
Traject naar een 
vernieuwde visie op 
stadsvernieuwing en 
stedelijkheid - Wonen



Introductie en kennismaking
Els Vervloesem



Doelstellingen van het traject

Dit visietraject bouwt verder op een aantal eerdere trajecten:

• het visietraject onder begeleiding van Idea Consult (2019)

• de publicatie ‘Stad na Corona’ 



Doelstellingen van het traject

Er is geen gebrek aan vernieuwende inzichten, maar er is noodzaak aan
• het verbinden van deze inzichten in een geïntegreerde visie op 

hedendaagse stedelijkheid 
• het herijken en verfijnen van de beleidsmatige ondersteuning

hiervan

• het hernieuwen van de concrete instrumenten
• het verder uitbouwen van de praktijkgemeenschap rond 

stedenbeleid



Doelstellingen van het traject

Er zijn twee lagen in het beleid rond steden en 
stedelijkheid in Vlaanderen
• stedenbeleid in strikte zin (dat gevoerd wordt door het Agentschap 

Binnenlands Bestuur)
• het stedelijk beleid in brede zin: het beleid van de verschillende 

Vlaamse departementen en agentschappen dat een impact heeft op 
steden, en lokaal beleid



Hearings

Via zes hearings rond de thematische uitdagingen:
• Mobiliteit
• Wonen
• Slimme stad
• Klimaat en duurzaamheid

• Economie
• Inclusieve stad



Programma: voormiddag
09.30-9.45 Introductie & kennismaking
09.45-10.00 Inleiding door de dagvoorzitter: Michiel Dehaene

10.00-10.20 Presentatie Peter Lacoere (HOGent) – visie
10.20-10.40 Presentatie Sien Winters (HIVA, KULeuven / Steuntpunt Wonen) – evaluatie
10.40-11.00 Presentatie Steven Decloedt (AG Vespa, Antwerpen) – lokaal

11.00-11.20 Pauze

11.20-13.00 Collectief gesprek 
1. Wat is de opgave?
2. Welke rol kunnen steden opnemen?
3. Welke hefbomen zijn nodig?

13.00-13.30       Lunch



Programma: namiddag
13.30-14.00 Inleiding door Michiel Dehaene

14.00-14.45 Collectief gesprek

4. Met wie brengen we dit in praktijk?

14.45-15.00 Pauze

15.00-16.30 Collectief gesprek 

5. Hoe brengen we dit in praktijk?

16.30-17.00 Slotreflecties



Kennismaking



Inleiding
Michiel Dehaene, dagvoorzitter



Wonen & Stedenbeleid

• (g)een vanzelfsprekend samenspel? 
• ‘Er is in mooie projecten geïnvesteerd, maar de krotten zijn blijven 

staan’ (vrij naar Pascal de Decker)
• Er is een wooncrisis, en die vraagt om een stedelijk antwoord? 
• Van stadsvlucht naar competitie over de centrum-stedelijke ruimte.

• Grenzen aan het woonbeleid / Grenzen aan de projectontwikkeling



Wonen & Stedenbeleid

• Breed gedeelde diagnose?
• Wonen als sleutel voor veel transitieopgaves
• Veel lopende experimenten, veel dynamiek.



Presentatie Peter Lacoere
Een lange termijn visie voor de stedelijke ontwikkeling



Peter Lacoere

Een lange termijn visie voor 
de stedelijke ontwikkeling
Traject naar een vernieuwde visie op stedelijkheid, Mechelen 22.12.2021 

Peter Lacoere, onderzoeksgroep DRUM 



• < 2000 : van stadsvlucht naar stadsgroei

• 2000 - 2020 : renaissance van de Vlaamse steden

• Door instroom nieuwe bewoners

• Door publieke investeringen

• > 2020 Nieuwe condities, nieuwe uitdagingen

• 2016-2022 : komt er nog een Bouwshift….? 

Markante evolutie van de stedelijke positie



https://omgeving.vlaanderen.be/rapport-van-de-taskforce-
bouwshift-beschikbaar

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomgeving.vlaanderen.be%2Frapport-van-de-taskforce-bouwshift-beschikbaar&data=04%7C01%7Cpeter.lacoere%40hogent.be%7C07605c09c4654510122d08d9bee70440%7C5cf7310e091a4bc5acd726c721d4cccd%7C1%7C0%7C637750721701246485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jPk9wRI3Ar9mT2BRrF15hz1p9XZQdyZEAzQLMBWf6iY%3D&reserved=0


• Steden en hun regionale verantwoordelijkheid

• Regionale afstemming en samenwerking (referentieregio’s)

• Kernversterkend beleid 

EN 

• Vrijwaren van open ruimte en natuur

• Invoer planologische neutraliteit (cfr. Gent)

• Maximaal status-quo verharding in kernen

Bouwshift heeft twee zijden 



1. Kwalitatieve groei en verdichting 

2. De inclusieve stad

3. De vergroening van de stedelijke gebieden 

4. Het betrekken van de ‘civil society’

Vier bijzondere stedelijke uitdagingen 



• Projecten met maatschappelijke meerwaarde

• Actieve ondersteuning en begeleiding

• Visie klaar hebben

• Activeringsbeleid: aankoop en leegstandsheffing

• Strategisch grond-en pandenbeleid

1. Kwalitatieve groei en verdichting 



• Lasten die in het begin meegegeven worden 

• Kwaliteitseisen in ruil voor dienstverlening en groter draagvlak 

• Snelheid en zekerheid aan de private partij

• Contract mogelijk over uitwerkingsparcours

• Overkoepelende projectleiders die tandem vormen met PM

• Kwaliteitskamer werking 

• Ontwerp via openbare procedure

Onderhandelingsstedenbouw in praktijk



https://www.bondbeterleefmilieu.be/project

en/klimaat-en-private-ontwikkeling

https://www.bondbeterleefmilieu.be/projecten/klimaat-en-private-ontwikkeling


Publieke architectuurwedstrijd op private 
gronden

Voorbeeld Team Brussels bouwmeester iov. private partij



• Stedenbouwkundige lasten (financieel) aanwenden

Antwerpen verordening SOK

vs. Gent vrijblijvende groennorm

• Alle Waalse steden, quid Vlaanderen? 

• Last op (onverdiende) grondwinsten na verdichting of 
wijziging (die buiten de planbaten vallen)

• Herstel van sociale last (decretaal)? 

Stedenbouwkundige lasten



In Gent…



en in Antwerpen…



In Europees verband, COST-project over Public Value Capture: 

www.puvaca.eu

Vlaanderen, engere benadering:

https://archief-
algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd
/256341/lasten_omgevingsvergunning.pdf

Zie verder over de lasten

http://www.puvaca.eu/
https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/256341/lasten_omgevingsvergunning.pdf


• Vlaamse context van passief grondbeleid 

• De ‘markt’ zal niet alles oplossen 

• Proactief ingrijpen (kan ook via SHMs)

• Evolutie in houding steden en gemeenten 

• Budget voorzien voor ‘onvoorziene’ aankopen 

• Snelheid van beslissen is cruciaal 

Grondpositie is de sleutel 





• Strategische posities innemen (beschermen groen, erfgoed, 
stationsomgeving ed)

• Planschade op natuur of erfgoed > aankoop? 

• Ruiloperaties met private partijen

• Verkoop volgens programma en kwaliteit 

• Ondersteuning van SHMs

• Inschakeling van eigen patrimonium (en het kerkelijke)

Strategisch grondbeleid  



Mogelijkheden van erfpacht 

Stad Antwerpen: erfpacht St Hubertus kerk aan VAI



• Aanbodschaarste en prijsdruk in de Vlaamse Ruit
• Woningparadox : er wordt veel gebouwd, maar voor wie? 
• Onvoldoende sociale woningbouw en hoe grondposities 

verzekeren voor de SHMs? 
• Decretaal of lokaal herstel van de sociale last? 
• Achterophinkende studentenhuisvesting, huurwoningen, 

woningen voor mensen met beperking enz. 
• Ruimte voor startende ondernemingen en creatievelingen

2. De inclusieve stad



• Flankerende toename aan stedelijk groen 

• Gezondheid, leefkwaliteit, nood aan nabij groen

• Klimaatmitigatie en hitte-eiland effect temperen

• Areaal groen in getrapt aanbod

• Bosarme stedelijke gebieden, bv. Gent en Kortrijk

• Vernietiging van stedelijke natuur stoppen

• RUP’s tot bescherming en uitbreiding 

• Green belt ontwikkelingen, bv. Oostende 

3. De vergroening van de stedelijke gebieden 



Ugent bosje, Gent (bron: De Morgen)





• Bottom up- projecten

• Verzet tegen verdichting en ontwikkelingen 
(build absolutely nothing anywhere near anything)

• De nieuwe bewoner heeft geen stem

• Laagdrempelige proceduremogelijkheden en complexiteit van 
regels

• Rechtspraak tav. decretale versoepelingen

• Problematiek van eindbeslissingen BD & RVVB

4. Betrekken van de ‘civil society’



Wat met participatie? 

Bron: De Morgen



Dank u voor uw aandacht !

E peter.lacoere@hogent.be
W www.hogent.be/onderzoekscentra/duurzaam-ruimtegebruik-
en-mobiliteit/

mailto:peter.lacoere@hogent.be


Presentatie Sien Winters



Visietraject stedelijkheid en stedelijke vernieuwing
Hearing wonen – 22 december 2021

Evaluatie
Sien Winters



Inhoud
1. Wonen in de stad: enkele cijfers
2. Evaluatie van het resultaat: betaalbaarheid en kwaliteit
3. Evaluatie van beleidsinstrumenten
4. De opgave

2



1. Wonen in de stad:
enkele cijfers

3



Woningtypologie

4

Bron: Woonsurvey 2018

Vaststelling:
- In grote steden vooral appartementen
- In rest van Vlaanderen vooral huizen



Ouderdom woningvoorraad

5

Bron: Woonsurvey 2018

Vaststelling:
Woningvoorraad in steden ouder
à Gevolgen voor kwaliteit en prijs 
(zie verder)



Eigendomstitel

6

Bron: Woonsurvey 2018

Vaststelling:
- In grote steden vooral huur
- In rest van Vl. vooral eigendom



Eigendomstitel

7

Bron: GWO 2013, Woonsurvey 2018

Evolutie aandeel eigenaars

Vaststelling:
- % eigenaars neemt af in grote steden
- Elders is dit niet zo



Prijzen

8

Bron: Vlaamse Woonmonitor 2021, op basis van Statbel/AAPD

Vaststelling: 
- Hogere prijzen in pendelgebieden rondom 

grote centraal gelegen steden en langsheen 
autosnelwegen

- Wijst er op dat werkgelegenheid en 
mobiliteit een rol spelen

Mediaan prijzen huizen, 2018/2019



Prijzen

9

Bron: Vlaamse Woonmonitor 2021, op basis van Vastmans (2019)

Locatie-effecten in huurprijzen (hedonische analyse)

Vaststelling: 
- Zelfde patroon als woningprijzen
- Maar effect autosnelwegen speelt minder



Prijzen

10

Bron: Vlaamse Woonmonitor 2021, op basis van Statbel/AAPD

Evolutie mediaan prijzen huizen, 2018/2019 t.o.v. 2010/2011

Verklaringen: 
- Grootte en ouderdom van de woningen
- Woonbonus
- ‘Revival of the cities’: trek van hoger 

opgeleiden naar steden met hoger onderwijs
(Vastmans & Dreesen, 2021)



Inkomens

11

Bron: GWO 2013, Woonsurvey 2018

Mediaan besteedbaar inkomen, prijzen 2018

Vaststelling:
- Inkomens lager in de (grote) steden
- Overal gestegen behalve in grote 

steden



Inkomens

12

Bron: GWO 2013, Woonsurvey 2018

Verdeling besteedbaar inkomen in quintielen, prijzen 2018

Vaststellingen:
- Geen helder beeld van wijziging inkomensverdeling
- Grote steden: Q2 neemt toe, Q3 neemt af
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2. Evaluatie van het resultaat
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Betaalbaarheid

14

Bron: Woonsurvey 2018

% met woonquote > 30%

Vaststelling:
- Opgave in algemeen zeer groot
- en groter in de steden
- Vooral huurders in de problemen
- Geen toenemende risico’s in centrumsteden, 

wel in kleine steden



Betaalbaarheid

15

Bron: Woonsurvey 2018

% met resterend inkomen onder de norm

Vaststelling:
- Volgens deze indicator geen toenemende 
betaalbaarheidsrisico’s
- Ook niet in kleine steden



Kwaliteit

16

Bron: GWO2013, Woonsurvey 2018

% huishoudens in woningen van slechte of zeer slechte fysieke kwaliteit

Vaststellingen:
- Ook hier grote opgave
- Maar kwaliteit verbetert wel:

- In grote steden door renovatie
- In ‘andere gemeenten’ vooral door 

nieuwbouw
- In kleine steden geen verbetering
- Grootste problemen in huur
- Bijzondere uitdaging: grote 

appartementscomplexen



Kwaliteit

17

Bron: GWO2013, Woonsurvey 2018

% huishoudens in woningen met vochtprobleem

Vaststellingen:
- % neemt af tussen 2013 en 2018 (totaal)
- En ook binnen elk type gemeente, 

behalve voor kleine steden



3. Evaluatie van 
beleidsinstrumenten

18



• Stedelijk grond- en pandenbeleid:
• Doelgericht aankopen en verkopen 
• Verplichtingen opleggen bij verkoop
• Strategische gronden in eigendom houden

• Sociale huisvesting:
• Doelgericht instrument
• Woonmaatschappijen uitbouwen tot sterke vastgoedspelers
• Met mogelijk ook opdracht renovatie private woningen

• ‘Betaalbare’ koopwoningen:
• Wat is dat? 

• Kleine woning met standaard comfort of woning onder de marktprijs?
• Op welke groepen gericht? Hoe te richten? 

• Indien verkoop/verhuur onder marktprijs:
• ontwikkelaar zal dit (willen) compenseren
• of subsidie vragen

19



• Opgelet met subsidies om betaalbaarheid te verbeteren:
• Omdat de stadsbegroting beperkt is
• En ze moeilijk doelmatig zijn in te zetten
• Begrip ‘subsidie’ vaak fout gebruikt, en subsidie onderschat

• Andere manieren om de kost van een project te verlagen:
• Stedenbouwkundige regels aanpassen
• Vlot door het administratief proces
• Duidelijke afspraken van in het begin (risico beperken)
• Ontwikkelaar en overheid samen aan tekentafel

• Andere manieren om wonen in steden aantrekkelijk te maken:
• veiliger verkeer, minder lawaai, meer en beter groen, standplaatsen voor autodelen, 

betere huurwoningen, aanbod co-housing…
• Ook durven belasten/verplichten:

• Meerwaarden als gevolg van publieke investeringen durven afromen 
• Verplichtingen aan private ontwikkelaars durven opleggen (% sociale woningen, publieke 

ruimte, …)
• SERV-advies: collectieve renovatieverplichting voor (boven)lokale bestuur

20



4. De opgave

21



Wonen, werken, ontmoeten en recreëren verweven
in een aangename, bereikbare en toegankelijke omgeving

waar plaats is voor iedereen

22



Bijzondere opgaven voor wonen:

• Betaalbaarheids- en kwaliteitsproblemen:
• komen overal voor
• maar meer in de (grote) steden
• steden gaan er op vooruit tussen 2013 en 2018
• maar betaalbaar en woningkwaliteit blijven een opgave

• Klimaatdoelstellingen
• Vragen uitzonderlijke renovatie-inspanningen
• Ook lage inkomens meekrijgen
• Renovatie grote appartementscomplexen

• Aantrekkelijke huurmarkt als potentieel voor de stad
• Voldoende woningen voor grote gezinnen
• Overgang naar meer telewerken aangrijpen om relatie tussen wonen en werken te 

herdenken
• Oog hebben voor mogelijke neveneffecten van succesvol beleid
• Opletten dat we de kleine steden niet uit het oog verliezen

23



Wat we nodig hebben:

• Een sterke stedelijke regie
• Goed samenspel tussen:

• Steden en de omliggende gemeenten
• Steden onderling
• Verschillende beleidsniveaus
• Verschillende beleidsdomeinen

• Veel creativiteit
• Creativiteit van burgers omarmen
• Reguliere instrumenten creatief aanwenden
• Nieuwe allianties tussen privé en publiek, eigenaars en huurders, hoge en lage inkomens …
• Stadsvernieuwingsprojecten als experimenteerplek voor nieuwe verbindingen 

• Meer kennisdeling

24



Bronnen

25



• Heylen, K. & Vanderstraeten, L. (2019), Wonen in Vlaanderen anno 2018. Leuven: Steunpunt 
Wonen, 165 p.

• Vastmans, F. (2019), De huurschatter, nieuwe resultaten versie 3, 2019. Leuven: Steunpunt Wonen, p. 
43.

• Vastmans, F., & Dreesen, S. (2021). Voorspelling van de regionale vraag naar woningen. Welke benaderingen 
zijn mogelijk? Leuven: Steunpunt Wonen, 58 p.

• Winters, S, m.m.v. Sansen, J., Heylen, K., Van den Broeck, K., Vanderstraeten, L. & Vastmans, F. 
(2021), Vlaamse Woonmonitor 2021. Leuven, Steunpunt Wonen, 181 p.

• Gemeente- en Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur.

En met dank aan Kristof Heylen voor de nieuwe (en niet eerder gepubliceerde) cijfers over inkomens (p. 11 en 12)  en 
betaalbaarheid (p. 14 en 15)

26

https://archief.steunpuntwonen.be/Documenten_2016-2020/Onderzoek_Werkpakketten/WP_1_Nieuwe_woonsurvey_en_woningschouwing/WP1-2_TOELICHTING.html
https://archief.steunpuntwonen.be/Documenten_2016-2020/Onderzoek_Werkpakketten/WP_5_Werking_van_de_woningmarkt/WP5-06_TOELICHTING.html
https://archief.steunpuntwonen.be/Documenten_2016-2020/Onderzoek_Werkpakketten/WP_5_Werking_van_de_woningmarkt/WP5-13_TOELICHTING.html
https://steunpuntwonen.be/wp-content/uploads/2021/10/WP-04_4_Vlaamse-Woonmonitor-2021_EIND.pdf


Presentatie Steven Decloedt
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HEARING WONEN 
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2. GROND- EN PANDENBELEID 
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ag vespa 

 

 

FASE 1     2003                         =  krottenbeleid 

 

FASE 2     2012 ‘GPB 2.0’         = LABO  alternatieve woonvormen 

                                                                  alternatieve vermarkting 

 

FASE 3     2020 - …                  = focus op betaalbaar wonen 

 

woonprojecten ~ “grond- en pandenbeleid” (GPB) 

vastgoed en stadsprojecten voor Antwerpen 

EVOLUTIE   WOONBELEID  AG VESPA 



ag vespa 

GPB FASE 1: KROTTENBELEID 

 

      principe 

 

AG VESPA  koopt + renoveert / herbouwt ‘moeilijke’ panden en percelen 

in aandachtswijken 

 

 beeldbepalende, kwalitatieve woningen  - marktconform verkocht 

 

       doel 

  

 wegwerken ‘stadskankers’ 

 realiseren inspirerende kleinschalige voorbeeldprojecten  

 architectuur inzetten als katalysator voor opwaardering aandachtswijken 



ag vespa 

GPB FASE 1: KROTTENBELEID 

 

      actiegebied 

 

 kleinschalige ‘accupunctuur’-ingrepen 

 aandachtswijken 

 hoofdzakelijk 19e eeuwse gordel 

 

 

Hoboken 

Merksem Dokske 



ag vespa 

VOOR … 
 

 

 

 

 

 

NA … 
 

 

 



ag vespa 

NA … 
 

 

 



ag vespa 

   

   
 

1. Snelle bevolkingsgroei 

 Tegen 2030 verwacht de stad Antwerpen 100.000 nieuwe inwoners 

 

 

2. Betaalbaarheidsproblematiek  

 steeds meer mensen vinden geen woning meer binnen hun budget 

 

 

3. Nieuwe gezinssamenstellingen / verzilvering / stadsvlucht 

 stijging alleenstaanden en ouderen  

 tweeverdieners en gezinnen ontvluchten of vermijden de stad 
 

 

 

 

° Ca. 2012 … 

NIEUWE UITDAGINGEN 

 



ag vespa 

ZOEKTOCHT NAAR OPLOSSINGEN IN 
 

ALTERNATIEVE 

WOONVORMEN  

ALTERNATIEVE 

VERMARKTING  

GPB FASE 2 : PROEFPROJECTEN 



ag vespa 

• Typologisch   

Vb. compacter wonen, co-wonen, meegroei-wonen, wonen in herbestemd 

erfgoed, …) 

 

• Bouwtechnisch   

Vb. kosten drukken door toepassing duurzame prefabsystemen 

 

• Vastgoedmatig   

Vb. scheiding van grond en gebouw;  grond niet of pas later kopen, 

erfpachtformules, verkoop onder voorwaarden, wooncoöperatie… 

 

• Procesmatig  

      Vb. Design & Build, PPS, … ipv klassieke A tot Z aanbesteding? 

 

‘GPB 2.0’ LABOFASE  = experimenteren waaier aan oplossingen 

                                      REEKS PROEFPROJECTEN 



ag vespa 

 

 

Collectief wonen– Passiflora Borgerhout  

(B-architecten) 

 

• Leegstaande en verwaarloosde site – voormalige pakhuizen 

• Wooncomplex met 6 nieuwe passiefwoningen en 10 casco loften 

• Collectief: binnenplaats, polyvalente ruimte met kitchenette, gedeelde 

tuinen   
        

 

 

 

‘GPB 2.0’ LABOFASE  

 REEKS PROEFPROJECTEN 



ag vespa 

 

 

Collectief wonen– Passiflora Borgerhout 

(B-architecten) 

 

• Innovatieve  ‘BUURKOOP’ 

    (gezamenlijk bod door toekomstige buren op verschillende eenheden) 

• Doel: het burengevoel in de stad versterken 

 

 



ag vespa 

Kangoeroewonen – Hoboken  

(Burobill architecten) 

 

• Afbraak krotwoning 

• Nieuwbouw gezinswoning met geïntegreerd zorgappartement 

• Gezamelijke inkomhal en tuin 

 

 

 

 



ag vespa 

 

 

Meegroeiwoningen   

 

Concept: huis groeit mee met grootte van gezin en budget 

 

• Compacte, afgewerkte starterswoningen   

• Gefaseerde uitbreidingsopties mee uitgedacht en vergund  

• Basiswoning blijft bewoonbaar tijdens uitbreidingswerken 

 

 



ag vespa 

Meegroeiwoning  

(FELT architecture & design) 

• Afbraak krotwoning 

• CLT bouw  



ag vespa 

Meegroeiwoning 

(Radar Architecten) 

• Afbraak krotwoning 

• Afgewerkte studio 



ag vespa 

Betaalbare Huur - Fierensblokken 

(arch. Happel Cornelisse Verhoeven)  

• Renovatie monument  

    (voormalig sociale woningen) 

• 123 huurappartementen - 

commerciële plint 

• Verhuur aan specifieke doelgroepen  

     (starters, eenoudergezinnen, …) 



ag vespa 

Betaalbare Huur - Fierensblokken 

• duurzame, energiezuinige 

afwerking  

  lage vaste kosten 

 

• collectieve technische 

installaties 

  onderhoudskosten beperken 

   

• collectieve ruimtes: wasplaats, 

speelruimte, buitenruimte,… 

  

• beheer van het gebouw in één 

hand  

 exploitatiekost drukken 
 

 

• duurzame, energiezuinige afwerking  

      lage vaste kosten 

 

• collectieve technische installaties 

      onderhoudskosten beperken 

   

• compacte woningen - collectieve 

ruimtes wasplaats, speelruimte, 

buitenruimte,… 

  

• beheer van het gebouw in één hand  

     exploitatiekost drukken 

 

 



ag vespa 

   Erfpachtformule – Falconpoort 

   nieuwbouw stadswoningen 

   (51N4E architecten) 

• duurzame, energiezuinige 

afwerking  

  lage vaste kosten 

 

• collectieve technische 

installaties 

  onderhoudskosten beperken 

   

• collectieve ruimtes: wasplaats, 

speelruimte, buitenruimte,… 

  

• beheer van het gebouw in één 

hand  

 exploitatiekost drukken 
 

 

 

 

• afbraak krotten 

• ‘gespreide aankoop’ 

     erfpachtformule 27 jaar 

     opstal = ca. 200.000 euro excl. 

     na 10 jaar aankoopoptie grond 

     jaarlijkse canon ca. 1.500 euro 

     grondaandeel ca. 80.000 euro 

Veel interesse MAAR 

 

! weinig vertrouwen bij banken 

! einde van de rit duurder dan 

klassieke aankoop 

! grondpositie als overheid kwijt 

 

 



ag vespa 

 

      Gezinsappartementen Eilandje 

 

• 25-tal units, focus op gezinsvriendelijk wonen 

• ruime private app met terras + collectieve tuin en gedeelde extra ruimtes 

• testcase hybride woonmodel: wooncoöperatie? / erfpacht? 

• doel: betaalbaar aantrekkelijk wonen voor jonge gezinnen in de stad  
 

 

 

 



ag vespa 

 

 

 
• KRITISCHE  EVALUATIE  GPB 2.0 – PROEFPROJECTEN 

 

• SCHERPSTELLING VISIE WOONBELEID  AG Vespa  

“Hoe en waar kan AG Vespa innoverend optreden, pionieren in 

woonproblemen waar de privé markt niet spontaan oplossingen biedt?” 

 

GPB FASE 3 : OP ZOEK 



ag vespa 

Mismatch vraag en aanbod 

Lagere en midden inkomensklasse 

kan géén gezonde, comfortabele 

woning vinden in de stad  

 

 

 dakloosheid 

 overbewoning 

 te weinig resterend inkomen 

 kansarmoede 

 gezondheidsproblemen 

 stadsvlucht 

 

 

 

A. 

betaalbaarheidsprobleem 

B. 

woonwensprobleem 

Middelhoge inkomensklasse kan 

droomwoning  

niet (vlot) meer vinden in de stad 

  

… en daarbuiten wél  

 

 stadsvlucht 

 welstandsvlucht  

o 2 deelproblemen 

o beide moeten ernstig genomen worden 



ag vespa 

Conclusie: noden Antwerpse woonmarkt 



ag vespa 

Conclusie: noden Antwerpse woonmarkt 

woonwensproblematiek 



ag vespa 

Betaalbaar Woonbeleid GPB toekomst? 

inzetten op 

basis kwalitatieve, gezonde, woonzekerheid  

in aangename leefomgevingen 

 

FOCUS  

BETAALBAAR WOONBELEID 

GPB / AG Vespa  

met een eindprijs  

die minstens haalbaar is  

voor het modale huishoudinkomen (Q3) 



ag vespa 

Inzetten op betaalbare huur 

Inzetten op betaalbare huur 

Inzetten op betaalbare huur 

 

 

 private 

ontwikkelaars 

eigen patrimonium 

private eigenaars 

STEDELIJK 

BETAALBAAR 

VERHUURKANTOOR 

? 

DRUK VAN DE 

KETEL HALEN 

private huurmarkt  

= dringendste actie! 

monitoren – reguleren - stimuleren 

oplossingen / aanbevelingen  



ag vespa 

Ontwikkel innovatieve Q3-woonproducten 
Bouw het gat in de woonmarkt dicht!  

compact  

efficiënt  

economisch 

ontworpen  

woonproduct 

 

intelligent vermarkt 

 

 

oplossingen / aanbevelingen  



ag vespa 

Q5+ droomproduct alternatief vermarkten? 

   = nog steeds Q5-prijs 

-30% 

Q1 Q2 Q3 Q4       Q5 Q5+ 

woonwens  

problematiek 

subsidies 

marktconforme 

erfpacht / 

coöperatie 

betaalbaarheidsproblematiek 

juridisch advies:  

Financiële voordelen verschaffen / subsidiëren kan enkel  

indien doelgroep met aantoonbare woonproblematiek  

bereikt wordt. 



ag vespa 

Koppel Q3/Q4 producten aan alternatieve 

vermarkting  

-30% 

- 40% 

Q1 Q2 Q3 Q4   Q5 Q5+ 

betaalbaarheids 

problematiek 

subsidies 

erfpacht / coöperatie 

 

 



ag vespa 

1. AG VESPA 

 

2. GROND- EN PANDENBELEID 

 

3. ONTWIKKELINGEN MET PRIVATE PARTNERS 

 

4. # SPECIFIEKE CASES 



ag vespa 

 

1. Verkoop onder voorwaarden 

 

 op zichzelf te ontwikkelen publieke gronden 

 toewijzing op basis van ontwerpvoorstel + bod 

 verkoopsprocedure versus overheidsopdracht 

 klassieke verkoop versus recht van opstal 

 

 

2. Grondenbank 

 

 perceelsoverschrijdende aanpak publieke en private gronden  

 samenwerkingsovereenkomsten / verdeelsleutels / BVO 

 gemeenschappelijk ontwerptraject / wedstrijd /… 

 

 

 



ag vespa 

Cadix A5 



ag vespa 

Cadix A4 



ag vespa 

Van Strijdoncklaan Noord 



ag vespa 

1. AG VESPA 

 

2. GROND- EN PANDENBELEID 

 

3. ONTWIKKELINGEN MET PRIVATE PARTNERS 

 

4. # SPECIFIEKE CASES 



ag vespa 

Begijnhof 



ag vespa 

Runcvoort 



ag vespa 

Braemblokken Arena 



ag vespa 

 

 

WONEN = DOEL EN/OF MIDDEL  

 

 

HERBESTEMMINGSVRAAGSTUKKEN NA HERWERKING PREMIES 

 

 

RELIGIEUS ERFGOED VOOR BETAALBAAR WONEN 

 

 

INTERESSE PRIVE VOOR BETAALBAAR WONEN MITS ‘GRATIS’ 

GRONDEN   
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Pauze



Wat is de opgave?



Wat is de opgave? 

• Wat zijn de toekomstige uitdagingen op het vlak van wonen? 
• Wat is er nodig om te bewegen naar een meer stedelijk woonbeleid? 

Waar zitten de structurele verbindingen tussen wonen en 
stadsontwikkeling?

• Welke nieuwe concepten van stedelijke vernieuwing en co-creatie zijn 
hier in ontwikkeling? Wat zijn de voor- en nadelen van die concepten in 
vergelijking met bestaande werkwijzen? 

• Hoe ondersteunt het Vlaams stedenbeleid en het Vlaams stedelijk beleid 
lokale initiatieven m.b.t. wonen tot nog toe? 

• En omgekeerd, hoe kunnen lokale initiatieven rond wonen mee een 
bijdrage leveren aan beleidsdoelstellingen m.b.t. sociaal rechtvaardige en 
duurzame steden?



Welke rol kunnen steden 
opnemen?



Welke rol kunnen steden opnemen? 

• Wat kan lokaal wel/niet gebeuren? Is het woonvraagstuk bij uitstek een 
stedelijke kwestie? Betekent dit bijgevolg dat het veeleer lokaal aangepakt 
dient te worden?

• Hoe kunnen steden zich verhouden tot alternatieve en experimentele 
ontwikkelingsprocessen m.b.t. wonen? Welk soort beleid is nodig om 
dergelijke processen actiever te stimuleren, eerder dan passief te 
faciliteren?

• Wat is er nodig om het gat tussen het aanbod van en de vraag naar 
betaalbare (huur)woningen te overbruggen? Welke rol kunnen steden 
hierbij opnemen?

• Hoe kunnen de instrumenten van stads- en stedelijke vernieuwing 
worden ingezet om de huidige status quo te doorbreken? 



Welke hefbomen zijn nodig?



Welke hefbomen zijn nodig? 

• In welke mate sijpelen inzichten, ervaringen, werkwijzen en praktijken uit 
het Vlaams stedenbeleid ook door in het reguliere stedelijke beleid? 

• Of is het in deze kwestie eerder omgekeerd? Ontstaat lokaal initiatief net 
bij gebrek aan een sterk overkoepelend beleid?

• In welke mate en voor welke opgaven slaagt het Vlaams stedenbeleid en 
stedelijk beleid op dit moment er tot nog toe (wel/niet) in om diverse 
stedelijke opgaven met elkaar te verbinden (wonen, inclusie, zorg, 
tewerkstelling, energie, mobiliteit)?

• Welke hefbomen staan centraal? Wat is noodzakelijk om voldoende 
hefboomwerking te genereren?



Lunch
Pandgang Oost



Inleiding Michiel Dehaene



Stadsvernieuwingsprojecten

Jaarlijkse oproep(en) (totaal 9 miljoen euro)
• Projectsubsidie: Totaal beschikbaar budget -ongeveer € 7,5 

miljoen (max. 5 miljoen per project, 2 tot 4 projecten)
• Conceptsubsidie -Totaal beschikbaar budget € 360.000 

(max. 90K per project, 4 tot 6 projecten)
• Thematische oproep – Totaal beschikbaar budget € 1,2 miljoen

(max. 500K per project, 2 tot 4 projecten)



Stadsvernieuwingsprojecten

• Stadsvernieuwingsprojecten = hefboomprojecten voor een geïntegreerde 
stadsontwikkeling, in functie van economische, ecologische en sociale 
meerwaarde

• Aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van steden verhogen
• Investeren in stedelijkheid: fysieke verbetering en sociale hefboom
• Een instrument dat bijdraagt tot de capaciteit van de lokale besturen = lerend 

vermogen van stadsvernieuwing.
• Voor 13 centrumsteden, VGC en 21 provinciale steden



Stadsvernieuwingsprojecten

• Gebiedsgericht
• Een bijdrage aan een groter geheel. Het project is het geheel.
• Publiek-Private samenwerking?
• Innovatiegericht

• Duurzaam



Omkadering

• Team Stedenbeleid (ABB)
• Regieteam (voorzitter Jan Schreurs) – opvolging conceptstudies
• Jury (voorzitter Michiel Dehaene) – jurering concept en 

projectsubsidie. 

• Jury thematische oproep (voorzitter Pieter Ballon) – thematisch 
samengesteld.



Stadsvernieuwing

• Team Stedenbeleid (ABB)
• Regieteam (voorzitter Jan Schreurs) – opvolging conceptstudies
• Jury (voorzitter Michiel Dehaene) – jurering concept en 

projectsubsidie. 

• Jury thematische oproep (voorzitter Pieter Ballon) – thematisch 
samengesteld.



20 jaar stadsvernieuwing

• 14 stadsvernieuwingsoproepen (sinds 2010 jaarlijkse oproep)
• Geïntegreerde stadsvernieuwing: 68 projectsubsidies, waarvan 43 

nog in realisatie
• Conceptstudies: 75 waarvan 14 nog lopende

• Thematische stadsvernieuwing (sinds 2017): 18 



Kwesties?

• Gebiedsgericht (afbakening? gedifferentieerd? project vs. programma)
• Een bijdrage aan een groter geheel. (hoe effectief subsidiëren?)
• Publiek-Private samenwerking? (geschrapt, maar wat dan wel)
• Innovatiegericht (wat is innovatief?)

• Duurzaam (ambities? doelen?)



Met wie brengen we dit in 
praktijk?



Met wie brengen we dit in praktijk? 

• Welke aspecten van het woonvraagstuk zijn cruciaal voor een 
effectief, duurzaam en sociaal rechtvaardige stedenbeleid?

• Is er een rol weggelegd voor het Vlaams stedenbeleid op het vlak 
van wonen? Welke?

• In welke mate zijn steden voor hun woonbeleid sterk afhankelijk van 
het bovenlokaal beleid? Hoe kan Stedenbeleid de samenwerking met 
Vlaanderen versterken?



Met wie brengen we dit in praktijk? 

• Welke vormen van lokale samenwerking kunnen via gebiedsgerichte 
of wijkgerichte samenwerking op lokaal niveau worden ontwikkeld?

• Welk soort samenwerkingsverbanden zijn op dit vlak kansrijk en 
wat is daarbij de rol van de overheid, de markt en de civiele 
maatschappij? 



Pauze



Hoe brengen we dit in de 
praktijk?



Hoe brengen we dit in de praktijk? 

• Waar kunnen en willen we met Stedenbeleid op inspelen? Hoe 
kunnen we de stadsvernieuwingsinstrumenten hiervoor inzetten? 

• Waar spelen we niet (meer) op in omdat 
stadsvernieuwingsinstrumenten er niet geschikt voor zijn? 

• Waaraan dragen de subsidies bij? Welke kader is nodig om te 
kunnen subsidiëren? Gebiedsgericht? Integraal of thematisch? 
Stadsprojecten of stadsprogramma’s?



Hoe brengen we dit in de praktijk? 

• Wat is vandaag vernieuwend? En hoe kan die vernieuwing worden 
ondersteund? Gebeurt deze ondersteuning het best in de vorm van 
subsidiëring (voor wie?), via grondaandelen, capaciteitsontwikkeling, 
de uitbouw van een lerend netwerk, het stimuleren van 
coalitievorming, of…?

• Moeten we de focus richten op steden of gebieden waar de 
huisvestingscrisis zich het scherpst aftekent? En betekent dit dan dat 
de (vooralsnog beperkte) middelen zo veel mogelijk gekanaliseerd 
worden naar plekken waar ze het meest renderen?



Slotreflecties




