de Vtaamse hu isvestingsm aat

schappij (VHM), het Vtaams Overteg Bewo

nersbelangen (VOB), de Vereniging van V taam 

se Steden en Gemeenten (WSG) en de A dm in i

s tra tie  Ru im te lijke Ordening, Huisvesting, 

M onum enten en Landschappen (AROHM) 

w erk te  de provincie aan diverse publicaties. 

Het Draaiboek Lokaat Woonbeleid (2000) was 

een eerste uitgave ten behoeve van am btena

ren en schepenen die w e rk  w itten maken van 

een geïntegreerd Lokaat woonbeleid. Op het 

draaiboek votgden 6 kle inere uitgaven m et 

praktische voorbeelden rond verschittende

4
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them a's: het woonplan (beleidsplan), de dienstverlen ing (1 -loket, woonw inkel, 

huisvestingsdienst), in tergem eentetijke sam enw erking, de re la tie  wonen /  

ru im te lijke  ordening (m ogelijkheden to t pubtiek-priva te sam enw erking of PPS 

bij sociale woonprojecten), woonraden en woonoverteg, en het raakvlak tussen 

wonen en wetzijn (sam enwerken m et het OCMW, nieuwe woonvorm en, ...).

Daarenboven worden e r geregeld, at dan niet regionaal, w orkshops en in fo r

m atiesessies georganiseerd rond specifieke them a's, zoats de sessies rond het 

opstetten van gem eente lijke prem ieregtem enten (voorjaar 2003), de w oonkw a

lite it en de w on ingw ijze rkaa rt in de regio Roesetare-Tiett (voorjaar 2004).

De m eest recente provinciate organisatie was de W oonhappening 'Wonen m o r

gen begint vandaag' op 13 feb ruari 2004, die 230 inschrijv ingen haatde en 

bestemd was voor een ru im  pubtiek van architecten, huisvestingsactoren, 

(thuis)voorzieningen, tokate besturen, ouderen en personen m et een handicap.

De woningwijzerkaart: i.s.m. de welzijnssector

De woonprobtem atiek is heet divers. Er zijn im m ers verscheidene actoren w e rk 

zaam op het terre in , zoats huisvestingsdiensten, OCMW's, bouw m aatschapp ij

en of sociale verhuurkanto ren. Ook heet w a t andere d iscip lines komen echter 

in contact m et concrete woonvragen. Zo stoten hutpverteners bij hun begele i

ding vaak op probtem atische 

w o o n o m s t a n d i g h e d e n .

Omdatdeze m oeilijke m aterie 

een hoge graad van spec ia li

satie vergt, werd de w on ing

w ijze rka a rt on tw ikke ld. De 

w on ingw ijze rkaa rt is een 

gebru iksvriende lijke  hand le i

ding, die hutpverteners in 

staat s te tt om cliënten te 

begeleiden naar een duurza

me oplossing voor probtemen 

van stechte w on ingkw alite it.

;  i »

Oost West, 
't huis slecht.
AJIë I  ta it i lu r id i.  L ik  i -  I i íl - i u h v i I
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Dit nieuwe in s tru m en tw e rd  sam engesteld doorde Regionale W elzijnsraad Roe- 

selare - T iett (werkgroep Huisvesting), in sam enw erking m et de provinciale 

gebiedsw erking Welzijn.

Dat w e lz ijnsw erkers  in hun hulpverlening regelm atig problem en van slechte 

w on ingkw a lite it ontmoeten, is niet verw onderlijk . Om financiële redenen kun

nen de begeleide gezinnen vaak slechts een goedkopere woning van m inder goe

de kw a lite it huren. H ier kan echter aan gew erkt worden. De Vlaamse Woonco

de voorzie t a l enkele instrum enten om de w on ingkw a lite it te verbeteren. Daar

bij is het niet de bedoeling om de eigenaars te treffen, m aar om elke burger 

kw a lite itsvo l te laten wonen.

W oningen die n iet voldoen aan de m in im ale kw a lite itse isen kunnen ongeschikt 

of onbewoonbaar verk laard worden. Een huurder kan de burgem eester van zijn 

gem eente vragen om zijn woning te laten onderzoeken. Deze procedure is niet 

a ltijd  bekend bij de we lz ijnsd iensten. De gem eenten passen ze ook niet a ltijd  

actie f toe. Tussen de bevoegde am btenaren en de w e lz ijnsw erkers  is e r vaak 

onvoldoende uitw isseling van in form atie .

De w on ingw ijze rkaa rt w il hu lpverleners en hun cliënten op weg helpen. Aan de 

hand van een eenvoudige checklis t kunnen ze zich vrij sne l een beeld vorm en 

van de toestand van de woning. De w on ingw ijze rkaa rt bevat ook fiches die m oge

lijk  te ondernem en stappen aangeven, geeft voorbeelden van typebrieven, u it

leg over de procedure, nuttige adressen en een reg is tra tie fo rm u lie r.

De w on ingw ijze rkaa rt werd on tw ikke ld  door de Regionale W elzijnsraad Roese- 

lare - T ie lt en de provinciale gebiedsw erking. Op in itia tie f van de dienst Welzijn 

werd de w on ingw ijze rkaart, eventueel in aangepaste regionale vorm , in alle w e l- 

z ijnsreg io 's  verspreid (op de regio K o rtr ijk  na). M om enteel w o rd t ook voor de 

K ortrijkse  regio naar m ogelijke sam enw erking gezocht. De provincie betaalde 

de kosten voor het d rukken en verspreiden van de kaarten.

Het gebru ik  van de w on ingw ijze rkaa rt w ord t nauwkeurig opgevolgd. Elke kaart 

is voorzien van een reg is tra tie fiche die, na het behandelen van een w oonpro

bleem, terugbezorgd w ord t aan de we lzijnsraad. De reg is tra tie  biedt in fo rm a

tie over het effectieve gebru ik  van de kaart, de woonvragen bij de versch illende 

diensten, de voornaam ste gebreken aan woningen die via de w on ingw ijze rkaa rt



onderzocht werden en de oplossing. De provincie w il a l deze bevindingen ja a r

lijks  ove rz ich te lijk  publiceren.

Met de verspreid ing van de w on ingw ijze rkaa rt en de opvolging van gereg is

treerde gegevens via de reg is tra tie fiche w il de provincie een brede groep h u lp 

verleners helpen in het bestrijden van slechte w oonsituaties.

Verschillende vormen 

van intergemeentelijke samenwerking

Naar een gebiedsdekkend netwerk van sociale verhuurkantoren

Het woningbestand in W est-V laanderen w ord t gekenm erkt door een groot aan

ta l oude w oningen, m et een lager com fortn iveau en een beduidend lagere kw a

lite it dan in de rest van Vlaanderen. Op de w on ingm ark t komen ook nieuwe 

kwetsbare gezinnen voor: alleenstaanden m et een laag inkom en, eenouderge

zinnen of ouderen m et een bescheiden inkom en. Vaak zijn deze groepen aan

gewezen op het m inde r kwalitatieve deel van de hu isvestingsm arkt. De v e r

dring ing van de zwaksten naar het slechtste deel van de m ark t w ord t nog v e r

s te rk t doordat gegoede inw ijke lingen zich vestigen in dorpen of gem eenten m et 

troeven ais landschapsschoon, rus t of natuurw aarden. Deze nieuw kom ers zijn 

vee la l de ste rks ten  op de m ark t en kunnen de m ooiste plekken en de beste hu i

zen kiezen.

Om de w on ingkw a lite it te verbeteren en kwetsbare groepen op de huisves

ting sm ark t een betaalbare woning te kunnen bieden, werd gezocht naar n ieu

we w erkm ode llen , zoals het sociaa l ve rhuu rkan too r (SVK). Deze sociale v e r

huurkantoren kennen ofw e l een lokale w erking, o fwel spre id t het w e rk ingsge

bied zich uit over m eerdere gem eenten. Dan spreekt men van een regionaal 

sociaal ve rhuu rkan too r (RSVK)

Sociale verhuu rkanto ren huren woningen van pa rticu lie re  eigenaars om ze door 

te verhuren aan gezinnen m et beperkte financië le m ogelijkheden. A is ze gebre

ken vertonen, dan staat het SVK in voor de verbeteringsw erken.
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De provincie W est-V laanderen w il op haar grondgebied een gebiedsdekkend 

ne tw erk van regionale sociale verhuu rkanto ren uitbouwen. In elke gemeente 

zou een RSVK opera tioneel moeten zijn, waarb ij de verhuurkanto ren sam en

w erken en onderling afspraken maken over het aansnijden van nieuwe w e r

kingsgebieden. Op die m an ie r kan de renovatieploeg ook het m eest e ffic iën t 

ingezet worden.

Om deze be le idslijn  u it te voeren voorzie t de provincie in personeelsinvestering 

en toelagen. M edewerkers van de provincie fungeren ais gangm akers van het 

proces: ze krijgen tijd  en ru im te  om m et de betrokken partijen (OCMW's, 

gem eentebesturen, bestaande sociale verhuurkanto ren) aan ta fe l te zitten, het 

concept u it te werken, financië le m iddelen te zoeken, concrete dossiers voor te 

bereiden, ... Anderzijds kent de provincie bij de opstart van een RSVK een een

m alige s ta rttoe lage van 12.300 euro toe.

Het georganiseerd in huur nemen van private woningen, om ze eventueel na 

renovatie door te verhuren aan kwetsbare groepen op de hu isvestingsm arkt, 

was in de W esthoek vóór 2000 slechts bescheiden uitgebouwd. Hoewel e r in 

een paar gem eenten een be langrijke aanzet was en e r in leper en D iksm uide 

reeds uitgebreide renovatieploegen aan het w e rk  waren, bleef een groot deel 

van de W esthoek buiten het bereik van deze w erkvorm . De specia lisa tie in het 

beheer van dergelijke woningen en het in tensief opvolgen van de contracten 

zowel bij huurders ais bij eigenaars, is voor veel kle inere gem eenten niet haal

baar.

W il de renovatieploeg e ffic iën t kunnen werken, dan m oet er voldoende w e rk- 

volum e zijn. Dit kan aangebracht worden ais de sociale verhuurkanto ren op 

reg ionaal v lak  sam enw erken. Dan kunnen ook woningen m et grotere gebreken 

gerenoveerd worden door de eigen renovatieploeg en komen ze ook in aan

m erk ing ais SVK-woning. In ru il voor de werken kan dan m et de eigenaar een 

interessante hu urp rijs  bedongen worden.

Om de hele regio te dekken, bestaande w erkvorm en en organisaties in te pas

sen en w itte  vlekken in te kleuren werd op het eind van de ja ren '90 in de W est

hoek geopteerd v o o rd rie  RSVK's: twee voo rde  regio Veurne - D iksm uide en één 

voor de regio leper.
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V oorde RSVK's van de regio Veurne - 

D iksm uide maakte de gebiedsw erker 

we lz ijn  van de provincie een s ta rtdos- 

s ie r op. Er werd voor gekozen om m et 

de tien OCMW's van de betrokken 

gem eenten (De Panne, Koksijde,

N ieuwpoort, Veurne, D iksm uide, Koe- 

kelare, Kortem ark, Houthulst, Lo- 

Reninge en Atveringem ) overleg te p le

gen, om dat die de nood aan betaalba

re woningen voor kansarm en vaak het 

eerst aanvoelen en om dat e r som s at 

een (at dan niet em bryonale) SVK-wer- 

king bestond.

De w it om samen te w erken was bij de 

OCMW's van bij de s ta rt aanwezig.

Im m ers, de bestaande lokale in itia tieven waren m eesta l te kle in om een gespe

cia liseerde SVK-werking u it te bouwen en e r bovendien nog een renovatie- en 

klusjesp loeg aan vast te koppelen.

Onder im pu lsen  begeleiding van de gebiedsw erking w e lz ijn  w erk ten  de OCMW's 

sam enw erkingsovereenkom sten uit en werden de sta tuten opgem aakt voor 

twee vzw's: RSVK W estkust (voor de drie kustgem eenten De Panne, Koksijde en 

N ieuwpoort) en RSVK Veurne - D iksm uide (voor de overige 7 gem eenten). Bei

de RSVK's w erden op 4 sep tem ber 2000 opgericht. Voor de opstart van de twee 

RSVK's schonk de provincie aan e lk  een toelage van 12.300 euro. Beide RSVK's 

ontvingen ook Europese steun. RSVK W estkust vroeg voor de periode januari 

2001 - decem ber 2002 45.000 euro aan in het kader van Doelste lling 2. Het 

RSVK Veurne - D iksm uide ontving van 5b Phasing Out ongeveer 64.000 euro. De 

Europese steun betekende voor e lk  RSVK een bijkom end personeelslid .

Eens de RSVK's een eigen coörd inator hadden en de eerste woningen gehuurd 

en doorverhuurd werden, trok  de gebiedsw erker zich terug. Na ru im  2 ja a r w e r

king zijn beide RSVK's erkend en worden ze gesubsidieerd door het V laams 

Gewest. In de arrond issem enten Veurne en D iksm uide samen zijn e r m om en

tee l 60 huurwoningen beschikbaar voor de m eer kwetsbare groepen op de hu is

vestingsm arkt.
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In het arrond issem ent leper werd begin 2001 een ge lijkaard ig proces ingezet. 

Van voor de onderhandetingen was W ervik reeds aangesloten bij het SVK van 

Menen. De stad werd dan ook niet bij de gesprekken betrokken.

In tegenste lling  to t de regio Veurne - D iksm uide kon de gebiedsw erker w elz ijn 

n iet alle gem eenten overtu igen om deel te nemen aan een regionale sam en

w erk ing . Poperinge besloot om een lokale w erk ing uit te bouwen binnen het 

eigen OCMW. De overige zes OCMW's hielden in jun i 2001 de vzw RSVK W est

hoek Zuid boven de doopvont. Het is actie f in de gem eenten Vleteren, Lange- 

m ark-P oe lkape lle , Zonnebeke, Heuvelland, Mesen en leper. Ook h ie r gaf de pro

vincie een starttoetage van 12.300 euro en kreeg het RSVK 93.381 euro Euro

pese steun voor twee jaar.

Het RSVK uit de regio leper bouwde in de periode 2002 - 2003 een sterke reno- 

vatiew erking uit. Na tweeënhatf ja a r regionate w erk ing heeft het RSVK W est

hoek Zuid zo'n 50 woningen in beheer uit de hete regio. S inds 1 januari 2004 zijn 

de voorwaarden votdaan om in aanm erking te komen voor Vtaamse subsid ie en 

de aanvraag is Lopende. De Vtaamse steun verzekert de financiëte basis voor 

een duurzaam , regiodekkend ne tw erk van regionate sociale verhuurkanto ren. 

Eenmaat de Vtaamse subsid ie een fe it is, stopt de inbreng van de gebiedswerker.

De provincie was ook nauw betrokken bij de verkennende gesprekken die Leid

den to t de oprich ting van de vzw RSVK M idden-W est-Vtaanderen. Votgens de 

statuten bestaat het werkgebied u it atte gem eenten van de arrondissem enten 

Roesetare en Tiett. De vzw werd eind 1998 opera tioneel en heeft 49 woningen 

in beheer in Roesetare, Izegem, Tiett, W ingene, Meutebeke en Hooglede. Bij de 

opstart ontving het RSVK een startsubsid ie  van 12.300 euro van de provincie. Nu 

w ord t het RSVK door de Vtaamse overheid gesubsidieerd.

Ondanks het bestaan van een reg ionaal sociaat verhuurkantoor, hebben d ive r

se gem eenten in de regio een eigen SVK, m et eigen woningen en eventueel een 

eigen renovatieptoeg. Dit houdt in dat e r overlappingen bestaan tussen de w e r

kingsgebieden en de w erk ing van het RSVK niet attijd op tim aa l verloopt.

Het is tegen deze achtergrond dat de provincie mee aan ta fe tz it om voor de regio 

en voor het RSVK een w erkbare oplossing uit te werken.



En hoe zit het m et de gebiedsdekking in de rest van W est-Vlaanderen?

Na het opstarten van de v ie r bovenverm elde RSVK's, bleef e r in het noorden 

van de provincie nog een grote w itte  vtek.

Uit een enquête van de provincie, uitgevoerd in de Loop van 2003, peitend naar 

de verw achtingen en am bities van de gem eenten bij de u itw erk ing van hun Lokaat 

woonbeteid, bteekda t het aanbod van betaatbare huurw oningen ook in het noor

den van de provincie beperkt bteef. De gem eenten Oudenburg, Gistet en Jabbe- 

ke ervoeren deze krapte ats een gem eenschappetijk probteem . Ze bestoten om 

het probteem  samen m et de provincie p r io r ita ir  aan te pakken.

In de aangrenzende gem eente Ichtegem is at ru im  tien ja a r een sociaat v e r

huurkan too r werkzaam , m et 57 woningen. Voor het SVK in Ichtegem was het 

zonder extra m iddelen ech ter een onbegonnen zaak om zijn werkzaam heden 

to t de drie noordelijke gem eenten uit te breiden. Een bestaand sociaat v e r

huurkan too r kan ech ter geoptim aliseerd en uitgebreid worden door sam en

w erk ing m et andere partners. Het Vtaamse woonbeteid voorzie t rechtstreekse 

subsid iëring voor sociale verhuu rkanto ren m et een regionate w erk ing .

De provincie bracht de verschittende pa rtners  (OCMW's en gem eentebesturen 

van de betrokken gem eenten en het SVK van Ichtegem) rond de tafet. Door een 

bovengemeentetijke sam enw erking kunnen de v ie r gem eenten aan de stag in 

een g ro te r werkingsgebied en hun expertise verder uitbouwen. In aprit 2004 

worden in de verschittende gem eenten en OCMW's princip ië le  sam enw er

kingsovereenkom sten afgestoten, om in het na jaar effectie f van s ta rt te gaan 

m et de nieuwe w erk ing . De provincie voorzie t een starttoetage van 12.300 euro. 

Vanaf 2006 m oet de nieuwe w erk ing  kunnen rekenen op subsid ies van het 

Vtaams Gewest. Ook in het noorden van de provincie is de rea lisa tie  van een 

RSVK een eerste voorzichtige aanzet naar de uitbouw  van een Lokaat w oonbe

teid.
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De intergemeentelijke huisves- 

tingsdienst regio Izegem

De huisvestingsdienst regio Ize

gem (HRI) is een mooi voorbeeld 

van vernieuwende en duurzam e 

in te rgem eente lijke  sam enw er

king op het v lak  van woonbeteid in 

de regio Roesetare - Tiett. Dit 

sam enw erkingsverband tussen 

de gem eenten Izegem, Ingelm un- 

ster, Ledegem en Oostrozebeke 

w ord t getrokken door de huisves

tingsdienst Izegem en de provin

cie.

Met de hu isvestingsdienst regio 

Izegem concre tiseert de provincie 

de Beleidsnota Wonen 2002 - 2006 

die onder m eer via gebiedsgerich

te projecten en in te rgem eente tij- 

ke sam enw erking vorm  w it geven 

aan het woonbeteid in de provin

cie. V laam s m in is te r van Wonen, M arino Keulen, erkende het sam enw erk ings

verband ais p ilootproject, mede dankzij de inspanningen van de provincie. 

Zowel in het arrond issem ent Roesetare ais in het arrond issem ent T iett zijn de 

private huurw oningen zeer d uur, de w on ingm ark t is e r on toegankelijk  voor m en

sen m et een bescheiden inkom en en veel woningen zijn e r van slechte kw a li

te it. Doordat deze problem en verspreid voorkom en, zijn ze e r m inder zich tbaar 

dan in de grootstad. Nochtans krijgen de lokale be le idsverantw oordelijken heet 

w a t vragen m et betrekking to t wonen.

Met het dossier 'Lokaal woonbeteid regio Roesetare - Tiett. Een k ijk  op het 

gem eente lijk  hu isvestingsbele id ' werd in januari 2000 reeds een inventaris 

opgem aakt van het woonbeteid van de 17 gem eenten in de regio. Uit de Vtaam 

se peitingsenquête (1994 - 1995) w isten de gem eenten reeds dat beide a rro n 

dissem enten slecht scoren op het v lak van w on ingkw a lite it. Voldoende onder

zoeksm ateriaa l dus om meteen to t concrete actie te kunnen overgaan.

IZEGEM, INGELMWNSTFR, 
LEDEGEM & OQSTOaZEDEKE  
MAKEN W E R K  YAN 
W Q OHRELEíD  !
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Voor kle ine gem eenten is het ech ter niet evident om een krachtig woonbeteid 

u it te bouwen. De Vtaamse Wooncode bezorgt de gem eenten wet een geschikt 

ins trum en ta rium , m aar voorzie t geen enkete financiëte stim utans. Om hieraan 

teve rhe tpenste tdede  provinciate gebiedsw erking wetzijn de intertokate sam en

w erk ing voor ats optossing.

De S tuurgroep Wonen in de regio Roesetare - T iett stetde voor om drie ctusters 

u it te bouwen, rond de centrum steden Roesetare, T iett en Izegem. Dat zou in 

fasen gebeuren. A ts eerste kwam de ctuste r Izegem aan de beurt. Sinds 1999 

bundett de Izegemse huisvestingsdienst de krachten van de stad, het OCMW en 

de Izegemse bouwm aatschappij in één dienstverlenend toket. De volgende stap 

was de uitb re id ing van de Izegemse huisvestingsdienst to t een in tergem eente- 

tijke dienst voor Izegem, Ingetm unster, Ledegem en Oostrozebeke w aarb ij de 

provinciale gebiedsw erker een bem iddelende en begeleidende rot speelde. De 

voorbereid ing liep van 1 januari 2001 to t 31 decem ber 2003. Op 1 januari 2004 

was, dank zij de inspanningen van veten, de Huisvestingsdienst Regio Izegem 

(HRI) een feit.

De Huisvestingsdienst Regio Izegem heeft to t doet de diverse aspecten van het 

woonbeteid in Izegem, Ingetm unster, Ledegem en Oostrozebeke te realiseren. 

In de in tergem eentetijke W oonw inkel kan elke inw oner geïnform eerd worden 

over a lles w at te maken heeft m et wonen (prem ies, kw atite itsprobtem en van de 

woningen, vragen rond het huurcontract, geschillen tussen huurder en e ige

naar, hoe ais e igenaar een woning te verhuren via het SV K ,...) en kunnen kw e ts

bare gezinnen extra begeleid worden. De HRI onderneem t ook acties om de kw a

lite it van de woningen te verhogen en te behouden (zoats het organiseren van 

het woningonderzoek in sam enw erk ing m et het V laam s Gewest of het u itw e r

ken van gem eente lijke prem ies). Een regionate woonraad en een wooncom - 

m issie per gem eente maken het lokaa l woonoverteg tussen gemeente, OCMW, 

sociale bouwm aatschappij, w e lz ijnssecto r en andere actoren m ogelijk . De 

in tergem eentetijke woonraad bestaat reeds, de gem eente lijke w ooncom m is- 

sies zijn in oprich ting.

Het is de bedoeling om vanuit het SVK van Izegem een reg ionaal sociaa l v e r

huurkan too r voor de v ie r gem eenten uit te bouwen. Dit kon evenwel nog niet 

gerealiseerd worden wegens gebrek aan financië le m iddelen. De betrokken 

gem eenten hebben deze am bitie  evenwel niet verlaten.
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Om deel te nemen aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem investeren de 

gem eenten Oostrozebeke, Inge lm unste r en Ledegem e lk  53.298 euro voor drie 

ja a r (2004-2005-2006). A is het V laam s Gewest ook cofinanciering voorzie t in 

het vierde en vijfde jaar, dan zijn de gem eenten bereid e lk  nog eens 58.255 euro 

te investeren. De stad Izegem staat in voor het leeuwenaandeel van de fina n 

cie ring : 400.000 euro voor de komende drie ja a r en nog eens 246.869 euro in het 

vierde en vijfde ja a r samen. Eind 2003 keurde de Vlaamse Regering een subs i

die goed van 332.000 euro voor drie jaar, binnen het experim entee l kader voor 

projecten lokaa l woonbeleid. Binnen de begroting Welzijn m aakt de provincie 

een budget van 136.341,44 euro vrij voor drie jaar. Bij cofinanciering door het 

V laam s Gewest in het vierde en vijfde jaar, staat de provincie bijkom end garant 

voor 61.973,38 euro.

Izegem kwam ais eerste aan de beurt in de c lus te rvorm ing. De c luste rvorm ing 

rond Roesetare en T ie lt zal, a fhanke lijk  van de m ogelijkheden, in de komende 

ja ren gefaseerd u itgew erk t worden.

Werken aan de kwaliteit van de woningen

Renovatiepremies voor sociale verhuurkantoren

(Regionale) sociale verhuurkanto ren 

huren woningen op de private m ark t en 

verhurenzedoo raan  mensen m e tbepe rk- 

te financië le m ogelijkheden. Een vo ldoen

de aanbod van huurw oningen bepaalt mee 

het succes van een SVK. Om eigenaars 

ertoe over te halen om hun woning via het 

SVK te verhuren, kunnen die eigenaars 

hun woning goedkoop laten renoveren. 

Dan kan het SVK de woning tegen een 

voorde liger ta rie f doorverhuren.

Om het renoveren van woningen voor de 

SVK's financiee l haalbaar te maken, heeft
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de provincie een subsid iereg lem ent u itgew erkt. SVK's en OCMW's van gem een

ten m et m inder dan 20.000 inwoners die een SVK-werking ontplooien, kunnen 

aanspraak maken op renovatiesubsidie, op voorwaarde dat de recent ve rw o r

ven woningen na renovatie verhuurd worden aan kansarm e huurders.

De prem ie bedraagt m axim aal 12.300 euro per woning, 9.900 euro voor appar

tem enten en 7.400 euro voor stud io 's. In een aanta l gevallen kunnen deze p re

m ies m et 15 procent verhoogd worden: a is het pro ject to ts tand  kwam door in te r

gem eentetijke sam enw erking of te r u itvoering van een gem eente lijk  woonplan, 

ais het project uitgevoerd w ord t door een sociaat ve rhuu rkan too r m et reg iona

te w erk ing  of ats de woning in een bijzonder gebied gelegen is (vastgestetd over

eenkom stig de procedure binnen de Vtaamse Wooncode). Per ja a r en per aan

vrager kunnen m axim aal v ijf w oongelegenheden betoelaagd worden.

Met premies inspelen op particuliere noden

De burger draagt een be langrijke ve ran t

woorde lijkhe id  bij de rea lisa tie  en instand

houding van een kw a lita tie f hoogstaand huis- 

vestingspatrim on ium . Hij m oet e r in eerste 

instantie voorzorgen atseen goede huisvader 

en beletten dat de woning verkom m ert. Bou

wen, verbouwen en onderhouden van w o n in 

gen vergt ech ter heet w a t financië le m idde

len. Bij gebrek aan budget, behelpen mensen 

zich vaak m et beperkte optapw erkzaam he- 

den en worden grondige aanpassingswerken 

uitgestetd of afgesteld, w aardoor de w oon

kw a lite it achteru itgaat.

Met financië le s tim u li w it de provincie de b u r

ger aanzetten to t een grondige sanering van 

zijn woning. De pa rticu lie re  toelagen m ikken 

voorat op typisch W est-Vtaamse pijnpunten 

die door het Vtaamse of gem eente lijke niveau

if lJ c n V lja r id c rc r

HUISVESTÍNG

TEQEmDETKOw IH&EN v o o r
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niet of onvoldoende betoelaagd worden. De provinciale toelagen kunnen ook 

aangepast w orden aan urgente noden. Doorheen de ja ren waren de p a rticu lie 

re toelagen dan ook heet divers: bouwprem ies, wederhuisvestingsprem ies, ver- 

beteringsprem ies, aanpassingsprem ies voor senioren en voor personen m et 

een handicap.

M om enteel worden pa rticu lie re  prem ies ve rs trek t te r voorkom ing van kool- 

s to fm onoxideverg iftig ing en voor voch tbestrijd ing. Eigenaars of huurders die 

w erken Laten uitvoeren te r voorkom ing van kootsto fm onoxidevergiftig ing kun

nen to t m axim aal 1.240 euro ontvangen. Eigenaars of huurders die de stechte 

daken van hun woning vernieuwen of voorzien van onderdakptaten, of die de 

woning vochtvrij maken (het weren van grondvocht of regendoorstag) kunnen 

to t twee keer 1.000 euro ontvangen. Voor dakiso la tie  is onder bepaalde om stan

digheden een forfa ita ire  prem ie van 240 euro m ogetijk.

Woonbeleid: een kwestie van samenwerking

Met de intercommunales

Sinds geru im e tijd w e rk t de provincie in de W esthoek samen m et de in te rcom 

m unale WVI en sinds 2003 in de K ortrijkse  regio m et de in tercom m unate Lei- 

edal. Zówet in de W esthoek ats in de K ortrijkse  regio gaat het om een sam en

werkingsverband w aarin  de pa rtners  du ide lijke opdrachten hebben.

De provincie W est-Vtaanderen staat in voor: ondersteuning van het tokate w oon

beteid, het s tim u leren van de in tergem eentetijke sam enw erking om te komen 

to t een betere en effic iën tere  d ienstverlen ing voor atte burgers, het prom oten 

van de instrum enten van de Vtaamse Wooncode te r bevordering van de w on ing

kw a lite it en ne tw erkvorm ing tussen sociale verhuurkanto ren, in te rgem eente

tijke huisvestingsdiensten, sociale bouwm aatschappijen, w etzijnsraden en de 

welzijnssector.



Met de provincies en Vlaanderen

Het u itbouwen van een goed woonbeteid is geen taak van de provincie alleen. 

Daarom w ord t op d it v lak veel aandacht besteed aan de sam enw erking m et loka

le besturen. Ook de sam enw erking m et de Vtaamse overheid en de andere p ro

vinciebesturen k r ijg t een be langrijke plaats in de u itw erk ing van het provinc i

aal woonbeteid. A fstem m ing en het gezam enlijk  on tw ikke len van in itiatieven 

staan hierb ij centraal.

Het raakvlak tussen huisvesting en ouderenzorg

Ouder worden in de Westhoek

In 2003 voerde het Hoger Ins tituu t voor de Arbeid 

(HIVA) een onderzoek u it onder de tite l 'Ouder w o r

den in de Westhoek. Op zoek naar toekom stgerichte 

m odellen voor wonen en zorg in de W esthoek1'.

Tot w e lke conclusies kom t d it onderzoek? Meer nog 

dan andere reg io 's in Vlaanderen zat de W esthoek in 

de komende ja ren geconfronteerd worden m et de 

gevolgen van de vergrijz ing . Voorat vrouwen maken 

deet u it van de oudere bevolking. Het zorgpro fiet van 

de ouderen in de W esthoek is bovendien beduidend 

zwaarder dan in de rest van Vlaanderen.

Uit het onderzoek b tijk t ook dat het hu isvestings- 

pa trim on ium  in de W esthoek van m indere kw a lite it is dan in de rest van V laan

deren. W oningen van stechte kw a lite it worden veetat door oudere eigenaars 

bewoond. Op het ptattetand zijn e ro o k  m inderzorgvoorz ien ingen aanwezig. Het 

aanbod is bovendien geconcentreerd in de kernen, w aardoor het m oe itijke r 

bere ikbaar is voor m inde r mobiete senioren.

Ouder worden

de Westhoek

1 Van Damme, B., S. Winters (2003) Ouder worden inde Westhoek. Op zoek naar toekomstgerichte modellen 
voor wonen en zorg in de Westhoek. Brugge, Provincie West-Vlaanderen en HIVA: 137pp + bijlagen.
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Bij de noodzakelijk m u ltid im ens ione le  oplossing van de problem en in de W est

hoek moeten zowel de w oon- ais de zorgcom ponent aan bod komen. In de p rak

t ijk  w orden alvast positieve on tw ikke lingen waargenom en.

De sociale hu isvestingssector trach t op de problem en in te speten door kw a li

te itsvo lle  woningen te bouwen en aan te bieden. De hu isvestingsm aatschapp ij

en richten zich ook steeds m eer op een doelgroep van ouderen, w aarb ij ze steeds 

m eer rekening moeten houden m et de kenm erken van die ouderen (ze zijn m in 

der m obiel, hebben m eer zorgen nodig, ...). Ze worden daarbij geconfronteerd 

m et heet w a t uitdagingen op het raakvlak van wonen en zorg.

Door het organiseren van coörd inatie -in itia tieven probeert de Vtaamse overheid 

te verhelpen aan de versn ippering van het zorgaanbod. Voorbeelden hiervan zijn 

de 'S am enw erkingsin itia tieven Thuiszorg ' (SIT) en het 'Lokaat sociaat huis'. Ook 

de d ienstencentra zouden in de toekom st een m eer coördinerende rot toebe- 

deetd krijgen . De thu iszorgondersteunende voorzieningen (de dienstencentra, 

de dagverzorgingscentra ende centra voor kortverb tijf) zouden een m eer s tru c 

ture le  ondersteuning m oeten bieden voor m ensen die thu is  w itten wonen. 

Mom enteet is het aanbod ech ter te ktein en te zeer geconcentreerd in enkete 

kteine kernen om deze opdracht te kunnen waarm aken.

Ook in de rusthuizen is e r een dynam iek waarneembaar. Er w ord t steeds m eer 

aandacht besteed aan 'wonen' en niet enket aan 'zorg'. In hun w erk ing streven 

de rusthu izen m eer en m eer naar hu ise lijkheid en partic ipatie. Servicefla ts 

bieden senioren een tussenvorm  aan tussen wonen thu is  en wonen in een ru s t

huis, in een com fortabete en m eer bescherm de woonom geving. Het probteem 

is ech ter dat de bewoners w eer moeten verhuizen eens ze zorgbehoevend w o r

den.

De uitdaging voor de toekom st Ligt dan ook in het rea liseren van een tussen

vorm , waarb ij kwatite itsvotte woningen aangeboden worden, te rw ijt d iensten en 

zorg (toch to t een bepaatd niveau) te r beschikking gestetd worden van de bewo

ners. In de W esthoek is e r een be langrijke potentië le doelgroep voor dergetijke 

projecten.



Naar aanleiding van de veroudering van de bevolking worden ook op in te rna 

tionaa l v lak nieuwe bele idsklem tonen gelegd. Opvattend is de verregaande v e r

vaging van de sche id ingslijn  tussen woon- en zorgvoorzieningen, tussen res i

dentië le en am bulante voorzieningen. Ook tussen de doelgroepen treed t v e r

vaging op. Het beleid r ich t zich steeds m eer op alle groepen in de sam enleving, 

in plaats van vragen van specifieke doetgroepen te beantwoorden. De u it

gangspunten voor d it nieuwe denken zijn: zorg op maat, beschikbaarheid van 

zorg voor iedereen m et een zorgvraag en het scheiden van wonen en zorg. Dit 

betekent dat de woonsituatie  niet bepalend mag zijn voor de zorgsituatie en 

omgekeerd.

De voorbije ja ren stond de provincie mee aan de wieg van nieuwe in itia tieven die 

een antwoord w itten bieden op de noden van senioren in Landelijk gebied.

Het project 'verbrede w erk ing  rusthu izen ' bouwde een extra d ienstverlen ing uit 

voor Landelijk wonende ouderen, zoats vervoerdienst, m aa ltijd  bedeling aan huis, 

het verzorgen van een restauran tfunctie , waarb ij ouderen die d icht bij het ru s 

thu is  wonen in het rus thu is  gaan eten, een boodschappendienst, vanuit de Lan

de lijk  gelegen rusthu izen S int-Anna in Butskam p, Home Vrijz icht in Etverdinge, 

S in t-M edard in W ijtschate, S in t-Pautus in Langem ark, S in t-Jozef in Zonnebe- 

ke, Benaja in Vteteren en Casiers in Houthulst. Dit pro ject kreeg van de provin

cie een experim entele pro jectsubsid ie voor drie ja a r (per rus thu is  en per w e r

k ingsjaar 6.700 euro). De evaluatie was positief. Daarom w ord t de extra u itge 

bouwde d ienstverlen ing ook na de pro jectperiode, die Liep van 2000 to t 2003, 

verder aangeboden zonder subsid ie van de provincie.

De dorpsd ienst Nestor (N etw erk voor Steun aan Ouderen in het Ruraat Gebied) 

is een sam enw erkingsverband tussen de Landelijke OCMW's van Vteteren, Pope- 

ringe en Atveringem . Het OCMW van Poperinge coörd ineert het project. V r ijw il

ligers  staan in voor de d ienstverlen ing (teeshutp, optrekken van rottuiken, v e r

voer- en gezetschapsdienst, klusjesd ienst) aan ouderen. Ook d it pro ject kan in 

de pro jectperiode, van novem ber 2002 to t novem ber 2005) genieten van provin

ciate en Europese steun. De totate kostvan het pro ject w ord t geraam d op 165.000 

euro. 27 p rocen tw ord t betaatd doorde  provincie, 33 p rocen tw ord t betaatd door 

Europa en de overige 40 procen tw ord t gedragen door de betrokken gem eenten. 

Lo-Reninge zat in de Loop van 2004 toetreden to t het project.
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A l deze projecten, w aarb ij zorg en wonen niet Ios te koppelen zijn, w itten de 

bereikbaarheid van voorzieningen in lande lijk  gebied verhogen. Daarmee con

cre tisee rt de provincie één van haar be le idslijnen. Om een toekom stgerich t a n t

woord te blijven bieden op de gekoppelde woon-zorgvragen, zulten nieuwe w e rk 

vorm en en projecten nodig zijn. Ze groeien best uit overleg en sam enw erking 

tussen bestaande diensten. De provincie w it h ierb ij zowel gem eente lijk  ais in te r- 

gem eente tijk  een gangm aker zijn.

Het woonzorg kruispunt in Avelgem

Niet alleen in de Westhoek, m aar ook in andere p la tte landsreg io 's  in de pro

vincie, on tw ikke len zich in itia tieven die een antwoord w itten bieden op w oon- en 

zorgvragen van senioren. Nieuwe concepten ais woonzorgzones, woonzorg- 

kru ispunten, dorpsdiensten (buurt- en nabijhe idsdiensten in het lande lijk  

gebied) m anifesteren zich ook hier. Vernieuwende m ethodieken om de vraag en 

het bestaande aanbod beter op etkaar af te stem m en en de ondersteuning van 

nieuwe projecten worden gevat per gevat beoordeetd. Zo ging de provincie in 

op de vraag van het tokate bestuur en van het opbouww erk om te hetpen bij de 

u itbouw  van een w oonzorgkru ispunt in Avetgem. Een w oonzorgkru ispunt is een 

ad m in is tra tie f cen trum  w aar atte zorgvragen van ouderen in een bepaalde regio 

geregistreerd worden. Het cen trum  speett de vragen door aan de aanwezige 

diensten, die op hun beurt een antwoord geven op de hulpvragen. Daarenboven 

w ord t e r gew erkt aan het afstem m en van vraag en aanbod en het opsporen van 

hiaten. De verkennende gesprekken in het voorjaar van 2004 worden in tensie f 

opgevotgd. In het kader van het provinciaal zorgregtem ent w ord t w e ttich t een 

projectaanvraag ingediend. Dit nieuwe in itia tie f is een uitvtoeiset van het Leef- 

baarheidsonderzoek dat de provincie in 2001 uitvoerde in de dorpen tussen Leie 

en Schetde.
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R e a l i s t i s c h e  d r o m e n
over de toekomst

De dagelijkse p ra k tijk  con fron teert het beleid voortdurend m et nieuwe m oge

lijkheden en uitdagingen. Naast de ontegenspreke lijk  positieve kanten is er ech

te r ook nood aan b ijs tu ring  en vraag naar nieuwe in itia tieven. Dit hoofdstuk 

be lich t enkele van de toekom stopties die de provincie in de komende ja ren w il 

on tw ikke len. H ier vo lg t w a t toe lich ting  bij deze rea listische dromen, drom en die 

w erke lijkhe id  kunnen worden.

Verdere uitbouw van het basisbestand sociale huisvesting

Het S teunpunt Sociale P lanning van de provincie brengt m om entee l het aanbod 

van huurw oningen in W est-V laanderen in kaart. Het gaat n iet alleen om de h u u r

woningen van de sociale bouwm aatschappijen, m aar ook om het pa trim on ium  

dat de OCMW's in het kader van hun woonbeleid verhuren. Negentig procent 

van de huurw oningen van de m aatschappijen staat reeds op kaart en bij de 

OCMW's 50 procent van het aanbod.

Een gem eente lijke kaart, w aarin  de in fo rm atie  u it versch illende bronnen geïn

tegreerd is, vo rm t een waardevol w erkdocum ent voor lokale besturen die hun 

woonbeleid écht w illen  uitbouwen. Ook w e lz ijnsorgan isa ties en hu isvestings

m aatschappijen zijn gebaat m et deze gem eente lijke kaarten. De kaarten w o r

den opgem aakt op vraag van lokale besturen, w e lz ijnsorgan isa ties of sociale 

hu isvestingsm aatschappijen.

Het w e rk  is ech ter nog niet af. Zo is e r op vandaag geen zicht op het pa trim on i

um van de sociale verhuurkanto ren. Sinds 2004 kan het S teunpunt Sociale P lan

ning ja a rlijk s  beschikken over een lijs t van het pa trim on ium  dat door de West-
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Vlaamse SVK's beheerd w ordt. Dit gebeurt in het kader van een sam enw er

kingsovereenkom st m et het V laam s Overleg Bewonersbelangen (VOB) dat de 

lijs t te r beschikking s te lt. Van zodra deze lijs t e r is, zal het S teunpunt Sociale 

P lanning ook deze in fo rm atie  op kaa rt zetten.

Om het woonbeleid van de lokale besturen te ondersteunen (een kern taak van 

de provincie) is het ook w ense lijk  en zelfs nodig dat het basisbestand sociale 

huisvesting u itgebreid w ord t m et het in kaa rt brengen van onder m eer de 

bebouwbare percelen van de bouwm aatschappijen en de sociale koopwoningen 

en -appartem enten, d it ais be langrijke aanvulling op het overzicht in de h u u r

sector.

Intergemeentelijk samenwerken: 
van experiment naar reglement

Woonbeleid: een uitdaging voor de gemeente

Lokale besturen hebben heel w a t s leu te ls  in handen voor het voeren van een 

doorgedreven lokaa l woonbeleid. Ze kunnen een inventaris opm aken en behe

ren van leegstaande, verw aarloosde of ve rkro tte  woningen en e r belasting op 

heffen. De gem eenten kunnen woningen onbewoonbaar (door onveiligheid of 

overbewoning) of ongeschikt verklaren, con form ite itsa ttes ten u itre iken of b ij

zondere gebieden afbakenen. De gem eenten zijn ook houder van het recht op 

voorkoop en sociaa l beheersrecht.

Ondanks al deze m ogelijkheden voeren slechts weinig gem eenten reeds een 

sam enhangend en krachtig  woonbeleid.

Gebrek aan tijd  en m iddelen kan een verk la ring  zijn. W ellicht speelt ook het eer- 

de rsanctionerende karakte rvan  vele van deze m aatregelen een be langrijke rol. 

Toepassing ervan m aakt de lokale besturen en zeker de lokale po litic i verre van 

populair. Een s tim u lerend beleid kent daarentegen w e l veel aanhangers. Een 

m eerderheid van de W est-Vlaamse gem eentebesturen kent één of m eerdere 

prem ies toe.
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Het inzetten van zowel positieve ais negatieve instrum enten vergt ech ter door

gedreven specia lisatie. Daarom is het op het te rre in  m oe ilijk  te rea liseren om 

enerzijds pa rticu lie ren die aan w on ingkw a lite it w itten w erken te in form eren en 

m et prem ies te ondersteunen en anderzijds 'onw illigen ' te sanctioneren. K le i

ne gem eenten kunnen d it ónm ogelijk  waarm aken. Meestal proberen ze hun v e r

p lichtingen dan ook na te komen binnen bestaande diensten. Daardoor raken 

de bevoegdheden versn ipperd (b.v. vergunningen bij de dienst S tedenbouw of 

Ru im te lijke Ordening, prem ies bij Sociale Zaken, kw atite itscontro tes bij de Tech

nische Dienst, sociale huur en huurprobtem atiek bij het OCMW).

Verder is e r een m anifest gebrek aan overteg tussen de gem eenten en andere 

vaak regionaal georganiseerde woonactoren zoats de regionale sociale v e r

huurkantoren (RSVK's), bouwm aatschappijen, in te rcom m unates en de A fdeling 

Ru im te lijke Ordening, Huisvesting, M onum enten en Landschappen (AROHM). 

D itgeb rekaan  overteg is nefast, aangezien een functie a tswonen m ee ren  m eer 

een regionaal gegeven is: de m aatschappijen w erken op bovengemeentetijke 

schaat, e r bestaan regionale w oningm arkten, het R u im te lijk  S tructuu rp lan  

Vlaanderen (RSV) ordent de woonkernen, som m ige woonprobtem en zijn een 

reg ionaal ve rsch ijnse l (zoats in de regio Roesetare - T iett of in de Westhoek).

Daarom moeten de toekom stige beleidskeuzes m eer en m eer op boventokaat 

niveau gem aakt worden. Bij deze regionale denkoefeningen is de provincie at 

een tijd  betrokken en zetfs voortrekker. Voorbeelden zijn de stuurgroep Wonen 

Roesetare - T iett en Wonen in de W esthoek.

Provinciale ondersteuning voor intergemeentelijke samenwerking inzake 

huisvesting

In het p roefpro ject voor de regio Izegem trad de provincie op ats procesbege- 

teider. Ze deed e r waardevotte ervaring op en w it dezelfde w erkw ijze doorgeven 

aan andere reg io 's of gem eenten die w itten sam enw erken rond hun w oonbe

leid. De provincie zat voorat opnieuw optreden ats procesbegeteider en de nodi

ge stim u lansen to t sam enw erking geven. In de p ra k tijk  b tijk t dat veetat een 

financië le tussenkom st van de provincie of van Vlaanderen een be langrijke s t i

m ulans is om gem eenten over de brug te haten.



Inhoudelijk  kan de provincie vanuit het S teunpunt Sociale P lanning heel wat 

ge rich t en gebru iksk laa r c ijfe rm a te ria a l aanbieden om de bovengem eentelijke 

w oonprob lem atiek he lder in beeld te brengen. Vanuit het S teunpunt Lokaal 

Woonbeleid en de gebiedsw erking zal de provincie de gem eenten begeleiden in 

het proces om tot concrete sam enw erking te komen.

Onder een aantal randvoorwaarden kan de provincie de in te rgem eente lijke 

sam enw erking op het v lak  van woonbeleid ook financiee l ondersteunen. Daar

toe zal een reg lem ent u itgew erkt worden. Het zal onder m eer gebaseerd zijn 

op de volgende principes:

1/ M instens drie gem eentebesturen of OCMW's moeten bij de sam enw erking 

betrokken worden en één van hen m oet optreden ais lokale trekker. Het is aan

gewezen dat (lokale) bouwm aatschappijen, (R)SVK en andere woonactoren m et 

een w erk ing  binnen het te rr ito r iu m  (zoals begeleid wonen) de idee van in te rge 

m eente lijke sam enw erking onderschrijven.

2/ Er w ord t m instens sam engew erkt rond twee van de volgende drie groepen 

activ ite iten : laagdrem pelige dienstverlen ing aan de burger (één loket voor s e r

vice en in form atie), kw a lite itsve rbe te ring  van het woningbestand (technische 

kwesties zoals leegstand of onbewoonbaarheid) of lokaal woonoverleg.

3/ Er w ord t een actieplan m et bijbehorende, s lu itende begroting opgem aakt voor 

m instens d rie jaar. De bijdrage van de provincie in de financiering (m ogelijk  voor 

w e rk ings- of personeelskosten) bedraagt het eerste ja a r 66 procent, het tw ee

de ja a r 50 procent en het derde ja a r 33 procent.

Deze inhoudelijke en financië le ondersteuning m oet het lokale woonbeleid op 

een duurzam e w ijze vooru ithe lpen. Daardoor moeten de gem eente lijke d ienst

verlen ing en de kw a lite it van de W est-V laam se huisvesting gevoelig verbeteren.

Wonen: een gedeelte verantwoordelijkheid 
van huisvestings- en welzijnssector

Wonen is m éér dan alleen m aar beschikken over een goede huisvesting. De 

Vlaamse Wooncode o m sch rijft een behoorlijke huisvesting ais het kunnen 

beschikken over een aangepaste woning van goede kw a lite it, tegen een be taa l

bare prijs, in een behoorlijke woonom geving.
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Onderzoek heeft uitgewezen dat stechte en ongezonde woningen een nefaste 

invtoed hebben op het totate welbevinden van het individu.

Het li jk t  dan ook logisch dat de hu isvestingssector én de w e lz ijnssecto r de han

den in e lkaa r slaan om gezam enlijk  een oplossing te zoeken voor de w oonpro

blem atiek. Op het raakvlak van beide sectoren ontstonden in het verleden al in i

tiatieven om de woonproblem en aan te pakken, vanuit een bijzondere bekom 

m ern is  voor de zwakste doelgroepen. De sociale verhuurkanto ren zijn h ie r een 

voorbeeld van.

De trad itione le  w e lz ijnsvoorzieningen en hu isvestingsactoren moeten ech ter 

nog veel s te rke r naar e lkaa r toegroeien. W elzijnsvoorzieningen weten te w e i

nig af van de w erkw ijze van de bouwm aatschappijen. Daardoor geven ze hun 

cliënten onvolledige of zelfs verkeerde in form atie , som s bevooroordeeld. A nder

zijds hebben de huisvestingsactoren te weinig zicht op de huisvestingsnoden 

waarm ee w elzijnsvoorzieningen geconfronteerd worden, zoals beschut wonen, 

begeleid wonen, crisisopvang of thu iszorgdiensten.

Kennism aking en in fo rm a tie -u itw isse ling  vorm en de eerste stap in de rich ting  

van sam enw erking. De provincie w il een p la tfo rm  aanbieden waarop de w e l

z ijnssecto r en de hu isvestingssector zich aan e lkaa r kunnen voorste llen, w aar 

ze kne lpunten kunnen signaleren en oplossen. Zo'n p la tfo rm  kan ook op reg io

nale schaal verder u itgew erkt worden.

De w on ingw ijze rkaa rt was reeds een eerste in itia tie f om de huisvestingssector 

be ter bekend te maken bij de welzijnssector. Via de w on ingw ijze rkaa rt k r ijg t de 

w e lz ijnssecto r concreet w e rkm a te ria a l aangereikt om woonproblem en m et 

kennis van zaken aan te pakken. Verder moet i.s.m. de sectoren overwogen 

worden of het nu ttig /nod ig  is om nieuwe w erk ins trum en ten  te ontw ikkelen 

w aardoor beide sectoren d ich te r bij e lkaa r komen.

Sociale huisvestingsmaatschappijen

Een evenwichtig aanbod van sociale huurwoningen in West-Vlaanderen

In W est-V laanderen zijn zo'n 24.500 woningen beschikbaar voor de huisvesting 

van sociale huurders. De w ach tlijs ten  bij de bouwm aatschappijen laten v e r



moeden dat d it aantal onvoldoende is om alle vragen naar sociale huurw on in 

gen te beantwoorden'.

Bovendien is e r een ongelijke spre id ing van het aanbod over de gem eenten en 

zijn e r zelfs heet w a t w itte  vlekken op het niveau van deelgem eenten. Een goe

de spre id ing van het sociale huurpa trim on ium  is nochtans w ense lijk  om de in te 

gratie van het doelpub liek te bevorderen.

Versterken door samenwerken

Dertig sociale huisvestingsm aatschappijen bedienen de 64 W est-Vlaamse 

gem eenten. 24 m aatschappijen zijn w erkzaam  in de huursector, zes in de koop

sector.

Vanuit ra tionatite itsoverw egingen is een verregaande sam enw erking tussen de 

sociale hu isvestingsm aatschappijen w ense lijk . M isschien moeten e r zelfs een 

aantat fusies overwogen w orden om de ad m in is tra tie - en beheerskosten van de 

m aatschappijen te verm inderen. Sam enw erking kan ook grotere specia lisatie 

m ogetijk  maken, op het vtak van kteine woningen, renovatie, inbreiding, ...

Om tot deze sam enw erking te komen w it de provincie optreden ats coördinator. 

Die rot nam ze in het verleden at op voor de e lek tric ite itssec to r en voor de sec

to r van de hu isvu itin tercom m unates. M om enteet is de provincie voo rtrekke r in 

de u itbouw  van een gebiedsdekkend ne tw erk  van SVK's..

De retatie tussen het tokate bestuur en de bouwm aatschappijen moet ingebed 

worden in een ve rs te rk t tokaat woonbeleid. Dit betekent dat de nabijheid en de 

bereikbaarheid van de bouwm aatschappij voor c liënten verzekerd moeten w o r

den via gem eente lijke spreekuren, Liefst gekoppeld aan het gem eente lijk  hu is- 

vestingstoket w aar de bewoner m et at zijn woonvragen terecht kan.

Het is w ense lijk  dat de sociale huurm aatschappijen zich associëren m et de 

sociale koopsector. Daardoor worden atte beoogde projecten ook 'gem engde' 

projecten en w ord t een sociale m ix bekomen.

1 Volgens cijfers van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) zijn er begin april 2004 17.254 kandidaat- 
huurders in West-Vlaanderen. De gemiddelde wachttijd bedraagt 928 dagen. De cijfers zijn uitgezuiverd: er 
zijn geen dubbeltellingen van mensen die op wachtlijsten van meerdere maatschappijen staan.
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Meerdere m aatschappijen zouden moeten kunnen sam enw erken om grote pro

jecten, binnen de norm ale program m ering, toch op korte te rm ijn  te kunnen 

rea liseren.

Deze sam enw erking kan niet opgelegd worden. Ze moet groeien in overleg. De 

provincie biedt z ichzelf aan ats neutrale gesprekspartner om voorafgaand over

leg, zówet provinciaal ats gebiedsgericht, te begeleiden.

Werken aan kwaliteit van de woonomgeving

Het bestaande woningaanbod van de sociale huisvestingsm aatschappijen is 

doorgaans van een goede technische kw a lite it. Op het vtak van vorm geving en 

beetdkw atite it zijn e r ongetw ijfe ld nog veet verbeteringen m ogetijk.

De provincie pteit ervoor dat sociale hu isvestingsprojecten geen alleenstaande 

bouwprojecten zouden zijn, m aar ingepast worden in een breder kader, zoats 

dorpskernvern ieuw ing, s tadskernherw aardering, inbre id ingsprojecten of func

tiew ijz ig ing van bestaande gebouwen. Etk pro ject van een bouwm aatschappij 

m oet zoveet m ogetijk  bijdragen to t de beetdkw atite it van de omgeving waarin 

het ingeptant wordt.

Streven naar een woonplan in elke gemeente

De Beleidsnota Wonen 2002 - 2006 hecht veet betang aan het gem eente lijk  w oon

plan. De provincie is bereid om bele idsacties van tokate besturen te ondersteu

nen. Voorwaarde is evenwet dat ze kaderen in een gtobate visie op wonen in de 

gemeente, een visie die gebaseerd is op tokaat woonoverteg.

H ierbij is het betang r ijk  dat de d ienstverlen ing verhoogd w ord t (voorat aan zwak

kere groepen), dat de instrum enten van de Wooncode (zoats sociaat beheers- 

recht, recht op voorkoop, con form ite itsa ttes t, ...) op een effic iënte w ijze toege

past worden en dat een concreet program m a voor sociale w oonprojecten opge- 

stetd w ordt.

Lokate besturen m oeten kunnen aantonen dat ze via gestructureerd  w oonover

teg w e rk  w itten maken van een (boven)tokaat woonbeleid. Het woonplan moet



de doelste llingen u itschrijven en aangeven hoe het woonoverteg georganiseerd 

wordt.

Gemeenten die overeen woonplan beschikken, kunnen provinciale steun genie

ten.

A is het verbouwen, saneren en/of aanpassen van woningen voor kansarm e 

huurders gebeurt in u itvoering van een gem eente lijk  woon plan, bepaalt het p ro

vinciaa l reg lem ent dat de subsid ie m et 15 procent verhoogd wordt.

Bij het u itschrijven van de provinciale Beleidsnota Wonen was de opm aak van 

gem eente lijke woonplannen een be langrijke doe lste lling . De provincie 

beschouwde het ais haar opdracht om gem eenten te ondersteunen en te bege

leiden bij het u itw erken van een concrete woonvisie, neergeschreven in een 

woonplan.

De rea lisa tie  van een woonplan door de lokale overheid bleek ech ter te hoog 

gegrepen. Gemeenten hebben vee la l wet een concrete agenda en weten ook 

welke concrete woonprojecten ze w itten aanpakken. Tussen de rea lisatie van 

een concreet pro ject en de opm aak van een volled ig woonplan lig t ech ter een 

grote kloof.

Daarom stetde de provincie haar doetstettingen bij. In ptaats van het woonplan 

ats ve rtrekpun t voorop te stetten, is het u itw erken van een woonplan nu veeteer 

een s tree fdoe l en w e rk ins trum e n t geworden voor de rea lisa tie  van het tokate 

woonbeleid.

De provincie w e rk t dan ook m et de gem eenten samen bij de rea lisa tie  van hun 

concrete projecten zoats het opstetten van een nieuw prem ieregtem ent of de 

uitbouw  van een RSVK.

Samen m et de gem eente onderneem t de provincie stappen om een w oonover

teg op te starten , w aarb ij am btenaren, po litic i, hu isvestings- en wetzijnsacto- 

ren betrokken worden. De provincie geeft voorzetten to t de opm aak van een 

omgevingsanatyse, re ik t kapstokken aan voor de opm aak van een visie op wonen. 

Het b tijft de betrachting van de provincie om op gem eente lijk  niveau een p ro

ces op gang te brengen, waarb ij 'wonen' een ptaats k r ijg t op de po litieke agen

da van de be le idsm akers. De (at of niet in tergem eentetijk) on tw ikke lde w oon

visie m oet u ite indetijk  u itm onden in een heus woonplan.



I 78  W O N E N  IN W E S T - V L A A N  D E R E N



79  I

B i b l i o g r a f i e

De staat van het w on ingpark  in V laanderen. Resultaten van het kw a lite itso n 

derzoek 1994-1995

Goossens L., Thomas I. & Vanneste D. (1997). Huisvesting in sociaat-econom isch 

en geografisch perspectief. A lgem ene Votks- en W oningtetting op 1 m aart 1991 : 

Monografie nr. 10, Nationaal Ins tituu t voor de S tatistiek, Brusset.

Meutemans B., Geurts V., en De Decker P. (1996). Doetgroepen van het w oon

beleid. Een analyse van de woonproblem en in Vlaanderen., M in isterie van de 

Vlaamse Gemeenschap, afdeling Woonbeleid, Brussel.

M eulemans B., Geurts V., De DeckerP. (1996). Doelgroepen van het woonbeleid. 

Een analyse van de woonproblem en in Vlaanderen., M in isterie van de Vlaamse 

Gemeenschap, afdeling Woonbeleid, B russe l

M eulemans B., Geurts V., De Decker P. (1996). Het onbereikbare dak. Eigen

dom sverwerving, w ooncom fort, p rijson tw ikke lingen  en betaalbaarheid in dyna

m isch en geografisch perspectief, CSB-berichten, U n ivers ite it Antwerpen.

Provincie W est-V laanderen (2002). Beleidsnota wonen 2002-2006.

Provincie W est-V laanderen. Ruim te voor verscheidenheid. Infobrochure Ont

werp Provinciaal S truc tuu rp lan  W est-Vlaanderen

Provincie W est-V laanderen (2002). Provinciaal S truc tuu rp lan  W est-Vlaaande- 

ren. Ruimte voor verscheidenheid.

Provincie W est-Vlaanderen (2000) Lokaal woonbeleid regio Roeselare - T ielt. 

Een k ijk  op het gem eente lijk  huisvestingsbeleid



I 80 W O N E N  IN W E S T - V L A A N D E R E N

Van Dam R., Geurts V. De Bewoners van gesubsidieerde en niet gesubsid ieer

de woningen in Vlaanderen : profie l, w on ingkw a lite it en betaalbaarheid. CSB- 

berichten, U n iversite it Antwerpen, 2000.

Van Dam R., Geurts V., Pannecoucke I. Housing Tenure, housing costs and 

poverty in F landers. Jou rna l of Housing and the B u ilt Environm ent 18: 1-23, 

2003.

Van Damme B., W inters S. (2003). Kw a lite itsm eting  van woningen en wonen. 

Haalbare kaart voor de provincie W est-V laanderen. Hiva, Leuven.

Van Damme B., S. W inters (2003). Ouder w orden in de Westhoek. Op zoek naar 

toekom stgerichte m odellen voor wonen en zorg in de Westhoek. Brugge, Pro

vincie W est-V laanderen en HIVA.



81 I

Col of on

Het dossier 'Wonen in W est-V laanderen' is uitgegeven in opdracht van de 

Bestendige Deputatie van de provincieraad van W est-Vlaanderen.

Paul Breyne (Gouverneur), Jan Durnez, P atrick Van Gheluwe, Gabriël Kindt, 

D irk De fauw, G unter Pertry, Marleen Titeca-Decraene (gedeputeerden), 

H ilaire Ost (provinciegriffier)

Redactie

Hilde Coudenys, Lieven Deceuninck, Stefaan Lom baert, Sofie Vandelannoote, 

Marie Vande Putte en Karolin Vannieuwenhuyse

Re-writing

Mare Dejonckheere

Foto's

Nadja Roegiers, SVK De Poort 

Vormgeving

Provincie W est-Vlaanderen, Grafische Dienst 

Druk

D rukkerij Lowyck, Bredene

Verantwoordelijke uitgever

Dirk Van Belle, d irec teu r dienst welz ijn

Info

Meer info over het W est-Vlaamse woonbeleid kan u vinden op: 

ww w.west-vlaanderen.be

Depotnummer

D/2004/0248/16

http://www.west-vlaanderen.be



