
Vergadering raadscommissie Ruimte
NOTULEN

Plaats Digitaal via Teams met livestream Datum 10/05/2022
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 11:00 uur

Aanwezig Geertrui Windels (voorzitter), Luka Augustijns, Stephan Boogaerts, 
Pieter Ceyssens, Gunther Coppens, Jos De Boeck, Tom Dehaene, 
Bertrand Demiddeleer, Diederik Dunon, Tine Eerlingen, Annelies 
Janssens, Nicolas Kuczynski, Koen Moeyersons, Kris Peeters, Kris 
Poelaert, Katrien Putzeys, Hilde Torfs, Fien Van den Abeele, Joris Van 
den Cruijce, Linda Van den Eede, Elke Zelderloo, Walter Zelderloo en 
Tania Gilson (verslag)

Verontschuldigd Manu Claes

Agendapunten
Voorzitter Geertrui Windels heet iedereen welkom op deze raadscommissie die opnieuw digitaal 
doorgaat. Er wordt een livestream gemaakt, het is een openbare vergadering en ook externen kunnen 
meevolgen.

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de commissie van 3 mei 2022 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

2 Toelichting beleidsevaluaties en prioritair actieplan Wonen

Fien Van den Abeele, diensthoofd Wonen, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie en 
gaat na of er vragen zijn.

Gedeputeerde Coppens duidt dat Tom Raes met pensioen is en dat Fien Van den Abeele hem 
opgevolgd heeft als diensthoofd Wonen. Hij merkt geen discontinuïteit op aan de activiteiten. 

Voorzitter Geertrui Windels beaamt dat het een indrukwekkende uiteenzetting was. De inhoud en het 
werk dat de dienst Wonen verzet, is imponerend. Ze deelt mee dat dit zeker mag voorgesteld en 
gepromoot worden. Ook de werkbezoeken waren steeds heel interessant. Het was steeds inspirerend 
voor alle raadsleden.
Voorzitter Geertrui Windels vult aan dat het geregeld bezoeken van de gemeenten door de dienst 
Wonen voortreffelijk is. Een goede samenwerking met hen is zeker cruciaal om het aanbod ten volle 
tot zijn recht te laten komen.

Fien Van den Abeele reageert dat ze beide boodschappen zal overbrengen aan het team.

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of er vragen zijn.



Linda Van den Eede vraagt naar de minimum oppervlakte van een perceel om kleinschalig wonen te 
kunnen realiseren.

Fien Van den Abeele geeft aan dat er niet direct eisen worden opgelegd m.b.t een minimale 
perceeloppervlakte. Een kleinschalige woning heeft een oppervlakte van min. 45 m² (1 pers) tot 80 m² 
(2 personen). Daaraan worden er ook richtlijnen gekoppeld voor locatie en wordt er naar kwalitatieve 
woningen en woonomgevingen gestreefd. Om een kleinschalige woning te kunnen realiseren is een 
bepaalde basis noodzakelijk. Het opschalen naar hele kleine stedelijke kavels, waar er dichter wordt 
gewerkt, is een streefdoel. Er wordt gewerkt met de foodprint van één woning om zo te kunnen 
stapelen. Er bestaan projecten waar elke woning op een perceel staat dat dubbel zo groot is (max. 
100 m² voor een perceel). In de beste situatie wordt er ingezet op opschaling. Er bestaan ook 
projecten in begeleiding met zeer kleine perceeloppervlakten van +/- 300 tot 500 m². Het aantal 
woningen dat men daarop kwaliteitsvol kan realiseren ligt eerder rond de 2 of 3 dan hoger. De context 
van het terrein, beschikbare alternatieven en/of voorzieningen en kwaliteit worden altijd meegenomen 
in het geheel. Als dienst Wonen kijken we ook naar de opschaling van het concept in een meer 
stedelijke context, waar men vaak met kleinere percelen te maken krijgt (300 m² à 400 m² met 
smallere segmenten). De kleinschalige woningen zijn compact en hebben meestal een afmeting rond 
de 5 m op 10 m, afhankelijk van de vorm. Niet alleen de kwaliteit speelt een rol maar men probeert 
ook een architecturale mooie oplossing aan te bieden. Hiermee wenst men meer aan de slag te gaan 
en zeker waar er vanuit een aantal gemeenten al vragen komen. Dit toont dat het concept kleinschalig 
wonen ook zijn rol kan spelen in de ruimtelijke transitie, wel altijd gekoppeld aan kwaliteit.

Gedeputeerde Coppens merkt daarnaast op dat er in het Vlaamse kader gesproken wordt van min. 
18 m² voor een woning om te kunnen spreken van een wooneenheid. Dit is absoluut te weinig. Daarin 
onderscheidt de provincie zich sterk met de context en het concept kleinschalig wonen. Ook de 
omgeving speelt een belangrijke rol. Dit staat centraal. Mensen in te kleine woningen huisvesten is 
geen optie want dit opent het verhaal naar negatieve ontwikkelingen en precedenten. De combinatie 
met kwaliteitsvolle realisaties blijft een belangrijke voorwaarde.

Fien Van den Abeele vult aan dat het niet de bedoeling is, wanneer mensen worden gehuisvest, ze 
terug in een precaire situatie terechtkomen. Hierin wil men zich onderscheiden. Ook hebben de 
locaties voor kleinschalig wonen een bestemmingswoonzone. Hierin onderscheidt de provincie zich 
van Tiny Houses. Deze hebben meer een verplaatsbaar gegeven. Ook worden ze soms op gronden 
gerealiseerd waar men de woonbestemming niet kan garanderen. De provincie houdt zich aan een 
aantal principes en richtlijnen die vooropgesteld worden zoals oppervlakte, volume, kwaliteit van de 
woning en de ruimere omgeving. Compact wonen is kwalitatief indien de voorzieningen errond 
betrokken worden bv. buitenruimte op publiek terrein. Dit is de uitdaging waarvoor de provincie staat. 
Het concept toont dat het werkt. Het is de oplossing voor de ruimtelijke uitdaging. Minder ruimte 
innemen in bestaande situaties met als doel de opschaling de komende tijd te realiseren. En dit op 
zeer compacte, kleine percelen met de nadruk op kwaliteitsvolle woningen. 

Fien Van den Abeele vraagt aan Linda Van den Eede of  hiermee haar vraag werd beantwoord.

Linda Van den Eede beaamt dit en vraagt of deze projecten in samenwerking zijn met een sociale 
huisvestingsmaatschappij. Ze vraagt ook of dit onder regie van een gemeente kan.

Fien Van den Abeele legt uit dat de meeste lopende projecten tot heden in samenwerking zijn met de 
huisvestingsmaatschappijen aangezien er steeds gewaakt wordt over de doelgroep. Hier en daar 
komen er vragen vanuit de gemeenten om dit samen met hen te ontwikkelen. Dit wordt zeker 
onderzocht. Samenwerking met een huisvestingsmaatschappij heeft als voordeel dat de financiering 
mee gerealiseerd wordt alsook krijgt men hierdoor extra personeel. De uitdagingen met gemeenten is 
de tegemoetkoming aan mensen met een grote nood. Er zijn al voorbeelden van transitwoningen en 
tijdelijke woningen. Er lopen gesprekken met gemeenten om dit concept te ontwikkelen op 
gemeentelijk niveau zodat de nood aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen kan ingewilligd worden. 

Geertrui Windels heeft een vraag m.b.t. het passen van kleinschalige woningen binnen de normen en 
criteria van de VMSW. Deze criteria liggen hoger dan deze voor kleinschalig wonen.

Fien Van den Abeele bevestigt dat er vandaag, in het merendeel van de projecten, een samenwerking 
is met een SHM. Een aantal projecten kleinschalig wonen zitten vandaag in een afwijkingskader 



omdat ze inderdaad compacter zijn dan de gangbare oppervlaktes vanuit VMSW. Dit heeft vooral 
betrekking op de hele kleine woningen van rond de 40 m². Met iets grotere oppervlakten (50 à 60 m²) 
worden de normen wel gehaald. 
Eén van de lange termijndoelstellingen van het Europese Project H40E speelt daar juist op in. Het 
doel is om in overleg met de kwaliteitskamer van de VMSW tot een kader voor projecten kleinschalig 
wonen te komen, met daarin o.a. aandacht voor oppervlakten, maar ook richtlijnen of criteria voor het 
bewaken van kwalitatieve realisaties. Er wordt dan naar de architecturale vormgeving, ruimere context 
van de locatie, beschikbaarheid van voorzieningen, groen enz. gekeken. Op deze manier wil men het 
woonconcept meer ingang laten krijgen als één van de opties voor een project sociaal wonen (en ook 
daarbuiten). Binnen het Europese project zijn daarvoor al stappen gezet. Het is de bedoeling dit na 
het afsluiten van het Europese project verder op te nemen in samenwerking met de kwaliteitskamer. In 
de toekomst zal dit voor SHM gemakkelijker zijn om voor dit concept te kunnen kiezen. 

Geertrui Windels beaamt dat dit zeker een goede zaak zou zijn. 

Fien Van den Abeele vult aan dat dit één van de lange termijn doelstellingen is waarop ingezet en in 
2022 verder uitgewerkt wordt. 

Voorzitter Geertrui Windels bedankt Fien Van den Abeele en wenst haar proficiat.

3 Grondverwervingen realisatie FSW F25 Leuven-Aarschot segment Wezemaal

Pieter Ceyssens, projectleider fietsinfrastructuur dienst Mobiliteit, geeft een toelichting aan de hand 
van een presentatie en gaat na of er vragen zijn.

Voorzitter Geertrui Windels vraagt of gedeputeerde Dehaene iets wenst aan te vullen. 

Gedeputeerde Dehaene geeft aan dat de toelichting duidelijk was. 

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of er vragen zijn en deelt mee dat het een zeer grondige en 
technische uiteenzetting was. 

Linda Van den Eede vraagt of er moeilijkheden worden voorzien voor de inname van de 24 
grondpercelen. Gaat men uit van het beste scenario?

Pieter Ceyssens legt uit dat het doel is om de onderhandelingen op te starten en met de eigenaars tot 
een minnelijk akkoord te komen. De onderhandelingstermijn wordt bepaald met een deadline. Indien 
dit niet lukt wordt er overgegaan tot een onteigeningsprocedure. Op deze manier is er zicht op de 
deadlines en is het min of meer mogelijk om de timing te respecteren. 
Er zijn een tweetal percelen waarvan het niet duidelijk is of de kavels bouwgrond zijn. Dit is een 
belangrijk aspect voor het bepalen van de kostprijs. Dit wordt momenteel onderzocht en moet in de 
komende weken/maanden duidelijk worden. Zo kan er een correcte onderhandelingsprocedure starten 
en een correct bedrag geboden worden.  

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of er nog vragen zijn.

Er zijn geen vragen meer.

Voorzitter Geertrui Windels bedankt Pieter Ceyssens voor de grondige toelichting en concludeert dat 
het agendapunt besproken werd door de raadscommissie en kan worden voorgelegd aan de 
provincieraad.

Advies: het dossier mag voorgelegd worden aan de provincieraad.

4 Toelichting beleidsevaluaties en prioritair actieplan Mobiliteit

Annelies Janssens, diensthoofd Mobiliteit, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie en 
gaat na of er vragen zijn.



Voorzitter Geertrui Windels deelt mee dat de dienst Mobiliteit schitterend werk heeft geleverd. Zij vult 
aan dat het bijna duizelingwekkend is hoeveel werk er geleverd wordt door het team. Ook de 
complexiteit is een belangrijk item. Met de volgehouden inzet wordt er stap voor stap vooruitgang 
geboekt aan de fietssnelwegen. Zonder de provincie zouden deze stappen veel langer duren of 
uiteindelijk nooit uitgevoerd worden. Voorzitter Geertrui Windels wenst het ganse team proficiat en 
gaat na of gedeputeerde Dehaene iets wenst toe te voegen. 

Gedeputeerde Dehaene wenst aan te sluiten bij de woorden van voorzitter Geertrui Windels. Hij vult 
aan dat de provincie dankbaar mag zijn met dergelijk team. Bij contact met lokale besturen is men 
zeer lovend over de medewerkers van de dienst Mobiliteit. Gedeputeerde Dehaene wenst hen 
hiervoor te danken.

Annelies Janssens bedankt voorzitter Geertrui Windels en gedeputeerde Dehaene. Ze deelt mee dat 
ze de boodschap zal doorgeven aan het ganse team.

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of er vragen zijn.

Koen Moeyersons beaamt de bovenstaande complimenten en wenst de dienst Mobiliteit proficiat voor 
de geleverde prestaties. Ook bedankt hij Annelies Janssens voor de presentatie. Hij vraagt wat de 
stand van zaken is voor de F27 Leirekensroute, meer bepaald over de timing en het einde van de 
realisatie in Londerzeel.

Annelies Janssens licht toe dat de wenslijn ondertussen bepaald is. Vorig jaar zijn er nog wijzigingen 
gebeurd voor het gedeelte tussen de Watermolenstraat en de aansluiting met de F44 langs de 
spoorlijn Mechelen-Dendermonde. Deze wijziging is doorgesproken met het gemeentebestuur en 
nadien ook bekrachtigd door de deputatie en de vervoerregioraad. Deze wenslijn ligt dus vast. Wat de 
uitvoering betreft gaat men nog in gesprek met de gemeenten met de hoop dat ze hiermee aan de 
slag gaan. Hierover moeten nog verder concrete afspraken worden gemaakt. 

Voorzitter Geertrui Windels concludeert dat dit onderwerp afgerond is.

5 Rondvraag

Voorzitter Geertrui Windels deelt mee dat de volgende raadscommissies doorgaat op 7 juni om 13 
uur. Ze vult aan dat er op 28 juni, onder voorbehoud, een raadscommissie of een werkbezoek kan 
voorzien worden . Hiervoor werden er nog geen voorstellen ingediend. Ze gaat na of er voorstellen zijn 
vanuit de administratie of van de raadscommissieleden. Ze vult aan dat er vanuit de dienst Wonen 
reeds meerdere interessante bezoeken werden georganiseerd en dat er vanuit deze dienst nog 
voldoende aanbod is. 
Ze deelt mee indien er geen suggesties binnenkomen, het werkbezoek niet zal doorgaan. 

De voorzitter bedankt de raadsleden en alle medewerkers voor de boeiende en interessante agenda. 

Datum volgende vergadering 7 juni om 13 uur
Einduur van de vergadering 13:00 uur

De secretaris, De voorzitter,

Tania Gilson/Katrien Putzeys Geertrui Windels


