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Werkbundel over Woonbeleid en 
Sociale Huisvesting

Voor de leraar

Volksvertegenwoordigers kunnen onmogelijk alle beleidsthema’s volgen. Daarom verdelen ze 
binnen hun fractie in het parlement de taken. Zo kan elke Vlaamse volksvertegenwoordiger 
zich specialiseren in één of enkele thema’s. 

Ook leerlingen die een debat willen voeren over een maatschappelijk thema, voelen snel aan 
dat dossierkennis belangrijk is. Tijdens de dagprogramma’s in het Vlaams Parlement mer-
ken we vaak dat leerlingen weinig feitenkennis hebben over thema’s die in het simulatiespel 
‘Overstemmen’ aan bod komen. Over heel wat thema’s wordt vaak gedebatteerd met veel 
vooroordelen en in stereotypen. 

Om leerlingen beter voor te bereiden, hebben we enkele informatiedossiers samengesteld. Deze 
werkbundels kunnen u als leraar helpen om voorafgaand aan het spelen van ‘Overstemmen’, 
de leerlingen zowel feitenkennis bij te brengen als hen te laten nadenken over ‘beleid’. 

Deze bundel gaat over woonbeleid en sociale huisvesting. 
We bedanken graag Tine Hendrickx van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen die ons 
hielp met het actualiseren. 

De Kracht van je Stem
September 2017
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Interessante bronnen

http://steunpuntwonen.be/onderzoek
http://www.wonenvlaanderen.be

Beleidsnota Wonen https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/
beleidsnota-2014-2019-wonen-1

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen http://www.vmsw.be/

Interessant filmmateriaal

Rosetta, Speelfilm, 90 min., Frans/Ned.
Regie: Luc & Jean-Pierre Dardenne
België, 1999

Rosetta woont met haar moeder, die aan alcohol verslaafd is, in een caravan op een afgelegen 
camping. Ze wil, zoals iedereen, een normaal leven kunnen leiden en een waardige plaats in 
de samenleving verwerven. Daar heeft ze alles voor over. Rosetta is een film over de soms uit-
zichtloze strijd van een jong meisje tegen de armoede en de uitsluiting. 

Rosetta werd in 1999 bekroond met de Gouden Palm te Cannes. Emilie Dequenne kreeg de 
Prijs voor de Beste Vrouwelijke Vertolking. Hoewel uit 1999, nog steeds een mooie film die niet 
gedateerd oogt.
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Vakoverschrijdende eindtermen

Dit dossier helpt u om aan een aantal vakoverschrijdende eindtermen te werken.

Gemeenschappelijke stam
De leerlingen: 
1. brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk;
2. kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren;
3. ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren;
4. blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven;
5. houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen;   
8. benutten leerkansen in diverse situaties;   
11. kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante 

criteria;
12. zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken;   
13. kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken;   
14. gaan alert om met media;   
16. houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld;   
17. toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschil-

lende standpunten;   
18. gedragen zich respectvol;   
21. verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten;   
22. ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend tot verschillende groepen;
23. doen een beroep op maatschappelijke diensten en instellingen;   
24. maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen 

kenbaar te maken;
25. stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen;   
26. gaan om met verscheidenheid;
27. dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander.

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid
De leerlingen: 
15. beseffen dat maatschappelijke fenomenen een impact hebben op veiligheid en gezondheid.

Context 2: Mentale gezondheid
De leerlingen:
3. erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp.

Context 3: Socio-relationele ontwikkeling
De leerlingen: 
6. doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik;
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Context 5: Politiek-juridische samenleving
De leerlingen: 
1. geven aan hoe zij kunnen deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van de samenleving; 
3. tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten; 
4. zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen; 
5. tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten 

en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid; 
10. illustreren hoe een democratisch beleid het algemeen belang nastreeft en rekening houdt 

met ideeën, standpunten en belangen van verschillende betrokkenen; 

Context 6: Socio-economische samenleving
De leerlingen: 
2. toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn en verdeling van 

welvaart; 
3. zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld; 
8. geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan; 

Context 7: Socioculturele samenleving
De leerlingen: 
1. beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in 

eigen en andere sociale en culturele groepen; 
2. gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen; 
3. illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit; 
4. trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme 

en xenofobie; 
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Dossier Woonbeleid en  
Sociale Huisvesting 

1. Wonen is een mensenrecht

Het recht om een dak boven het hoofd te hebben is een van de sociaal-economische rechten 
die in de ‘Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens’ staan. Het gaat om het recht 
van iedereen op minimumvoorwaarden voor welvaart en welzijn. Huisvesting maakt daar deel 
van uit. Ook in onze Belgische Grondwet staat dat ieder het recht heeft op een behoorlijke 
huisvesting. In Vlaanderen is ‘de Vlaamse Wooncode’ het basisdecreet van het woonbeleid.

Opdracht

Zoek de verschillende artikelen op, die het recht op huisvesting beschrijven.

- in de UVRM: 
(Artikel 25
1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid 
en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisves-
ting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht 
op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, 
ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstan-
digheden onafhankelijk van zijn wil.)

- in de Belgische Grondwet:
(Art. 23
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening hou-
dend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, 
waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.
Die rechten omvatten inzonderheid :
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een alge-
meen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo 
hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en 
een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskun-
dige en juridische bijstand;
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.)
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- In de Vlaamse Wooncode:
(Titel II Doelstellingen van het Woonbeleid 
HOOFDSTUK I HET RECHT OP WONEN 
Art. 3.
‘Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een 
aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een 
betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.’)

2. Wat kan de overheid doen om het recht op 
wonen voor iedereen in de praktijk te brengen?

Het bevorderen van menswaardig wonen voor iedereen is dus een taak van de overheid. Ze 
kan dat op heel verschillende manieren doen. 

 ● Huurwetten: door wetten te maken kan de overheid ervoor zorgen dat huurders 
beschermd worden.
Zo is er in ons land een huurwetgeving die huurders beschermt tegen willekeurige prijs-
stijgingen of tegen de plotse opzeg van een huurovereenkomst. 

Opdracht

Zoek op in de huurwet hoeveel je huur mag stijgen per jaar en wanneer de huisbaas de 
huurprijs mag verhogen.
Zoek een model-huurcontract op. Voor hoelang wordt dat contract in principe afge-
sloten wanneer je een huis gaat huren? Wat moet je doen wanneer je het contract wil 
opzeggen? Wat zijn je rechten en wat zijn je plichten als huurder?

Ook al is er een huurwet, dan nog blijft het huren van een woning op de privémarkt voor velen 
erg duur. Daarom grijpt de overheid ook op andere manieren in, bijvoorbeeld:

 ● Door een huursubsidie te geven aan mensen met een laag inkomen die verhuizen van 
een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning.

 ● Of door woningen op de privémarkt te huren en door te verhuren via sociale 
verhuurkantoren. 

 ● Tot slot kan de overheid ingrijpen op de huurmarkt door zelf sociale huurwoningen aan 
te bieden.
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Opdracht:

• Hang een groot stadsplan op in de klas en kies een buurt uit waar je graag zou wonen.
• Zoek op of er in de buurt woningen te huur zijn. Hoeveel kosten de leuke woningen 

(gemiddeld), die je zou willen huren?
• Stel dat je maximum 27 % van je inkomen kunt spenderen aan de huur, bereken dan 

hoeveel je moet verdienen als je je droomwoning wil huren.
• Zoek in je eigen gemeente (of dichtstbijzijnde stad) op of er ook sociale woningen te 

huur zijn. Duid ze aan op het stadsplan.
• Waar kun je terecht als je een sociale woning wil huren? Wat moet je doen?

3. Sociale woningen: niet voor iedereen

Het sociaal huurwoningaanbod is beperkt
Slechts 6,7 % van de Vlaamse gezinnen bewoont een sociale huurwoning. Nochtans zijn de 
noden groot. 153.312 gezinnen bewoonden eind 2016 een sociale huurwoning en zo’n 124.653 
gezinnen waren ingeschreven op een wachtlijst (VMSW).

Wonen is duur 
De laatste jaren zijn de woningprijzen meer gestegen dan de lonen. Mensen die een huis willen 
kopen, doen dat steeds vaker met leningen over een lange termijn (30 jaar is geen uitzondering 
meer), kopen kleinere woningen of woningen die minder goed in orde zijn. De grootste betaal-
baarheidsproblemen komen echter niet zozeer bij de kopers voor, maar vooral bij huurders en 
bij de huishoudens met één inkomen. 

Hoeveel besteden mensen aan wonen?

Eigenaars met een leninglast betalen gemiddeld 27,1 % van hun inkomen voor de afbe-
taling van een hypothecaire lening. Sociale huurders spenderen gemiddeld 22,7 % aan 
maandelijkse huur. Private huurders spenderen 51,7 % van hun inkomen aan wonen.  
Bron: Heylen K. (2015), Grote Woononderzoek 2013. Deel 2. Deelmarkten, woonkosten en betaalbaarheid, 

Steunpunt Wonen, Leuven, 60 p.

In 2015 leefde 7 % van de Vlamingen in een huishouden waar de totale woonkost (huur of 
aflossing lening, verzekering, taksen, onderhoud en nutsvoorzieningen) meer dan 40 % 
bedraagt van het beschikbare huishoudinkomen. Dat komt overeen met ongeveer 430.000 
personen. Te zware woonkosten komen relatief vaker voor bij alleenstaanden en leden van 
eenoudergezinnen, werklozen, leden van gezinnen met (zeer) lage werkintensiteit, laag-
geschoolden, huurders, de laagste inkomensgroep en personen geboren buiten de EU. 
Bron: De Vlaamse Armoedemonitor 2017 
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Opdracht

Kies een rol uit: 

 ● Hoeveel % van je inkomen gaat naar de huur of afbetaling van de lening? Als je niet 
alleen woont, maak dan een schatting van het gezinsinkomen en bereken het percen-
tage van het gezinsinkomen.

 ● Zoek op hoeveel geld je ongeveer nodig hebt voor gas, elektriciteit en water per maand.

 ● Hoeveel besteed je aan eten per maand?

 ● Hoeveel blijft er over voor vrije tijd?

Inge, 30 jaar
 ● Landschapsarchitect – projectleider 
 ● Verdient € 2200 netto per maand + 

maaltijdcheques en een abonne-
ment voor het openbaar vervoer.

 ● Woont samen met haar vriendin, die 
leerkracht is.

 ● Huurt een appartement in het cen-
trum van Brussel voor € 950. 

 ● Heeft geen auto (en wil die ook 
niet).

Danny, 50 jaar 
 ● Postbode 
 ● Verdient € 1680 netto per maand + 

maaltijdcheques.
 ● Gehuwd, 2 kinderen van 17 en 

20 jaar. Danny’s vrouw werkt voltijds 
als winkelbediende in een grootwaren-
huis. De kinderen studeren nog.

 ● Woont in een eigen rijhuis, de afbeta-
ling is € 740 per maand.

 ● Heeft een kleine auto op afbetaling.

Marco, 29 jaar
 ● Winkelbediende
 ● Verdient € 1400 netto per maand.
 ● Gescheiden, een dochtertje van 3,5 

jaar in co-ouderschap.
 ● Woont in een huurappartement met 

twee slaapkamers voor € 650 per 
maand. Heeft geen auto.

Frank, 56 jaar
 ● Tandarts
 ● Verdient € 4890 netto per maand en 

heeft een auto, gsm, laptop en internet 
van de praktijk.

 ● Gehuwd, 3 volwassen kinderen.
 ● Frank’s echtgenote is kinesitherapeute 

in een ziekenhuis en werkt deeltijds. 
De kinderen zijn het huis uit.

 ● Woont in een eigen villa, de afbetaling 
is € 1250 per maand.
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Op de site http://www.jobat.be/ vind je meer informatie over lonen en verschillende 
beroepsprofielen.

Het loon van een administratief bediende: 
1.400 euro netto

 
 ● Beroep: administratief bediende
 ● Privé: ongehuwd
 ● Brutoloon: 2.150 euro
 ● Nettoloon: ongeveer 1.400 euro
 ● Extra’s: geen

Wij vroegen Layla hoeveel zij verdient …

Wat doe je precies van werk?
Ik werk als billing advisor, wat betekent dat ik de facturatie coördineer. Ik werk als interim, 
maar krijg binnenkort een vast contract, dan verdien ik ook meer. Ik doe dit werk zeer 
graag. Het is uitdagend, gevarieerd en ik heb best een groot takenpakket. Daarom was 
een hoger een voorwaarde om er na mijn tijdelijk contract te blijven werken.

Spaar je?
Momenteel kan ik nog geen geld opzijzetten. Ik heb een kind dat binnenkort naar de 
hogeschool gaat. We proberen wel wat te besparen. Zo zijn we met de auto op reis 
geweest in plaats van met het vliegtuig. En we hoefden niet op hotel, want we logeerden 
bij familie in Spanje.

Wat neemt de grootste hap uit je budget?
De huur. Daar geef ik maandelijks zo’n 500 euro aan uit.

Waar geef je met plezier geld aan uit?
Vooral aan kleren, omdat je daar ook achteraf nog plezier aan hebt. Echte hobby’s heb 
ik niet. 

Waar kan je geen geld aan geven?
Aan de laatste nieuwe snufjes zoals computers of een gsm. Zolang je hebt wat je echt 
nodig hebt, is dat voldoende.

Wat zou je doen als je morgen de lotto wint?
Ik zou een verre reis maken. Voor de rest zou ik wat delen met vrienden van me die het 
heel moeilijk hebben en ook nog wat opzijzetten. Ik zou zeker blijven werken.

Heb je een grote droom?
Ooit zou ik graag een eigen huisje kopen. 
(bvdb) 

Layla (42), 
Merelbeke
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Het loon van een bankier: 3.000 euro netto

 ● Beroep: bankier
 ● Nettoloon: ongeveer 3.000 euro
 ● Extra’s: leasewagen, voordelig gsm-abonnement,  
 hospitalisatieverzekering

We vroegen Koen hoeveel hij verdient ...

Wat vind je van je inkomen? 
Ik ben best tevreden. Het is voldoende en we kunnen er goed van rondkomen. 

Zou je van werk veranderen voor een hoger loon? 
Niet zo snel, want er zijn ook andere factoren belangrijk aan mijn werk. Het loon zou 
ergens anders al aanzienlijk hoger moeten zijn om me van job te doen veranderen. 

Spaar je? 
Wat we opzijzetten varieert, afhankelijk van hoeveel er overblijft. Soms geven we meer 
uit, zodat we terug wat van de spaarrekening moeten halen. 

Wat is je grootste kost? 
De afbetaling van ons huis: zo’n 600 euro per maand. 

Bespaar je op bepaalde zaken? 
Niet specifiek, want we letten eigenlijk niet echt op wat we uitgeven. Maar we zijn wel 
zuinig ingesteld. Zo gaat de verwarming overdag wat lager als we niet thuis zijn, al is dat 
meer uit milieubewustzijn dan uit economische overwegingen. 

Waar geef je met plezier geld aan uit? 
We gaan graag iets eten en drinken, en dan mag dat iets kosten. We hebben er niet elke 
dag tijd voor, dus als we ervan kunnen genieten, profiteren we ervan. In onze vrije tijd zijn 
we ook erg actief: we skiën, tennissen en joggen. 

Waar kan je echt geen geld aan geven? 
Aan een overdaad aan kledij. We gaan eerder ‘basic’ gekleed, met niet te veel franjes. Ik 
ga liever eens goed eten in plaats van daar mijn geld aan te geven.

Stel dat je morgen een fikse loonsopslag krijgt. Wat doe je met het geld? 

Ik denk dat ik dat zou sparen, voor onszelf of voor de kinderen. Extra uitgaven zie ik 
mezelf niet meteen doen, omdat we op dit moment mooi toekomen en alle dingen doen 
die we graag doen.

(bvdb) 

Koen (40), 
Retie 
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Informatie
Een sociale woning huren kan via een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). 

In Vlaanderen zijn er 97 SHM´s waar je telefonisch of persoonlijk terecht kunt voor inlichtingen 
en voor een inschrijving als kandidaat-huurder.

De sociale huisvestingsmaatschappijen verhuren momenteel zo´n 150.000 woningen. Het 
aanbod varieert van studio´s en appartementen tot woningen van één tot vijf slaapkamers. Om 
een sociale woning te huren moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Daarnaast zijn er ook sociale verhuurkantoren (SVK’s). Zij werken op een andere manier en 
helpen mensen in armoede en woonnood aan een betaalbare woning. Ze huren woningen 
van particuliere eigenaars op de private huurmarkt om ze dan door te verhuren aan mensen 
in woonnood. Een SVK heeft minder woningen dan een SHM. Het bouwt zelf geen woningen, 
maar huurt van private eigenaars. Het gaat meestal om individuele woningen of kleine appar-
tementsblokken, geen grote complexen. 

Een sociaal verhuurkantoor onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag 
mogelijke huurprijs te krijgen. De bewoner betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs als het SVK 
aan de eigenaar. Het SVK ondersteunt de bewoners bij hun rechten en plichten als huurder. 
Ook wie bij een SVK wil inschrijven, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Opdracht

 ● Zoek op welke de voorwaarden zijn om een sociale woning te mogen huren. Je vindt 
hierover informatie op de website van de Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen of 
in de werkbundel. 

 ● Neem opnieuw je rol uit de vorige opdracht. Kom je in deze situatie in aanmerking om 
een sociale woning te huren?
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Kijk eens naar de situatie van Saskia. 
 ● Heeft Saskia recht op een sociale woning? (zoek dit op in de voorwaarden van de sociale 

huisvestingsmaatschappij) 
 ● Hoeveel zou Saskia betalen voor een sociale woning? 
 ● Hoelang moet Saskia waarschijnlijk wachten op een sociale woning? Ze woont in de 

provincie Oost-Vlaanderen (zoek dit op in de kerncijfers).

Hallo, ik ben Saskia.
Ik ben 34 jaar en ik werk als winkelbediende. Ik heb een dochter die net 14 jaar gewor-
den is en bij mij woont. Mijn ex zou eigenlijk 50 euro alimentatiegeld per maand moeten 
betalen voor mijn dochter, maar dat doet hij niet.

Mijn nettoloon: € 1300/maand
+ Eindejaarspremie: € 780 netto
+ Vakantiegeld: € 803 netto

Ik huur een appartementje met twee slaapkamers in het centrum voor € 540 per maand. 
Gelukkig heb ik geen auto nodig, ik doe alles met het openbaar vervoer. Om op het werk 
te geraken neem ik de bus.  
Maar mijn appartement is te duur. Ik zoek een oplossing ……
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Informatie

1) Welke woningen heeft de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)?
Een sociale huisvestingsmaatschappij verhuurt studio’s, woningen of appartementen in 
Vlaanderen. 

De keuze hangt af van de gezinssamenstelling en de fysieke toestand van de kandidaat-
huurders. Appartementen en woningen die specifiek aangepast zijn, worden voorbehouden 
voor ouderen of personen met een handicap. De gezinssamenstelling bepaalt de grootte 
van de woning: een woning met bijvoorbeeld drie slaapkamers wordt bij voorkeur aan een 
gezin met kinderen toegewezen. 

Huurders en kandidaat-huurders moeten eventuele wijzigingen in hun gezinssituatie steeds 
onmiddellijk melden aan de SHM. Het is de gezinssamenstelling op het moment van de 
toewijzing van een woning, die geldt.

2) Welke zijn de voorwaarden om u kandidaat te stellen bij de SHM?
Om huurder te kunnen worden van een sociale woning, moet u zich kandidaat stellen bij 
een sociale huisvestingsmaatschappij. De SHM schrijft u in het inschrijvingsregister in als u 
aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 ● meerderjarig zijn; 
 ● voldoen aan de inkomensvoorwaarde; 
 ● voldoen aan de eigendomsvoorwaarde; 
 ● voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid; 
 ● ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 

a. De inkomensvoorwaarde
Het netto-belastbaar inkomen mag in 2017 niet hoger zijn dan:
• 24.092 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
• 26.111 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;
• 36.137 euro in alle andere gevallen, plus 2.020 euro per persoon ten laste.

Let wel: Het inkomen wordt altijd geïndexeerd naar het jaar waarin iemand zich wil 
inschrijven voor een sociale woning. Wie in 2017 wil inschrijven telt het inkomen van 
2014 dat dan geïndexeerd wordt volgens de gezondheidsindex naar 2017.
Sommige SHM’s kunnen hogere inkomensgrenzen toestaan.

b. De eigendomsvoorwaarde
Op het ogenblik van de inschrijving of toewijzing van een woning mag u geen woning of 
bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik heb-
ben. Dit geldt voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor een sociale woning. Dit 
gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland. 
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Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:
• Uw woning wordt onteigend. U kunt er dus niet blijven wonen.
• Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit ge-

beurde maximaal twee maanden geleden, voordat u wilt inschrijven voor een sociale 
woning.

• U hebt een fysieke handicap en uw woning is hier niet op aangepast.
• U hebt een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning (activiteiten van 

het dagelijks leven).
• Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is (dit kan in heel België zijn).
• U verliest het beheer van uw woning (beheersrecht), door een faillissement of omdat 

een instantie uw woning verkrijgt. 

Let op: niet om het even welke verklaring over onbewoonbare, ongeschikte of onaan-
gepaste woningen geeft automatisch recht op een afwijking. De sociale huis  ves tings- 
 maatschappij zal u hierin verder helpen.

c. Taal- en inburgeringsbereidheid
U moet bewijzen dat u Nederlands spreekt of dat u Nederlands wilt leren. Maar niet 
alleen u, ook iedereen die ouder is dan 18 jaar en bij u komt wonen. 
U kunt dit aantonen met één van de volgende documenten:
• een getuigschrift of een diploma van een onderwijsinstelling, die de Vlaamse Gemeen-

schap of Nederland erkent
• een studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) van niveau A1 

Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen
• een vrijstelling voor het niveau A1 Breakthrough op basis van een toelatingsproef van 

een Centrum voor Basiseducatie of Volwassenenonderwijs.
Bezit u deze documenten niet?
Dan kunt u het Huis van het Nederlands contacteren of langsgaan bij uw sociale huis-
vestingsmaatschappij. Een gesprek kan dan volstaan om uw kennis van het Nederlands 
te bewijzen, maar een taalcursus kan nodig zijn. 

U kunt een tijdelijke vrijstelling krijgen, als u hiervoor een gezondheids-, beroeps-
matige of een persoonlijke reden heeft. U vraagt best meer informatie bij uw sociale 
huisvestingsmaatschappij.

Inburgeringsbereidheid.
U moet een inburgeringstraject volgen als: 
• u uit een land buiten de Europese Unie komt
• EN nog geen 12 maanden in België woont
• EN tussen de 18 jaar en 65 jaar bent
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U kunt bewijzen dat u een inburgeringstraject gevolgd hebt via één van de volgende 
documenten:
• een attest van inburgering
• een attest van vrijstelling
• een attest van EVC (erkenning van verworven kwalificaties)
• het inburgeringscontract
• een attest van aanmelding, heraanmelding, uitstel van ondertekening van het inbur-

geringscontract of een attest van tijdelijke opschorting van het inburgeringscontract.

d. Inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister
Om u in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet u 
ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

3) Hoeveel betaalt u om een sociale woning te huren? (1)
Uw inkomen, de kwaliteit van uw woning en uw gezinssituatie zijn erg belangrijk om uw huur-
prijs te berekenen. De berekening gebeurt met een formule (geldig vanaf 1 januari 2017): 

Uw maandhuur 2017 = 1/55 x inkomen – patrimoniumkorting – gezinskorting

Het resultaat van deze formule ligt tussen of is gelijk aan een minimum en een maximum.

Inkomen
De SHM kijkt naar uw inkomen van drie jaar geleden. In 2017 geldt dus uw inkomen van 
2014. Dit inkomen van 2014 wordt verhoogd of aangepast (geïndexeerd) naar juni 2016. Dit 
getal delen we dan door 55. 

Een voorbeeld: uw inkomen in 2014 was 14.000 euro. Dit inkomen wordt geïndexeerd - 
14.000 euro x (125,29/121,08) – en gedeeld door 55.
U zult maximaal 263,40 euro huur per maand betalen. Dit bedrag wordt verminderd met de 
patrimoniumkorting en de gezinskorting. 

Wanneer u geen inkomen heeft, wordt dit gelijkgesteld met het leefloon.

Patrimoniumkorting: de waarde van de woning
Bij sommige woningen is een extra korting op de huurprijs mogelijk. Hoeveel die korting is, 
hangt af van de marktwaarde van de woning. De marktwaarde is de huurprijs die iemand 
betaalt voor een gelijkaardige woning op de privémarkt (gelijkaardig type, ouderdom en 
onderhoud). Is de marktwaarde van uw woning laag, dan krijgt u een hogere korting.
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Een voorbeeld: er zijn 2 dezelfde gezinnen, ze verdienen evenveel en krijgen dezelfde 
gezinskorting. Het eerste gezin woont in een nieuwbouwhuis, het tweede gezin in een ver-
ouderd appartement. Zonder patrimoniumkorting betalen ze dezelfde huurprijs. Door deze 
korting zal het tweede gezin minder betalen, omdat de kwaliteit van hun woning minder is. 

Deze patrimoniumkorting is maximaal 137 euro voor sociale woningen met een lage markt-
waarde en minimaal 0 euro voor sociale woningen met een hoge marktwaarde. De korting 
wordt jaarlijks geïndexeerd.

Gezinskorting: uw gezinsgrootte
Het aantal personen ten laste bepaalt ook een korting op uw huurprijs. Kinderen of gezins-
leden met een handicap (minstens 66 %) zijn personen ten laste. U betaalt elke maand 18 
euro minder voor elke persoon ten laste. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Een voorbeeld: Uw huurprijs is berekend op 263,40 euro per maand. U hebt twee kinderen: 
2 x 18 euro per persoon ten laste. Als u twee kinderen hebt, betaalt u in ons voorbeeld dan 
227,40 euro (263,40 euro min 36 (=18*2) euro).
Deze aftrek voor personen ten laste, noemen we de gezinskorting.
 
Verandert uw gezin? Hebt u een kindje gekregen? Is iemand van uw gezin overleden? Dan 
moet u dit melden bij uw sociale huisvestingsmaatschappij. Uw huurprijs wordt (in principe) 
één keer per jaar aangepast aan uw veranderde gezinssamenstelling.

Vermindering onroerende voorheffing
De eigenaar van een woning betaalt jaarlijks een belasting op zijn onroerende goederen, 
zoals op het huis dat hij in eigendom heeft. Het bedrag is afhankelijk van het kadastraal 
inkomen van dat onroerend goed en de opcentiemen van de provincie en de gemeente. 
Wie een sociale woning huurt heeft recht op een vermindering voor kinderbijslaggerech-
tigde kinderen en voor gehandicapte personen.

Onderbezettingsvergoeding
Huurders van een sociale woning mogen één slaapkamer meer hebben dan het aantal 
bewoners. 
Als u twee of meer slaapkamers te veel hebt, dan woont u onderbezet. De SHM vraagt u 
dan om te verhuizen naar een kleinere woning. U krijgt dan twee keer een aanbod op maat. 
Weigert u dit twee keer? Dan moet u verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen. 
Die vergoeding bedraagt voor een slaapkamer teveel 30 euro/maand (bedrag in 2017). Dit 
betaalt u extra bij uw maandelijkse huurprijs en kosten.
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Grenzen van de huurprijs
De huurprijs valt binnen grenzen:

U betaalt nooit meer dan 1/55 van uw inkomen.

U betaalt nooit meer dan de basishuurprijs van uw woning. De marktwaarde wordt in uw 
contract vastgelegd als u uw huurovereenkomst sluit. Dit noemen we de basishuurprijs. De 
basishuurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het laagste bedrag, 1/55 van uw inkomen of de basishuurprijs, is uw maximale huurprijs.
Er is ook een minimale huurprijs. Dit hangt ook af van de waarde van de woning. Een 
gezin met een heel laag inkomen betaalt nooit minder dan 120 euro per maand voor een 
goedkopere sociale huurwoning en 240 euro per maand voor een duurdere woning. Deze 
bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

4) Wat moet u doen om u in te schrijven? (2) 

U kunt alleen inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuur-
kantoor (SVK) in uw buurt of in de gemeente waar u wilt wonen, als u aan de voorwaarden 
voldoet. Daarom moet u alle documenten meenemen die dat kunnen staven. 

U moet dus alle documenten meenemen die uw inkomen (van drie jaar geleden) kunnen 
bewijzen, zoals het aanslagbiljet van de belastingen, attesten of betalingsbewijzen bijvoor-
beeld van het OCMW, een ziekenfonds of mutualiteit, de RVA… 

U hebt een attest van gezinssamenstelling nodig en eventueel bewijzen dat de gezinssa-
menstelling in de toekomst zal wijzigen (bijvoorbeeld een inleiding tot echtscheiding). 

Als er iemand in uw gezin een persoon met een handicap is, dan moet u daar een attest 
van meenemen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van de kas die de 
invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. 

Als uw huidige woning officieel ongeschikt, onbewoonbaar of onaangepast werd verklaard, 
of onteigend wordt, dan brengt u ook daarvan een officieel bewijs mee. 

U brengt ook de attesten of bewijzen mee, die aantonen dat u en iedereen in het gezin die 
ouder is dan 18 jaar, Nederlands spreekt of Nederlands wil leren. En tot slot, voor wie dat 
geldt, brengt u ook een bewijs van inburgering mee. 
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5) Wanneer krijg ik een sociale woning toegewezen? (3) 

De chronologie van de inschrijvingen telt, wanneer een sociale woning wordt toegewezen. 
Wie eerst inschreef, kan eerst de sociale woning huren die voor zijn gezin past.

Voorrang
Sommige kandidaten kunnen sneller een woning krijgen, omdat ze een voorrang genieten. 
Wie kan achtereenvolgens voorrang krijgen?
1. Huurders wiens sociale woning wordt gerenoveerd en die daarom moeten verhuizen 
2. dakloze personen die door een OCMW worden voorgedragen aan de SHM of een per-

soon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst of een persoon met een 
geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organi-
satie wordt voorgedragen

3. personen met een fysieke handicap of beperking, als de woning specifiek aan deze 
handicap is aangepast

4. een kandidaat-huurder voor een sociale assistentiewoning die vrijkomt
5. een huurder van een sociale woning die overbewoond is
6. een huurder van een sociale woning die in een aangepaste woning woont zonder dat er 

nog een persoon met handicap in het gezin is
7. een persoon die door de toezichthouder in het gelijk werd gesteld
8. mensen die wettelijk opnieuw gehuisvest moeten worden
9. een huurder van wie de gezinssamenstelling veranderd is en die een grotere of kleinere 

woning aanvragen bij hun SHM
10. kandidaat-huurders waarvan de verwachte gezinshereniging nog niet heeft plaatsge-

vonden en hierdoor een aangepaste woning nodig hebben
11. mensen die in een roerend of onroerend goed wonen, dat volgens een proces-verbaal 

niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen
12. mensen die in een woning wonen, die officieel ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard
13. mensen die nog wonen in een woning, op de datum dat die onteigend wordt
14. ontvoogde minderjarige kandidaat-huurders

Deze lijst kan soms verschillen door lokale regelgeving. Zo heeft een SHM het recht om 
inwoners van de gemeente voorrang te geven. 

Bronnen:

(1) https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Huren-van-een-sociale-woning/
Hoeveel-huur-betaalt-u/Bij-een-sociale-huisvestingsmaatschappij

(2) https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Huren-van-een-sociale-woning/
Hoe-huurt-u-een-sociale-woning/Inschrijving

(3) https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Huren-van-een-sociale-woning/
Hoe-huurt-u-een-sociale-woning/Toewijzing/Bij-een-sociale-huisvestingsmaatschappij
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Informatie: kerncijfers

De wachtlijsten voor kandidaat-huurders bij de 97 sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) 
uit de sociale huursector in Vlaanderen op 31 december 2016.
2016: 137.177 kandidaat-huurders zijn ingeschreven. 124.653 kandidaten wonen nog niet in een 
sociale woning. 14.486 wel, maar willen verhuizen naar een andere sociale woning (mutatie).

Tabel volgens leeftijd  
van kandidaat-huurders

 2016

 aantal aandeel

< 20 1.373 1,00 %

20-29 25.688 18,73 %

30-39 33.952 24,75 %

40-49 28.831 21,02 %

50-59 23.406 17,06 %

>= 60 23.834 17,37 %

ongeldig 7 < 0,01 %

totaal 137.177 100,00 %

Tabel volgens gezinssamenstelling

 2016 

 aantal aandeel

alleenst. 65.476 47,73 %

2 leden 27.338 19,93 %

3 leden 18.574 13,54 %

4 leden 14.168 10,33 %

>= 5 leden 16.478 12,01 %

ongeldig 461 0,34 %

totaal 137.177 100,00 %
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Tabel per provincie

 2016

 aantal aandeel

Antwerpen 45.734 33,34 %

Limburg 18.020 13,14 %

Oost-Vlaanderen 32.182 23,46 %

Vlaams-Brabant 14.233 10,38 %

West-Vlaanderen 23.265 16,96 %

Henegouwen 207 0,15 %

Luik 173 0,13 %

Luxemburg 31 0,02 %

Namen 39 0,03 %

Waals-Brabant 61 0,04 %

Brussels Gewest 1.515 1,10 %

onbekend 1.718 1,25 %

totaal 137.177 100,00 %

Gemiddelde wachttijd in aantal dagen 

 2016

Antwerpen 1.190

Limburg 1.357

Oost-Vlaanderen 1.145

Vlaams-Brabant 1.046

West-Vlaanderen 920
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Tabel per nationaliteit

Provincie Nationaliteit In 2016

Antwerpen Belg 25.206

EU 4.391

Niet EU 14.021

Onbekend 2.113

Totaal Antwerpen  45.734

Limburg Belg 9.715

EU 1.445

Niet EU 2.103

Onbekend 4.754

Totaal Limburg  18.020

Oost-Vlaanderen Belg 20.230

EU 2.019

Niet EU 5.314

Onbekend 4.616

Totaal Oost-Vlaanderen  32.182

Vlaams-Brabant Belg 9.325

EU 821

Niet EU 2.819

Onbekend 1.265

Totaal Vlaams-Brabant  14.233

West-Vlaanderen Belg 17.302

EU 926

Niet EU 4.056

Onbekend 978

Totaal West-Vlaanderen  23.265
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Extra: in de pers  

124.653 mensen op wachtlijst 
sociale woning

Het aantal kandidaat-huurders op de 
wachtlijst van een sociale huisvestings-
maatschappij steeg eind vorig jaar tot 
124.653. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams 
minister Liesbeth Homans.

In 2015 waren er 105.370 kandidaat-
huurders. Eind 2016 stonden er 124.653 
mensen op de wachtlijst van een sociale 
huisvestingsmaatschappij. ‘Dat is uiter-
aard een toename, maar de cijfers moeten 
met de nodige nuances geïnterpreteerd 
worden’, zegt Vlaams minister van Wonen 
Liesbeth Homans (N-VA). Ze wijst erop 
dat de sociale huisvestingsmaatschap-
pijen in oneven jaren hun lijsten actuali-
seren en heel wat mensen schrappen die 
geen kandidaat meer zijn of die niet meer 
in aanmerking komen.

Alleenstaanden en grote gezinnen nemen 
nog steeds een aanzienlijk deel van de 
wachtlijsten in. Ook de vluchtelingen-
crisis heeft een impact. Het aantal kandi-
daten van buiten de Europese Unie steeg 
van 19.246 in 2014 tot 26.720 in 2016. 
Ook de verhoging van de inkomensgrenzen 
in 2013 heeft zich volgens Homans ver-
taald in meer inschrijvingen.
Ondanks de stijging blijft de gemiddelde 
wachttijd ongeveer status quo, door het 
stijgend aantal toewijzingen. ‘Dat komt 
omdat de afgelopen jaren sterk werd 
geïnvesteerd in de bouw van sociale 
woningen. Sociale huisvestingsmaatschap-
pijen bouwen steeds meer woningen om 
hun bindende doelstellingen te halen’, 
zegt Homans. Een kandidaat-huurder die 
vier jaar op de wachtlijst staat, kan een 
huurpremie krijgen.
De Tijd - 30 Jun. 2017, Pagina 5
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Experimenteren met nieuwe sociale woonvormen
De sociale woningmarkt experimenteert met 
nieuwe woonvormen. In de pijplijn zitten klus-
huizen, koten voor senioren, bescheiden wonin-
gen, cohousing en wooncoöperaties. “We willen 
van ons slecht imago af”, zegt woon-innovator 
Filip Lagiewka.

Zo gaat het met regels: ze geven kader aan een 
bestaande situatie maar zetten de rem op verdere 
(en soms heel snelle) evolutie. In het huidige 
woonlandschap zorgt dat voor problemen, want 
experimentele woonvormen raken maar moeilijk 
van de grond . Daarom heeft Vlaams minister 
van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) een oproep 
gelanceerd ‘tot deelname aan een proefomgeving 
voor experimentele woonvormen’. Proefprojecten 
kunnen nog worden ingediend tot eind augustus. 
Bestaande regelgeving wordt dan, voor een 
beperkte periode, aan de kant geschoven om 
innovatie vrij spel te geven. De bedoeling is om 
expertise op te bouwen, stelt Homans, en om te 
kijken of het opportuun is om de projecten uit te 
breiden naar heel Vlaanderen.
Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale 
Woning, actief in de provincie Antwerpen met 
een patrimonium van zesduizend woongele-
genheden, stuurt alvast enkele plannen in: een 
samenwoonproject voor mensen met een handi-
cap en ‘Senioren Thuis’, een kot voor senioren. 
De Ideale Woning broedt op meer van dat soort 
ideeën sinds ze twee maanden geleden een 
woon-innovator in dienst nam. Filip Lagiewka is 
stedenbouwkundige en landschapsarchitect en 
wil zijn bagage uit ‘de privé’ inzetten om van so-
ciale woningbouw een positief verhaal te maken.
“Er heerst nog altijd het beeld dat ‘de verliezers’ 
in onze samenleving in een sociale woning te-
rechtkomen. En in rijkere buurten stoot de komst 
van een sociale blok al eens op protest. Maar 
wij willen in tien, vijftien jaar tot een dynamiek 
komen waarmee we een middel kunnen zijn om 
een buurt goed te doen functioneren. Als we een 
project bouwen in een wijk, dan proberen we er 
bijvoorbeeld ook een parkje in te integreren dat 
openstaat voor iedereen. Of we voorzien ruimte 
voor een crèche of een winkel. De aanwezigheid 
van extra sociale woningen kan het voortbestaan 
van een buurtwinkeltje bepalen.”

Kwaliteit
Het is Lagiewka’s job om antwoorden te ver-
zinnen op de problemen waarmee de sociale 
huisvesting vandaag kampt: de enorme vraag 
- op de wachtlijst van De Ideale Woning alleen 
al staan 12.000 alleenstaanden en gezinnen - en 
het verouderd patrimonium. “Huurders hebben 
tot nu toe weinig aangegeven dat ze toe zijn aan 
een nieuwe woning, waardoor hun woningen 
nooit vrijgegeven en dus ook nooit grondig 
gerenoveerd zijn”, zegt Lagiewka. “Ze zijn een 
uitzondering, maar we hebben woningen in onze 
portefeuille zonder warm water, met een wc 
‘op de koer’ of met een elektrisch vuurtje als 
verwarming. En dat in een woonlandschap met 
almaar strengere normen.”

Daarom zet De Ideale Woning vaak in op ver-
vangbouw. “Sterk verouderde woningen worden 
vervangen door nieuwe, die allemaal voldoen 
aan de huidige normen. De sociale nieuwbouw 
is zelfs kwaliteitsvoller dan wat de bouwpromo-
toren verwezenlijken. Die drukken de kosten en 
hebben geen verantwoordelijkheid achteraf. Wij 
verhuren onze woonsten voor soms wel vijftig 
jaar. Die moeten dus wel degelijk zijn”, bena-
drukt hij.

Silvertop
“De motor voor stads- en randvernieuwing komt 
uit de hoek van de sociale woningbouw”, maakt 
Lagiewka zich sterk, “en de vraag naar flexibele 
oplossingen is enorm” (zie kader).
Sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven, 
actief in de stad Antwerpen en haar districten, 
telt 18.000 woningen voor 34.000 bewoners. 
“Het cliché zijn de woontorens in de wijken 
Luchtbal, Silvertop, Arena in Deurne en Europa-
park op Linkeroever. Maar we hebben ook meer 
dan 800 eengezinswoningen in ons patrimonium, 
en kleine appartementsgebouwen, verspreid 
over de stad”, zegt Jan Hendrickx, woordvoer-
der van Woonhaven. “Op dit moment worden 
dertig à veertig sociale woonprojecten gereno-
veerd. We zijn een van de grootste bouwheren in 
Vlaanderen.”
Uitbreiding van het patrimonium is er niet. 
“Ruim tien procent van de huurwoningen in 
Antwerpen zijn sociale woningen, en dat aan-
deel moet volgens het bestuursakkoord op peil 
blijven”, zegt Hendrickx.
“Met nieuwe woonvormen zijn we niet bezig. 
Zoiets als kluswoningen, uiteindelijk is dat inzet-
ten op stenen. Wij zetten in op begeleiding van 
mensen”, weet Hendrickx.

Onderliggende problematiek
“Zo werken we - De Ideale Woning doet dat 
overigens ook - samen met De Vliering om 
bewoners thuis psychologische begeleiding te 
geven. Het gebeurt wel eens dat er klachten zijn 
over een vuile woning of nachtlawaai, en dan 
blijkt vaak dat er een onderliggende problema-
tiek is. Mensen zetten niet snel zelf de stap naar 
de hulpverlening, en onze sociaal assistenten 
helpen hen daar mee.”
Daarnaast werken ze in de Silvertoptorens al 
jaren samen met Zewopa, dat 22 appartementen 
huurt voor mensen met een fysieke handicap. 
“Zij wonen zelfstandig maar als er iets is, kun-
nen ze de klok rond rekenen op permanentie. 
Zewopa heeft bij ons een kantoor en een ge-
meenschapsruimte waarin de bewoners met een 
handicap samen activiteiten kunnen doen.”

Gazet van Antwerpen/Metropool Stad - 13 Jul. 2017  Pagina 14
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Den Tir verdwijnt voor 80 sociale woningen
De oude schietstand Den Tir nabij de Baron 
Ruzettelaan in Assebroek gaat volgend jaar 
eindelijk tegen de vlakte. Dan verrijzen er 
op de vroegere gronden van Defensie zo’n 
80 sociale huurwoningen van de Brugse 
Maatschappij voor Huisvesting.

Nu herinnert het opschrift ‘Schietstand 
Garnizoen Brugge’ nog aan het verleden 
van Den Tir in Assebroek. Na de Eerste 
Wereldoorlog werd Den Tir als schietstand 
gebruikt voor het leger en de politie. Het 
militair domein wordt nog altijd door hoge 
hekken afgesloten, hoewel er al sinds 2009 
niet meer geschoten wordt. Een jaar nadien 
kocht de stad de terreinen op. Toch duurde 
het nog zeven jaar vooraleer er eindelijk 
een toekomst voor de site voorligt. “In die 
periode zijn de gronden tot twee keer toe 
gesaneerd”, zegt schepen van Ruimtelijke 
Ordening Franky Demon (CD&V). “Vooral 
die tweede keer veroorzaakte een jaar 
vertraging, omdat het de eerste keer niet 
volledig werd uitgevoerd. Verder hebben we 
gewoon de procedures gevolgd en zijn er 
plannen klaargemaakt om van dit militair 
domein een woongebied te maken.”
Avonturenpark
De omvorming naar een modern sociaal 
bouwproject zal de buurt wat meer elan 
geven. De stad wil alvast ook het pleintje 
voor de schietstand opnieuw inrichten, wat 
de klanten van café Pistolet een mooier uit-
zicht zal bezorgen. Het avonturenpark voor 

kinderen, dat recent nog werd aangelegd, 
blijft behouden. De gebouwen van Den Tir 
gaan volgend jaar tegen de vlakte en maken 
plaats voor 48 sociale huurappartementen. 
Nabij de Schijfstraat worden nog eens 35 
woningen gerealiseerd. Daar wordt gekozen 
voor gezinswoningen met een tuintje en een 
kleine woonblok. Er komt ook een groene 
binnentuin. Tegen 2021 moeten de eerste 
woningen bewoond zijn.
De Brugse Maatschappij voor Huisvesting 
realiseert de nieuwe woningen. “We zijn 
dankbaar dat de stad Brugge helpt mee-
denken aan het comfort van mensen die op 
een lijst voor sociale woningen staan”, zegt 
voorzitter Pascal Ennaert.
“Onze wachtlijst is momenteel dubbel zo 
lang als er woningen beschikbaar zijn. Door 
de komst van nieuwe sociale woningen in 
Assebroek en - tegelijkertijd - ook langs de 
Sint-Pietersmolenstraat maken we al een 
enorme inhaalbeweging de komende jaren.
Daarbij komt ook nog het project van die 
andere militaire site aan de Peterseliestraat, 
waar ook ruimte komt voor sociale wonin-
gen. Op die manier kunnen we tegen al die 
gezinnen op de wachtlijst zeggen: ‘heb nog 
even geduld, er is eindelijk een woning in 
zicht’.”
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