
 
  

vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

1010 DE IDEALE WONING 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
 
Bij voorkeur werken we voor het ganse deel huur zonder syndicus; we verkiezen dus geen mede-eigendom 
voor het gebouw, zodat een doorgedreven splitsing huur/koop steeds wordt vooropgesteld. 
Bij een gemeenschappelijke ondergrondse parking is een duidelijke fysieke opdeling parkeerplaatsen 
huur/koop gewenst. 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
Overdracht van de collectieve buitenruimte naar openbaar domein is een pluspunt. 
Bij een eventuele ondergrondse parking krijgt de bovenliggende buitenruimte erboven geen openbaar 
statuut. 
……………………………… 
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2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 

 
Bij voorkeur werken we voor het ganse deel huur zonder syndicus; we verkiezen dus geen mede-eigendom 
voor het gebouw, zodat een doorgedreven splitsing huur/koop steeds wordt vooropgesteld. 

Bij een gemeenschappelijke ondergrondse parking: 
− -  een duidelijke fysieke opdeling parkeerplaatsen privé/sociaal is gewenst. 
− -  de toegang (trap/lift) voor de private eigenaars bevindt zich niet in het sociaal gedeelte. 
− -  de inrit naar de gemeenschappelijke ondergrondse parking bevindt zich niet in het gebouwgedeelte 

bestemd voor sociaal wonen. 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
Overdracht van de collectieve buitenruimte naar openbaar domein is een pluspunt. 
De buitenruimte is bij voorkeur niet gemeenschappelijk; een duidelijke opsplitsing privaat/sociaal is te 
verkiezen zodat het onderhoud/beheer apart geregeld kan worden. 
Bij een eventuele ondergrondse parking krijgt de bovenliggende buitenruimte erboven geen openbaar 
statuut. 
 
Ondertekening 
18 01 2023 
 
 
 
 
 
 
De heer Dirk DE KORT      De heer Dirk WOUTERS 
Voorzitter SHM       Waarnemend Directeur SHM 

 







 
  

vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

1140 Woonhaven Antwerpen 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
 
Het gebouw voor de sociale huurwoningen mag niet belast zijn met een mede-eigendom. 
Het gebouw voor de sociale koopwoningen mag deel uitmaken van een mede-eigendom in zoverre vanaf de 
ontwerpfase rekening wordt gehouden met een eenduidig beheer en de SHM / WM tijdig betrokken wordt bij 
de opmaak van de basisakte. 
 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
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Bijkomende bemerkingen: 
Geen openbare buitenruimte boven eventueel ondergrondse ruimtes (zoals parkeergarage, …) 
Het gebouw voor de sociale koopwoningen mag deel uitmaken van een mede-eigendom in zoverre vanaf de 
ontwerpfase rekening wordt gehouden met een eenduidig beheer en de SHM / WM tijdig betrokken wordt bij 
de opmaak van de basisakte. 

2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale koopwoningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
 
Geen openbare buitenruimte boven eventueel ondergrondse ruimtes (zoals parkeergarage, …) 
Als het project een gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage heeft voor meerdere gebouwen, mag de 
toegang voor auto’s zich niet onder/in het gebouw voor de sociale huurwoningen bevinden. 
Het gebouw voor sociale koopwoningen kan deel uitmaken van een mede-eigendom in zoverre vanaf de 
ontwerpfase rekening wordt gehouden met een eenduidig beheer en de SHM tijdig betrokken wordt bij de 
opmaak van de basisakte. 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
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Het gebouw voor sociale koopwoningen kan deel uitmaken van een mede-eigendom in zoverre vanaf de 
ontwerpfase rekening wordt gehouden met een eenduidig beheer en de SHM tijdig betrokken wordt bij de 
opmaak van de basisakte. 
Het gebouw voor de sociale huurwoningen mag niet belast zijn met een mede-eigendom. 
 
 

 
Ondertekening 
Datum 18/01/2023 
 
Mevrouw Els van Doesburg      De heer Wouter Gehre 
Voorzitter        algemeen directeur. 
       
 
 
 

 







 
  

vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

1200 CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Neen 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking: ondergrondse parking best ook apart van de gebouwen bereikbaar 
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
……………………………………………. 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
Groenzones te beschouwen als openbaar domein, m.a.w. groenzones behoren of tot een woongelegenheid of 
tot het openbaar domein. Er is dus geen collectief groen waarvoor de huurders een bijdrage in het onderhoud 
moeten betalen. 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 CBO2023-1/CBO2023-2 pagina 2 van 3 

2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? neen 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? neen 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 

……………………………………………. 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
……………………………… 
 
 

 
Ondertekening 
Datum 
 
 
 
 
 
 
De heer  Jan Hauwaert,     De heer Marc Vanden Eynde 
Voorzitter      directeur 
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WONEN IN
VLAANDEREN

Bijlage 2 bij lastgeving

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE.EIGENDOM

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen)

Nummer woonactor Naam woonactor

7270 Woonpunt Mechelen

1 GEMENGD SOCIAAL PR,O,ECT: HUURWONINGEN EN
KOOPWONINGEN

1.1 JVIEDE_E]GENDOM IN HET GEBOUW

Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Jalneen
Aanvaardt, u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen?-lalneen
Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten
(bergingen) heeft? *a/neen

Bijkomende bemerkingen:
U noteert hier eventueel:

- Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de
ondergrondse parking ...

- Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt

1.2 IVIEDE. EIGEND-O,M BUITEN HET GEBOUW

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking ...) in functie van mede-
eigendom?

Bijkomende bemerkingen:

?e Vlaanderen
is wonen vlaanderen.be/wonen



2 PR,O'ECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN

PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN

2.1 rvtED_E EIGE_ND_O_M lN HET GEBOUW-

- Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Jalneen

- Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? lalneen

- Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten
(bergingen) heeft? *a/neen

Bijkomende bemerkingen:
U noteert hier:

- Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de

ondergrondse parking ...

- Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt

2.2 IVIEDE_EIGENDO-M BU_ .EN HET GEBO-U_W

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking...) in functie van mede-

eigendom?

Bijkomende bemerki ngen:

ondertekening
Datum

De heer/Mevrouw De heer/Mevrouw
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vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

125 De Noorderkempen 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? neen 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? neen 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
……………………………………………. 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
Onderhoudsvriendelijke voorzieningen 
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2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? neen 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? neen 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 

……………………………………………. 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
Onderhoudsvriendelijke voorzieningen 
 
 

 
Ondertekening 
Datum 
 
De heer      De heer 
       
 
 
 
 
Christophe Dekoninck    Hans Heylen 
Directeur     Voorzitter 
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Bijlage 2 bij lastgeving 
 

CBO2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 
(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer SHM Naam SHM 

1256 Woonveer Klein-Brabant cvba 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten (bergingen) 

heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 

Er wordt niet geopteerd voor mede-eigendom, behoudens ingeval van ondergrondse parkeergarages 
(enkel toegestaan indien dit voor het project door de gemeente wordt opgelegd). 
Liften worden niet toegestaan.. 

 
 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
……………………………… 
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2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN PRIVATE 
WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten (bergingen) 

heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 

Een ondergrondse parkeergarage wordt enkel toegestaan indien dit voor het project door de gemeente 
wordt opgelegd. Liften worden niet toegestaan. 
 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
……………………………… 
 
 

 

Ondertekening 
Datum 18/01/2023 
 
De heer Raf De Blaiser      De heer Bart Smets 
Voorzitter SHM       Directeur SHM 
 
 
 



 
  

vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

1310 De Voorkempen-HE 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja 
−  

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
……………………………………………. 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
……………………………… 
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2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ja 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja 
Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 

……………………………………………. 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
……………………………… 
 
 

 
Ondertekening 
Datum 19/01/2023 
 
 
Peter van Hoffelen,                          Jozef Wouters, 
directeur                                  voorzitter 
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vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

1320 WOONPUNT SCHELDE-RUPEL 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt GEEN 
 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
……………………………… 
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2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt GEEN 

 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 

Bijkomende bemerkingen: 
……………………………… 
 
 

 
Ondertekening 
Datum 18 januari 2023 
 
 
 
Mevrouw Chantal Cuypers 
Directeur     
 
 
 

 



 
  

vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

2250 Diest-Uitbreiding 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? neen 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? neen 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: NIET VAN TOEPASSING 
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2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ja 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
 
Diest-Uitbreiding kan akkoord gaan met combinatie van sociaal en privaat in een gebouw op voorwaarde dat  
- sociaal en privaat vertikaal opgedeeld zijn in het gebouw cfr. afzonderlijke gemeenschappelijke inkom en dak 
voor sociaal en privaat en niet gecombineerd, waardoor kosten aan het dak of betreffende  het 
onderhoud/herstellingen van de inkom (lift, trappen) niet in mede-eigendom zitten met sociaal en privaat  
- de parkeerplaatsen en bergingen van sociaal en privaat opgedeeld zijn cfr. een groepering van 
parkeerplaatsen en bergingen voor sociaal en een groepering voor privaat, gemeenschappelijke inrit is wel 
toegelaten 
Mede-eigendom is bespreekbaar op voorwaarde dat het beheer en bijhorende kosten  eenduidig zijn en niet 
complex zijn en Diest-Uitbreiding volledige inspraak heeft in de opmaak van de basisakte. 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
Bijkomende bemerkingen: 
Diest-Uitbreiding wenst geen mede-eigendom in de omgevingsaanleg. Groenzones of parkeerzones dienen 
toegewezen te worden aan ofwel sociaal ofwel privaat, maar niet gemeenschappelijk zodat het duidelijk is wie 
waar instaat voor het beheer en onderhoud er van. 
 
Ondertekening 
Datum 
Mevrouw Lym De Brouwer 
Waarnemend directeur  



WONEN IN
VLAANDEREN

Bijlage 2 bij lastgeving

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM
(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen)

Nummer woonactor Naam woonactor

2350 Woonpunt Zennevallei

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN
KOOPWONINGEN

1.1 MEDE-EIGENDOMJN HET GEBOUW

Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? tó/neen
Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? ^a/neen
Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten
(bergingen) heeft? +a/neen

Bijkomende bemerkingen:
U noteert hier eventueel:

Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de
ondergrondse parking...
Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt

/

1.2 MEDE-EIGENDPM,BU!TEN,HET,GEBQUW

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking ...) in functie van mede-
eigendom? Neen

Bijkomende bemerkingen:

^ Vlaanderen
is wonen vlaanderen.be/wonen



2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN

2.1 MEDE-EIGENDQM,jN,HET GEBOUW

Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? te/neen
Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? te/neen
Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten
(bergingen) heeft? tó/neen

Bijkomende bemerkingen:
U noteert hier

Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de
ondergrondse parking...
Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt

2.2 MEDE-EIGENDQM,BU!TEN_HET,GEBQUW

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking ...) in functie van mede-
eigendom? Nee

Bijkomende bemerkingen:

Ondertekening
Datum 16/01/2023

De heer Dirk Pieters
Voorzitter/^ ^

B rteer

Directeur i
/ranken

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

2360 Sociaal Wonen arro Leuven 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? neen 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? neen 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: NIET VAN TOEPASSING 
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2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ja 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
 
SWaL kan akkoord gaan met combinatie van sociaal en privaat in een gebouw op voorwaarde dat  
- sociaal en privaat vertikaal opgedeeld zijn in het gebouw cfr. afzonderlijke gemeenschappelijke inkom en dak 
voor sociaal en privaat en niet gecombineerd, waardoor kosten aan het dak of betreffende  het 
onderhoud/herstellingen van de inkom (lift, trappen) niet in mede-eigendom zitten met sociaal en privaat  
- de parkeerplaatsen en bergingen van sociaal en privaat opgedeeld zijn cfr. een groepering van 
parkeerplaatsen en bergingen voor sociaal en een groepering voor privaat, gemeenschappelijke inrit is wel 
toegelaten 
Mede-eigendom is bespreekbaar op voorwaarde dat het beheer en bijhorende kosten  eenduidig zijn en niet 
complex zijn en SWaL volledige inspraak heeft in de opmaak van de basisakte. 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
Bijkomende bemerkingen: 
SWaL wenst geen mede-eigendom in de omgevingsaanleg. Groenzones of parkeerzones dienen toegewezen te 
worden aan ofwel sociaal ofwel privaat, maar niet gemeenschappelijk zodat het duidelijk is wie waar instaat 
voor het beheer en onderhoud er van. 
 
Ondertekening 
Datum 
Mevrouw Lym De Brouwer 
Directeur  



 
  

vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

2455 Cnuz 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja (max 8 
koop) 

 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? neen 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
……………………………………………. 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen : NIET VAN TOEPASSING 
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2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ja 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 

 
Cnuz kan akkoord gaan met combinatie van sociaal en privaat in een gebouw op voorwaarde dat  
- sociaal en privaat vertikaal opgedeeld zijn in het gebouw cfr. afzonderlijke gemeenschappelijke inkom en 
dak voor sociaal en privaat en niet gecombineerd, waardoor kosten aan het dak of betreffende  het 
onderhoud/herstellingen van de inkom (lift, trappen) niet in mede-eigendom zitten met  sociaal en privaat  
- de parkeerplaatsen en bergingen van sociaal en privaat opgedeeld zijn cfr. een groepering van 
parkeerplaatsen en bergingen voor sociaal en een groepering voor privaat, gemeenschappelijke inrit is wel 
toegelaten 
Mede-eigendom is bespreekbaar op voorwaarde dat het beheer en bijhorende kosten  eenduidig zijn en 
niet complex zijn en Cnuz volledige inspraak heeft in de opmaak van de basisakte. 

 
 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
 
Cnuz wenst geen mede-eigendom in de omgevingsaanleg. Groenzones of parkeerzones dienen toegewezen te 
worden aan ofwel sociaal ofwel privaat, maar niet gemeenschappelijk zodat het duidelijk is wie waar instaat 
voor het beheer en onderhoud er van. 
 
Mevrouw Patricia Booten, directeur SHM   





















 
  

vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

4015 Dewaco-Werkerswelzijn 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
……………………………………………. 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
……………………………… 
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 CBO2023-1/CBO2023-2 pagina 2 van 2 

2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 

……………………………………………. 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
……………………………… 
 
 

 
Ondertekening 
Datum 19/01/2023 
 
De heer/Mevrouw      De heer/Mevrouw 
Eddie Monsieur – voorzitter      Cathérine Vincent – directeur   
 
 
 

 



 
  

vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

4090 Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
……………………………………………. 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
……………………………… 
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2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 

……………………………………………. 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
Geen grote groenzones te onderhouden 
 
 

 
Ondertekening 
30.01.2023 
 
Isabelle Verwilst 
 
 

 



 
  

vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

4150 Thuispunt Gent BV 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
 

 
De scheiding tussen de sociale woningen en de private ontwikkeling is zo groot mogelijk:  
• Het sociaal huurproject heeft een eigen toegang. 

• Gemeenschappelijke verticale circulatie wordt niet aanvaard. 
• Alle bergruimtes / fietsenstallingen / technische ruimtes / zijn strikt gescheiden 

• Verwerven van parkeerplaatsen in ondergrondse parkings wordt toegelaten tot ten hoogste de 
geldende parkeernormen in Gent. Indien geen parkeerplaatsen kunnen verworven worden en indien 
sociale huurders een parkeerplaats wensen, wordt deze rechtstreeks gehuurd aan de eigenaar / 
uitbater van de ondergrondse parking bij mede-eigendom maar aan sociaal tarief. 

Indien er een commerciële ruimte wordt voorzien in het gebouw, dient de mogelijkheid er te zijn dat 
Thuispunt Gent deze verhuurt. 
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1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 

• Mede-eigendom in private of semi-publieke groenzones wordt zo veel mogelijk vermeden. 
• Collectieve buitenruimte voor het sociaal project wordt zo veel mogelijk vermeden (huurlasten 

beperken). 

2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 

 
 
De scheiding tussen de sociale woningen en de private ontwikkeling is zo groot mogelijk:  

• Het sociaal huurproject heeft een eigen toegang. 
• Gemeenschappelijke verticale circulatie wordt niet aanvaard. 
• Alle bergruimtes / fietsenstallingen / technische ruimtes / zijn strikt gescheiden 
• Verwerven van parkeerplaatsen in ondergrondse parkings wordt toegelaten tot ten hoogste de 

geldende parkeernormen in Gent. Indien geen parkeerplaatsen kunnen verworven worden en indien 
sociale huurders een parkeerplaats wensen, wordt deze bij rechtstreeks gehuurd aan de eigenaar / 
uitbater van de ondergrondse parking bij mede-eigendom maar aan sociaal tarief. 

• Indien er een commerciële ruimte wordt voorzien in het gebouw, dient de mogelijkheid er te zijn 
dat Thuispunt Gent deze verhuurt. 
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2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 

• Mede-eigendom in private of semi-publieke groenzones wordt zo veel mogelijk vermeden. 
• Collectieve buitenruimte voor het sociaal project wordt zo veel mogelijk vermeden (huurlasten 

beperken). 
 
 

 
Ondertekening 
19/01/2023 
 
 
 
 
 
De heer Marc Heughebaert    De heer Diederick Vandekerckhove 
Voorzitter Thuispunt Gent    Waarnemend algemeen directeur Thuispunt Gent
  
       
 
 
 

 







WONEN IN
VLAANDER,EN

Bijlage 2 bij lastgeving

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE.EIGENDOM

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen)

Nummer woonactor Naam woonactor

4320 WoonAnker Waas

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUUR,WONINGEN EN

KOOPWONINGEN

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW

Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja

Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Neen

Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten
(bergingen) heeft? Ja

Bijkomende bemerkingen:
U noteert hier eventueel:

- Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de

ondergrondse parking ...

- Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt

1.2 IVED-.E EIGE_ND-O_M BUITEN HET- GEBOU_W

Geeft u specifleke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking ...) in functie van mede-

eigendom?

Bijkomende bemerki ngen :

Vlaanderen?e rs wonen vlaanderen.be/wonen



2 PRO'ECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN

2,1 TVIEDETE]GENDOM IN OUW

Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja
Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woniÀgen? lrteen
Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten
(bergingen) heeft? Ja

Bijkomende bemerkingen:
U noteert hier:

- Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de
ondergrondse parking ...

- Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt

2.2 IVIEDE-E-IGEND_Q_M BU_ITEN HET GEBOU_W

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking...) in functie van mede-
eigendom?

Bijkomende bemerkingen:

Ondertekening
23januari 2023

Fronky De Groeve
Voozitter

ne enoert
Di
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WONEN IN
VLAANDER,EN

Bijlage 2 bU lastgeving

CBO 2O23: SPECIFIEKE EISEN MEDE.EIGENDOM

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen)

Nummer woonactor Naam woonactor

7064 Kempisch Tehuis

1 GEMENGD SOCIAAL PRO,ECT: HUURWONINGEN EN

KOOPWONINGEN

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW

Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Jalneen

Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? *a/neen
Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten
(bergingen) heeft? Jalneen

Bijkomende bemerkingen:
U noteert hier eventueel:

- Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de

ondergrondse parking ...

- Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt

Enkelondergrondse parking in mede-eigendom. Andere toegangen en technische installaties
dienen gescheidente zijn van andere mede-eigenaars.

1.2 MED.E-EJGEND-O_M BU-IIEN HEI GEBQU-W

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking...) in functie van mede-

eigendom?

Bijkomende bemerki ngen :

Geen gemeenschappelijke groenzones of parkings voozien. Enkel privatief groen met een
exclusief genotsrecht. Parkings bij voorkeur publiek (openbaar).

Vlaanderen?e r5 wonen vlaanderen.be/wonen



2 PROIECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN

PR,IVATE WONINGEN OF RUIMTEN

2.1 tVED_E_EIGEND_O_M lN HEr cEBOUW

- Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Jalneen

- Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ialneen

- Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten
(bergingen) heeft? Jalneen

Bijkomende bemerkingen:
U noteert hier:

- Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de

ondergrondse parki ng ...

- Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt

Enkelondergrondse parking in mede-eigendom. Andere toegangen en technische installaties

d ienen gescheide n te ziin van andere mede-eigenaa rs.

2,2 MEDE-EIGENDOM BU ITE HET GEBOU-W

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking ...) in functie van mede-

eigendom?

Bijkomende bemerki ngen:

Geen gemeenschappelijke groenzones of parkings voorzien. Enkel privatief groen met een

exclusief genotsrecht. Parkings bij voorkeur publiek (openbaar).

Onde

Datum

De heer Raf Dr

Voorzitter SHM

Mevrouw Stefani e Gielen

Directeur SHM
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WONEN IN
VLAANDEREN

Bijlage 2 bij lastgeving

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen)

Nummer woonactor Naam woonactor

7070 Cv Ons Dak

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN
KOOPWONINGEN

1.1 MEDE-EIGENDOM,IN,HETGEBQUW

Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen
Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? tó/neen
Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten
(bergingen) heeft? Ja/fteen

Bijkomende bemerkingen:
U noteert hier eventueel:

Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de
ondergrondse parking...
Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt
... Nihil........................................

1.2 MEDE-EIGENDQM BUITEN HET.GEBQUW

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking ...) in functie van mede-
eigendom?

Bijkomende bemerkingen:
,... Nihil...........................

% Vlaanderen
is wonen vlaanderen.be/wonen



2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN

2.1 MEDE-EIGENDOMIN.HET GEBOUW

Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja/fleen
Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? tó/neen
Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten
(bergingen) heeft? Ja/fteen

Bijkomende bemerkingen:
U noteert hier:

Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de
ondergrondse parking...
Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt
..............................Nihil......................

2.2 MEDE-EIGENDQM BUITEN.HET.GEBQUW

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking ...) in functie van mede-
eigendom?

Bijkomende bemerkingen:
............ Nihil........................

Ondertekening
Datum 06 december 2022

lenDehj
Voorzitter SHM

an De Beek •i-uelhéDe Ka Vafl
Directeur s

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

7090 Nieuw Sint-Truiden cvba 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? neen 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? neen 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
……………………………………………. 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
……………………………… 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 CBO2023-1/CBO2023-2 pagina 2 van 2 

2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

 Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja 
 Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? neen 
 Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
 Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
 Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 

……………………………………………. 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
Bij voorkeur geen gemengde eigendom……………………………… 
 
 

 
Ondertekening 
Datum 19/01/23 
 

 
 
 
 
 

 
Mevrouw Daniëlle Starren      Mevrouw Eveline Kevers 
Directeur        Voorzitter   
    









 
  

vlaanderen.be/wonen 

Bijlage 2 bij lastgeving 

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM 

(Alleen in te vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen) 
 

Nummer woonactor Naam woonactor 

9530 Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen cvba 

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN 
KOOPWONINGEN 

1.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier eventueel:  
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking … 
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 
 
Het project kan deel uitmaken van een mede-eigendom in zoverre vanaf de ontwerpfase rekening wordt 
gehouden met een eenduidig beheer en de SHM tijdig betrokken wordt bij de opmaak van de basisakte. 
 

1.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
 
Het project kan deel uitmaken van een mede-eigendom in zoverre vanaf de ontwerpfase rekening wordt 
gehouden met een eenduidig beheer en de SHM tijdig betrokken wordt bij de opmaak van de basisakte. 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN 
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN 

2.1 MEDE-EIGENDOM IN HET GEBOUW 

− Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ja/neen 
− Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten 

(bergingen) heeft? Ja/neen 
 

Bijkomende bemerkingen: 
U noteert hier: 
− Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de 

ondergrondse parking …  
− Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt 

 
Het project kan deel uitmaken van een mede-eigendom in zoverre vanaf de ontwerpfase rekening wordt 
gehouden met een eenduidig beheer en de SHM tijdig betrokken wordt bij de opmaak van de basisakte. 
 

2.2 MEDE-EIGENDOM BUITEN HET GEBOUW 

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking …) in functie van mede-
eigendom? 
 
Bijkomende bemerkingen: 
 
Het project kan deel uitmaken van een mede-eigendom in zoverre vanaf de ontwerpfase rekening wordt 
gehouden met een eenduidig beheer en de SHM tijdig betrokken wordt bij de opmaak van de basisakte. 

 
Ondertekening 
Datum 18/01/2023 
 
De heer/Mevrouw      De heer/Mevrouw 
voorzitter SHM       directeur SHM 
 
 
 
 
 
 
Carl Geeraerts       Anne Vanachter 



WONEN IN
VLAANDEREN

Bijlage 2 bij lastgeving

CBO 2023: SPECIFIEKE EISEN MEDE-EIGENDOM

(Alleen in fce vullen als u specifieke eisen over mede-eigendom wenst toe te voegen)

Nummer woonactor

9780

Naam woonactor

Kleine Landeigendom

1 GEMENGD SOCIAAL PROJECT: HUURWONINGEN EN
KOOPWONINGEN

1.1 MEDE-EIGENDOM...IN.HET..GE.BQUW

Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja
Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale huurwoningen als sociale koopwoningen? Ja
Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten
(bergingen) heeft? Ja

Bijkomende bemerkingen:
U noteert hier eventueel:

Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de
ondergrondse parking /
Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt /

1.2 MEDE-EIG.ENDOM.BU.ITEN.HET.GEBOUW

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking ...) in functie van mede-

eigendom?

Bijkomende bemerkingen:/

^\ Vlaanderen
is wonen vlaanderen.be/wonen



2 PROJECT MET MENGING VAN SOCIALE WONINGEN EN
PRIVATE WONINGEN OF RUIMTEN

2.1 MEDE-EIGENDOM.JN.HET.GEBQUW

Aanvaardt u in hetzelfde project zowel sociale woningen als private woningen? Ja
Aanvaardt u in hetzelfde gebouw zowel sociale woningen als private woningen? Ja
Aanvaardt u dat het project een gemeenschappelijke ondergrondse parking of andere ruimten
(bergingen) heeft? Ja

Bijkomende bemerkingen:
U noteert hier:

Specifieke eisen over de toegang tot de woningen, tot de gemeenschappelijke (berg)ruimten, tot de
ondergrondse parking /
Andere verduidelijkingen over de mede-eigendom die u aanvaardt /

2.2 MEDE-EIGENDQM_BU!TEN__HET_GEBQUW

Geeft u specifieke richtlijnen mee over de omgevingsaanleg (groenzones, parking ...) in functie van mede-

eigendom?

Bijkomende bemerkingen: /

Ondertekening
Datum 22/12/2022

Mevrouw Jasmine Neven

Voorzitter
Mevrouw Lien Vandenbosch
Directeur

"v \
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