
Vergadering raadscommissie Ruimte
NOTULEN

Plaats via Teams Datum 12/05/2020
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 15:00 uur

Aanwezig Geertrui WINDELS, Tine EERLINGEN, Lucia WOLFS, Diederik DUNON, Joris 
VAN DEN CRUIJCE, Manu CLAES, Steven ELPERS, Luka AUGUSTIJNS,  
Bertrand DEMIDDELEER, Hilde MOMBAERTS, Linda VAN DEN EEDE, 
Nicolas KUCZYNSKI, Lena GHYSELS, Sarah SNEYERS, Kris POELAERT, 
Tom DEHAENE, Bart NEVENS, Frank THEVISSEN, Annelies JANSSENS 
(dienst mobiliteit – secretaris), Tom RAES (dienst wonen), Sarah CLAEYS 
(Vlabinvest), Hilde TORFS, Jos DE BOECK, Jolien T’SYEN 

Verontschuldigd Kris PEETERS, Ella DE NEVE

Agendapunten

De voorzitter Geertrui Windels heet iedereen welkom op deze raadscommissie via Teams. 

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Iedereen is akkoord met het verslag. Dit wordt goedgekeurd. 

2 Evaluatie beleidsdoelstellingen 2019 dienst wonen

De voorzitter geeft het woord aan Tom Raes.

Tom Raes, diensthoofd Wonen, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie die op 
voorhand ter beschikking werd gesteld aan de raadscommissieleden. Hij vermeldt dat het om de 
toelichting van de beleidsdoelstellingen van de oude doelstellingenboom gaat, die tot en met 2019 
geldig was. Vanaf dit jaar is er een nieuwe beheers- en beleidscyclus, waardoor de structuur er in de 
toekomst anders zal uitzien.

De voorzitter bedankt Tom Raes voor de toelichting en vraagt aan gedeputeerde Bart Nevens of hij 
nog iets wenst toe te voegen.

Bart Nevens, gedeputeerde, bedankt Tom Raes en zijn team voor de presentatie en het werk dat 
erachter zit. Tijdens de presentatie wordt duidelijk wat er is gerealiseerd en wat er in de pijplijn zit, 
maar er zitten vele uren werk achter om alle partijen op dezelfde lijn te krijgen. Zijn aanvoelen als 
nieuwe gedeputeerde is dat men in Vlaams-Brabant op de goeie weg is wat het woonbeleid betreft, 



alleen is het soms niet voldoende en hebben we niet altijd alle mogelijkheden om het ten gronde aan 
te pakken. Maar daar waar er mogelijkheden zijn, waar we werken op vlak van innovatie zoals 
woningdelen en kernversterking, zijn we echt een trendsetter. Als we vergelijken met andere 
provincies, kijkt men daar zeer vaak naar Vlaams-Brabant omdat we durven om van platgetreden 
wegen af te wijken en nieuwe dingen in gang te zetten zoals het kleinschalig wonen. In Nederland 
heeft men daar zeer veel ervaring mee, het gros van de Nederlander woont kleinschalig. Nu komt men 
ook hier in Vlaams-Brabant kijken naar de experimenten en de expertise die we hier hebben 
opgebouwd.

Bart Nevens vermeldt dat er voor de rest niet veel toegevoegd hoeft te worden. Hij hoopt dat we deze 
zaken de komende legislatuur kunnen verder zetten en kunnen zorgen dat we de nodige middelen 
kunnen vrijmaken om dit te kunnen verder zetten. Natuurlijk ook met bondgenoten zoals de lokale 
besturen die het dichtst bij de inwoners staan, maar ook de sociale huisvestingsmaatschappijen, de 
sociale verhuurkantoren en Vlabinvest, dat straks aan bod zal komen en zeer specifiek is voor wonen 
in de Vlaamse rand en het fenomeen van de dure gronden. We zetten goeie stappen voorwaarts, 
maar het kan nog altijd beter en sneller, dit hangt van vele factoren af.

De voorzitter geeft het woord aan Sarah Sneyers.

Sarah Sneyers vraagt of de dienst zicht heeft op het aantal gemeenten dat in de praktijk echt aan de 
slag is met de mogelijkheid tot woningdelen, als men kijkt naar de vergunningen die worden uitgereikt. 
Ze vraagt of dit echt in zoveel plaatsen gerealiseerd kan worden? Ze heeft iemand uit Kapelle-op-den-
Bos bijvoorbeeld horen zeggen dat woningdelen daar was aangevraagd maar dat dit werd geweigerd 
omdat dit te veel drukte zou meebrengen in de straat. Vandaar de vraag wat er in de praktijk echt van 
terechtkomt.

Tom Raes antwoordt dat de dienst tot nu vooral werkt met het systeem van open oproepen, waarbij de 
gemeenten uit eigen wil tot het verhaal kunnen toetreden en mogelijkheden zoeken. Er waren al 19 
projecten en er zijn er 14 bijgekomen, de dienst is dus aan de slag met een 35-tal projecten in 
verschillende plaatsen in Vlaams-Brabant. Woningdelen is ook een containerbegrip. Als het gaat over 
‘zorgwonen’, het toevoegen of vrijmaken van een woonunit aan of in een bestaande woning om al dan 
niet in familiaal verband zorg te verlenen, dan ligt het makkelijker op vlak van vergunningen, tenzij het 
gaat over bouwen in tweede orde, dit is het zetten van een bijkomend huis in de tuin. Als het over 
zorgwonen gaat, ligt het globaal genomen makkelijker in de gemeenten. Het echte ‘cohousing’, dit is 
verschillende gezinnen die samenwonen, is een hogere drempel. Op vlak van vergunningen is er dan 
heel wat regelgeving en is het complex. Daarom deed de dienst ook de studie met de twee 
universiteiten, om te tonen hoe het kan. Daar is het probleem niet mee opgelost. Maar de dienst krijgt 
vaak vragen van particulieren die een cohousing project willen starten en vragen of de dienst kan 
helpen. De dienst raadt dan altijd aan om met de gemeente te gaan praten op het vlak van 
vergunningen, maar is ook bereid om mee rond te tafel te zitten als het moeilijk gaat. De dienst biedt 
daar dus haar diensten aan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De dienst gaat tot slot ook 
regelmatig spreken op overleg van omgevingsambtenaren. Binnen het opleidingspakket van het PIVO 
is er in juni een ervaringsgroep van omgevingsambtenaren voorzien waar hij het thema gaat 
bespreken. De dienst probeert het thema ingang te doen vinden, soms is het makkelijker en soms 
moeilijker, maar de openingen zijn groeiende.

Bart Nevens vult aan dat het een andere manier van benaderen is. We komen van een zeer 
traditioneel systeem, waar de projectontwikkelaar en de architect bepalen wat men krijgt. Hier is het 
omgekeerd. Men moet eerst een draagvlak zoeken en een match vinden tussen de partijen zonder dat 
men weet wat men krijgt. De benadering is totaal anders. Door te zien dat het wel lukt, neemt men de 
koudwatervrees weg. We hebben een aantal schitterende voorbeelden bezocht, bv. de Okelaar in 
Meise. Er was daar een koppel dat de kar heeft getrokken en iedereen heeft verzoend: de man die 
een kleine groentetuin wil, het koppel dat zoekt naar een gemeenschappelijke hobbyruimte waar 
kinderen kunnen spelen. Er zijn veel hindernissen waaronder ook vergunningen. Het is een totaal 
andere benadering van hoe men in de toekomst niet meer door een projectontwikkelaar laat bepalen 
wat men krijgt, maar zelf initiatief neemt met de mensen samen en probeert om een goeie match te 
vinden over hoe men in de toekomst gaan wonen. De coronacrisis zal bij de mensen vermoedelijk ook 
voor een ander inzicht zorgen over hoe de toekomst er gaat uitzien, ook naar wonen en recreatie toe. 
Essentieel is dat woningdelen vooral ook te maken heeft met het creëren van een draagvlak bij de 



gemeenten, de lokale besturen en vergunningverlenende overheden, en bij de mensen die samen hun 
schouders onder dergelijke projecten willen zetten.

Sarah Sneyers merkt op dat ze vooral wil weten of de vergunningverlenende overheden mee zijn in 
het verhaal? Daar wringt immers vaak het schoentje. Draagvlak creëren bij mensen die 
geïnteresseerd zijn zou moeten meevallen, maar aan de kant van de vergunningverlener loopt het 
vaak fout. Maar ze hoort dat de dienst eraan werkt om dit te faciliteren.

Bart Nevens antwoordt dat zij inderdaad wat behoudsgezind zijn. Ze lopen wat achter, maar dit is voor 
veel zaken zo. Het is een proces van voortschrijdend inzicht. Als men ziet wat er kan, maakt men de 
projecten mogelijk. De wetgeving zou ook moeten volgen. Er zijn dossiers waarin er discussie is over 
het huisnummer zodat 2 generaties samen onder 1 dak kunnen wonen. De woning is geschikt voor 
meerdere mensen, maar de vergunning en de bestemming laten medebewoners- of eigenaars onder 
1 dak niet toe.

Sarah Sneyers merkt op dat er dus ook op een ander niveau initiatieven nodig zijn. 

Bart Nevens antwoordt van wel. Zowel op Vlaams als federaal niveau moet men mee op die kar 
springen. Hij heeft het aanvoelen dat men die mogelijkheden aan het creëren is. Alleen is het als 
initiatiefnemer op juridisch vlak moeilijk, er is onvoldoende wetgeving rond om een solide basis te 
creëren. Nu is het soms ad hoc dat men zaken toelaat.

De voorzitter vraagt of de studie waarover werd gesproken daar dan geen inzichten in heeft  gebracht, 
of vooruitgang voor de problemen die zich juridisch stellen.

Bart Nevens antwoordt dat dit de essentie was van de studie. Die was er net om de knelpunten in 
kaart te brengen en te zorgen dat men er verder mee aan de slag kunnen, maar dit ligt niet altijd in 
onze handen. Hij verwijst naar Tom Raes.

Tom Raes vult aan dat de studie beschikbaar is op de website van de provincie. De dienst is daarmee 
aan de slag gegaan en het is een inventaris van de instrumenten die een gemeente heeft om dit soort 
nieuwe woonvormen te faciliteren. Zijn ervaring is dat dit op heel wat plaatsen werkt en men 
mogelijkheden wil creëren. Men wil daarmee aan de slag, maar het is wat zoeken en het vraagt voor 
een stuk ook politieke wil.

De voorzitter geeft het woord aan Luka Augustijns.

Luka Augustijns heeft een vraag over De Bereklauw in Herent. Ze vraagt of de ondersteuning die de 
dienst Wonen daar biedt puur financieel is, of wat er eventueel nog bij komt kijken.

Tom Raes antwoordt dat er altijd een financiële incentive is, maar er staat een taakstelling tegenover. 
In het geval van De Bereklauw is de problematiek dat het een locatie is die al langer bestaat, het is 
een opvanginitiatief voor jongeren waar men geen plek voor vindt. Het ligt op een ongelukkige plek, 
het is zonevreemd en dit is een aspect dat de dienst onderzoekt samen met collega’s van ruimtelijke 
planning. Het is ook een niet-erkende instelling, het gaat om een persoonlijk initiatief dat al zeer lang 
bestaat in het Leuvense en de opstarter heeft al een zekere leeftijd. De vrijwilligers errond willen dit 
verankeren naar de toekomst toe, maar dan moeten ze erkend worden als voorziening en aan 
kwaliteitsvoorwaarden voldoen en dat is niet vanzelfsprekend. Het is een combinatie van de ligging, 
de kwaliteit en het aanbod verankeren naar de toekomst toe. Dit is de bedoeling van de ondersteuning 
door de dienst.

Luka Augustijns vraagt of de dienst hierrond met de gemeente aan tafel zit.

Tom Raes antwoordt dat dit het geval is.

De voorzitter vraagt of er tussen deze projecten geen zitten om met de raadsleden naartoe te gaan, 
en of de raadsleden dat zien zitten en welke het meest hun interesse wegdraagt.

Tom Raes antwoordt dat dit zeker georganiseerd kan worden. Vorig jaar is er een werkbezoek 
geweest aan een project van Vlabinvest in Tervuren. Toen dacht men eraan om met de dienst Wonen 



aan te sluiten in Huldenberg rond een project kleinschalig wonen, maar het programma was te zwaar 
om nog aan te sluiten. Een andere mogelijkheid zijn de projecten van SWaL (Sociaal Wonen arro 
Leuven) die in de fase van omgevingsvergunning zitten. Dit zijn verplaatsbare woonunits die in 
opbouw zijn en geplaatst kunnen worden in de zomer. De commissie kan uitgenodigd worden voor de 
plaatsing. Het bekijken van een project rond woningdelen is ook mogelijk, bv. naar de Okelaar, een 
goed gekend project. Dichterbij huis is er het project Pachthof in Tervuren, dit is in opbouw en een 
grote vierkantshoeve die omgevormd zal worden tot een aantal woningen. Dit is een werf, maar dit 
kan ook interessant zijn. Men kan een project bezoeken dat af is, of nog in opbouw.

De voorzitter vraagt of er nu beslist zal worden, of dat Tom Raes een voorstel zal uitwerken.

Tom Raes stelt voor om een overzicht te maken van de mogelijkheden, dat voorgesteld kan worden 
tijdens de volgende raadscommissie.

De voorzitter gaat akkoord om dit op een volgende raadscommissie te agenderen.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen, het agendapunt wordt 
afgesloten.

3 Evaluatie beleidsdoelstellingen 2019 Vlabinvest

De voorzitter geeft het woord aan Sarah Claeys.

Sarah Claeys, waarnemend leidend ambtenaar Vlabinvest, geeft een toelichting aan de hand van een 
presentatie die op voorhand ter beschikking werd gesteld aan de raadscommissieleden. De evaluatie 
is gebaseerd op het jaarverslag van 2019 dat pas werd opgemaakt. Ze stelt voor om bij het verslag 
van de raadscommissie een link te voegen naar het jaarverslag. Daar kan men ook alle info vinden en 
de foto’s meer in detail bekijken.

De voorzitter bedankt Sarah Claeys voor de presentatie en gaat na of gedeputeerde Bart Nevens nog 
een aanvulling wenst te doen, en of er nog vragen zijn.

Bart Nevens bedankt Sarah Claeys voor de duidelijke presentatie. De inspanningen die geleverd 
worden op vlak van het wegwerken van de achterstand in de zorginfrastrcutuur kwamen aan bod, en 
dit komt nu op kruissnelheid. Dit kwam in het begin traag op gang, maar instellingen hebben de weg 
gevonden, er is ook een aanpassing van de wetgeving geweest waardoor er meer mogelijkheden 
waren. Nu zien we dat er binnen de ganse provincie Vlaams-Brabant een inhaaloperatie is. We 
focussen nog altijd meer op capaciteitsuitbreiding, omdat dat dat ook in de cijfers aan bod komt. Het 
gebrek aan plaats en capaciteit is prioriteit nummer 1.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen, het agendapunt wordt 
afgesloten.

4 Advies jaarrekening 2019 en kennisname overzicht verwervingen 2019 Vlabinvest apb

De voorzitter geeft het woord aan Sarah Claeys.

Sarah Claeys, waarnemend leidend ambtenaar Vlabinvest, geeft een toelichting aan de hand van een 
presentatie die ter beschikking werd gesteld aan de raadscommissieleden. 

De voorzitter bedankt Sarah Claeys voor de toelichting en vraagt aan gedeputeerde Bart Nevens of hij 
nog iets wenst toe te voegen. Hij wenst niets toe te voegen.



De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen, het agendapunt wordt 
afgesloten.

Advies: het dossier kan voorgelegd worden aan de provincieraad. 

5 Evaluatie beleidsdoelstellingen 2019 dienst mobiliteit

Annelies Janssens, diensthoofd mobiliteit,  geeft een toelichting aan de hand van een presentatie die 
ter beschikking werd gesteld aan de raadscommissieleden.  

De voorzitter bedankt Annelies Janssens voor de toelichting en vraagt aan gedeputeerde Tom 
Dehaene of hij nog niets wenst toe te voegen.

Tom Dehaene bedankt Annelies Janssens voor de duidelijke presentatie en het werk van de dienst. 
Hij wenst verder niets toe te voegen. 

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen.

6 Rondvraag

Er zijn geen andere vragen. 

De volgende commissie zal plaatsvinden op 16 juni om 11u. Vermoedelijk terug via Teams maar 
het is af te wachten of het tegen dan al terug kan in het provinciehuis. 

 

Einduur van de vergadering 16.40u uur

De secretaris, De voorzitter,

Annelies Janssens Geertrui Windels


