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2. STAD OM IN TE WONEN

STANDpuNT

De Vlaamse overheid omschrijft voor het lokale bestuur een aantal duidelijke opdrachten met betrekking tot 
wonen: sociale woonprojecten stimuleren, de woningkwaliteit bewaken, woonbehoeftigen en alleenstaan-
den ondersteunen, leegstand en verwaarlozing bestrijden. 

Vandaag worden die opdrachten in Mechelen veel te karig ingevuld. We zien een woonbeleid dat eenzijdig 
inzet op hoogwaardige, prestigegerichte woongelegenheid. Er heerst in onze stad dan ook een wooncrisis. 
Voor wie met een bescheiden budget moet rondkomen, dreigt wonen in Mechelen onmogelijk te worden.

Om het tij te keren, moet het woonbeleid drastisch van koers veranderen. De stad moet het heft in handen 
nemen en een ambitieus en sociaal woonplan ontwikkelen. Ze moet instaan voor een ruim aanbod aan 
kwaliteitsvolle woningen voor iedereen.

ONZE VOORSTELLEN

EEn. EEn ambitiEus bElEid voor modErnE socialE 
huisvEsting

•	 We	zorgen	ervoor	dat	het	aantal	sociale	woningen	in	Mechelen	nooit	onder	de	Vlaamse	norm	van	9%	
zakt en streven, naar het voorbeeld van andere Europese landen, naar een veel ambitieuzer percentage.

•	 De	stad	geeft	voorrang	aan	projectontwikkelaars	die	binnen	hun	project	vrijwillig	een	sociale	last	willen	
realiseren. Ontwikkelaars worden aangemoedigd om dat te doen.

•	 Bij	het	afleveren	van	een	bouwvergunning	voor	nieuwe	projecten	wordt	20%	van	de	wooneenheden	
voor minstens 15 jaar ter beschikking gesteld van het SVK of andere sociale huisvestingsmaatschappijen.

•	 Bij	het	creëren	van	nieuwe	sociale	woningen	wordt	rekening	gehouden	met	het	profiel	van	de	kandidaat-
huurders. Er moeten ook voldoende woningen beschikbaar zijn voor grote gezinnen.

•	 De	stad	geeft	woningen	in	haar	bezit	bij	voorkeur	in	beheer	van	het	Sociaal	Verhuurkantoor	(SVK)
•	 De	stad	bestemt	gronden	die	ze	in	eigendom	heeft	of	verwerft	bij	voorkeur	voor	sociale	woningbouw.
•	 Sociale	woningen	worden	uitsluitend	toegekend	aan	wie	ze	echt	nodig	heeft.	Ze	worden	niet	ingenomen	

door middenklasse-gezinnen in het kader van projecten als De Plaonmakers.
•	 De	door	Woonpunt	gehanteerde	norm	die	zegt	dat	elke	slaapkamer	door	slechts	één	inwoner	mag	ge-

bruikt worden, schaffen we af.
•	 De	actualisering	van	de	 inschrijving	bij	verschillende	huisvestingsmaatschappijen	moet,	net	als	de	 in-

schrijving zelf, via het centraal register verlopen.
•	 In	de	sociale	huisvesting	worden	geen	uit	huiszettingen	doorgevoerd.
•	 De	stad	voert	een	beleid	dat	vooroordelen	tegen	sociale	huisvesting	ontkracht.
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TwEE. inzEttEn op EEn ruimE, kwalitEitsvollE En 
bEtaalbarE privatE huurmarkt

•	 In	afwachting	van	een	Vlaams	huurprijzenraster	stelt	de	stad	zelf	een	raster	op	dat	de	huurprijzen	be-
grenst volgens objectieve criteria als woningkwaliteit en aantal kamers.

•	 Elke	huurwoning	krijgt	een	kwaliteitslabel.	Er	wordt	extra	personeel	 ingezet	om	voldoende	controles	
mogelijk te maken. Woningen die niet voldoen aan de vereiste normen, worden als ongeschikt of onbe-
woonbaar geregistreerd, bij de eigenaars worden hogere heffingen effectief geïnd.

•	 De	stad	beheert	een	website	met	beschikbare	huurwoningen	en	vermeldt	voor	elke	woning	het	kwaliteit-
slabel en de prijs.

•	 Huisjesmelkers	worden	streng	en	effectief	aangepakt.	
•	 Discriminatie	op	de	huurmarkt	wordt	met	praktijktesten	opgespoord	en	ook	daadwerkelijk	aangepakt.
•	 Bij	onbewoonbaarverklaring	op	de	private	huurmarkt,	verplicht	de	stad	zich	ertoe	de	betrokken	mensen	

binnen een redelijke termijn een andere woning aan te bieden.
•	 De	stad	gaat	actief	op	zoek	naar	projectontwikkelaars	die	woningen	willen	bouwen	voor	de	huurmarkt.
•	 We	hanteren	een	nultolerantie	voor	leegstand.	We	verhogen	het	bedrag	van	de	leegstandsheffing	en	

verminderen het aantal vrijstellingen.

DriE. EEn actiEvE stEdElijkE vastgoEdpolitiEk
•	 Stadsgronden	en	stadsgebouwen	worden	niet	langer	verkocht.
•	 Concessies	aan	projectontwikkelaars	worden	alleen	vergund	via	erfpacht.	Zo	blijven	de	gronden	in	pu-

bliek bezit.
•	 We	richten	een	stedelijke	wooncoöperatie	op	die	instaat	voor	bouw,	renovatie	en	isolatie	van	woningen.
•	 Bij	nieuwbouwprojecten	van	de	stedelijke	wooncoöperatie	voorzien	we	twee	derden	betaalbare	wonin-

gen en een derde sociale woningen, naar het Weense SMART-model.
•	 De	stad	verwerft	zelf	woningen	en	brengt	ze	aan	een	redelijke	prijs	op	de	huurmarkt.	Zo	wordt	ze	op	die	

huurmarkt een betekenisvolle speler.
•	 Naar	het	voorbeeld	van	Vilvoorde	legt	de	stad	ontwikkelaars	van	grote	projecten	een	projectlast	op.	De	

opbrengst daarvan wordt geïnvesteerd in huisvesting.

VISIE

Een degelijk dak boven je hoofd, het is een grondwettelijk vastgelegd recht. Maar in de praktijk is dat lang 
niet voor iedereen gegarandeerd. Woningen worden immers niet gezien als iets waar we recht op hebben, 
ze	zijn	het	onderwerp	van	een	commerciële	markt.	Het	zijn	dingen	om	te	verhandelen,	om	grof	geld	aan	te	
verdienen, om mee te speculeren.

Er	heerst	in	Vlaanderen	een	echte	wooncrisis.	Niet	alleen	heeft	niet	iedereen	een	kwaliteitsvolle	woning,	
voor steeds meer mensen loopt de woonkost ondraaglijk hoog op.

In	Vlaanderen	houdt	30%	van	de	huurders	na	betaling	van	de	huur	te	weinig	geld	over	om	een	menswaardig	
leven	te	leiden.	De	helft	van	de	private	huurders	besteedt	meer	dan	30%	van	hun	inkomen	aan	de	huur.	
240.000	huishoudens	komen	in	aanmerking	voor	een	sociale	woning.	

Een woning in eigendom wordt bij ons nog altijd als ideaal gezien. Maar een woning verwerven wordt voor 
een groot deel van de bevolking steeds moeilijker of zelfs totaal onmogelijk. Ook bij de eigenaars zit lang 
niet iedereen op rozen. Voor veel eigenaars zijn de afbetaling en de onderhoudskosten te zwaar om dra-
gen.	Niet	weinig	mensen	zien	zich	genoodzaakt	hun	woning	op	te	geven.
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Ook in Mechelen laat de wooncrisis zich sterk voelen. De vastgoedsector heeft ook hier een winstgevende 
markt	ontdekt	en	mikt	op	het	gegoede	deel	van	de	bevolking.	Het	stadsbestuur,	dat	voortdurend	een	meer	
prestigieuze uitstraling van de stad najaagt, geeft de sector alle vrijheid. Er is dan ook een overaanbod van 
woningen in de hogere prijsklasse.

Betaalbare	gezinswoningen,	aangepaste	woningen	voor	verschillende	gezinssamenstellingen,	sociale	wo-
ningen…	dat	staat	allemaal	onderaan	de	agenda.	Alleenstaanden,	starters,	nieuwkomers,	éénoudergezin-
nen, werkzoekenden, ouderen met een karig pensioen, grote gezinnen… ze worden allemaal geconfron-
teerd met woningnood.

De wooncrisis vraagt een resolute koerswijziging in het woonbeleid. Wonen moet daarin van elke winstlo-
gica losgekoppeld worden en opnieuw een onvoorwaardelijk recht worden voor iedereen.

EEn. EEn ambitiEus bElEid voor modErnE socialE 
huisvEsting

De	sociale	huisvesting	in	Vlaanderen	maakt	slechts	6,7%	uit	van	het	totale	woningaanbod.	In	vergelijking	
met	een	aantal	andere	Europese	landen	is	dat	erg	mager.	Nederland	heeft	30%	sociale	woningen,	Oosten-
rijk	24%,	Denemarken	20,9%,	Zweden	19%,	het	Verenigd	Koninkrijk	17,6%,	Frankrijk	16,8%	en	Finland	13%.	

De Vlaamse regering verwacht van steden en gemeenten dat ze een sociaal woningaanbod realiseren van 
9%.	Mechelen	haalt	8,5%.	De	ellenlange	wachtlijsten	tonen	onmiskenbaar	aan	dat	er	een	schrijnend	tekort	
is	aan	sociale	woningen.	 In	Mechelen	staan	zo’n	2400	mensen	op	de	wachtlijst,	de	wachttijd	bedraagt	
gemiddeld 7 jaar.

Je zou verwachten dat het tekort, zowel op Vlaams als op lokaal niveau, zou leiden tot een grootscheepse 
inhaalbeweging.	Niets	daarvan.	Integendeel	wordt	er	in	de	sociale	huisvesting	verder	bespaard,	wordt	so-
ciale huisvesting voortdurend in een negatief daglicht geplaatst en wordt zelfs openlijk gepleit om een stop 
in	de	sociale	woningbouw	door	te	voeren.	Begin	april	stelde	Els	Ampe,	partijgenote	van	Bart	Somers,	voor	
om	de	sociale	woningbouw	in	Brussel	stop	te	zetten.	Volgens	Ampe	zouden	er	in	de	hoofdstad	veel	te	veel	
sociale woningen zijn en zouden die alleen maar een overvloed aan armoede aantrekken. Mercedes Van 
Volcem, eveneens politica van Open Vld, zei daarop zelfs dat sociale huisvesting niet meer van deze tijd is.

Voor	de	Mechelaars	klinkt	het	niet	onbekend.	Toen	Bart	Somers	in	2000	burgemeester	van	Mechelen	werd,	
kondigde hij ook in onze stad een sociale woningstop aan. Met een gelijkaardige stigmatiserende motivatie: 
“Sociale	woonwijken	zijn	verzamelplaatsen	van	samenlevingsproblemen.”	Hoewel	er	intussen	met	mond-
jesmaat wel terug wat nieuwe woningen bijkwamen, is het aantal sociale woningen vandaag nog altijd 
kleiner	dan	achttien	jaar	geleden,	terwijl	de	nood	almaar	groter	wordt.	Het	huidige	stadsbestuur	toont	zich	
alles	behalve	ambitieus.	In	het	bestuursakkoord	werd	in	slechts	300	nieuwe	sociale	huurwoningen	voor	de	
periode	2013-2018	voorzien.

Sociale	huisvesting	wordt	vandaag	omschreven	als	een	tijdelijke	noodoplossing.	Iets	voor	arme	sukkelaars,	
die er best zo snel mogelijk weer uit weggaan en doorschuiven naar de heilige private markt. De Vlaamse 
regering,	met	N-VA	en	Open	Vld	voorop,	wil	de	sociale	huisvesting	dan	ook	liefst	zoveel	mogelijk	beperken	
en strenger reglementeren. Er komen tijdelijke contracten in plaats van woonzekerheid; sociale huurders 
mogen niet het minste stukje eigendom hebben; als hun inkomen een beetje stijgt, moeten ze verhuizen; 
als ze vrienden of familie in nood tijdelijk onderdak verlenen, worden ze als fraudeurs behandeld.

Dat	er	veel	meer	ambitie	nodig	 is,	wordt	door	meerdere	specialisten	bevestigd.	Joy	Verstichele,	coördi-
nator	van	het	Vlaams	Huurdersplatform,	stelt:	“Sociale	woningen	bieden	een	antwoord	voor	die	huurders	
die de private huurmarkt niet kan bedienen. Een reden te meer om ambitieuzer in de sociale huurmarkt te 
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investeren. De grote verdienste van sociaal wonen is dat er een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod met 
woonzekerheid wordt ontwikkeld voor hen die daar nood aan hebben.” 

Ook	stadssocioloog	Stijn	Oosterlynck	pleit	voor	extra	investeringen	:	“Er	is	nood	aan	méér	sociale	wonin-
gen… Stoppen met de bouw van sociale woningen is absoluut geen oplossing, ook niet in steden waar er al 
relatief	veel	zijn…	Met	een	bouwstop	is	er	maar	één	groep	slachtoffers:	zij	die	op	een	wachtlijst	staan	voor	
een sociale woning.”

In	Mechelen	willen	we	dan	ook	een	veel	ambitieuzer	beleid	zien.	Mechelen	moet	van	sociale	huisvesting	
een prestigeproject maken. 

Belangrijk	daarbij	 is	dat	de	negatieve	kijk	op	sociale	huisvesting	doorbroken	wordt.	Ze	mag	niet	 langer	
gezien worden als iets wat bestemd is voor het “overschot” van de samenleving. Sociaal wonen moet een 
bredere	invulling	krijgen,	zoals	dat	in	het	verleden	overigens	ook	het	geval	was.	In	1961,	toen	voor	het	eerst	
inkomensgrenzen	voor	de	sociale	huisvesting	werden	vastgelegd,	kwam	60%	van	de	bevolking	in	aanmer-
king voor een sociale woning.

Sinds	2013	kan	de	lokale	overheid	projectontwikkelaars	niet	meer	verplichten	om	een	deel	van	het	project	
voor sociale huisvesting te reserveren. Maar projectontwikkelaars kunnen wel aangemoedigd worden om 
dat vrijwillig te doen. De stad kan deze sociale last ook nog inschrijven in een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP),	mits	een	uitvoerige	motivering.	We	pleiten	er	dan	ook	voor	dat	de	stad	voorrang	geeft	aan	ontwik-
kelaars die een sociale last in hun project willen opnemen.

TwEE. inzEttEn op EEn ruimE, kwalitEitsvollE En 
bEtaalbarE huurmarkt

Woningen op de private huurmarkt worden schaarser. De huurprijzen schieten dan ook ongebreideld de 
hoogte in. Daarbij komt dat private huurwoningen vaak niet voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen. 
Huurders	moeten	een	veel	te	groot	deel	van	hun	inkomen	neertellen	voor	ondermaatse	woningen.

“De private huurmarkt zomaar haar gang laten gaan, is in elk geval geen optie”, zegt Joy Verstichele van 
het	Vlaams	Huurdersplatform.	“Nergens	in	Europa	slaagt	de	private	markt	erin	om	betaalbaarheid	en	wo-
ningkwaliteit voor alle huurders te combineren met rendement voor de verhuurder zonder overheidstus-
senkomst.”

We willen dan ook dat Mechelen alles op alles zet om de private huurmarkt te versterken en te controleren. 
Huisjesmelkerij,	discriminatie	en	 leegstand	moeten	actief	opgespoord	en	aangepakt	worden.	 Intensieve	
controles en opvolging moeten ervoor zorgen dat huurwoningen voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen.

DriE. EEn actiEvE stEdElijkE vastgoEdpolitiEk
Als de stad daadwerkelijk tegemoet wil komen aan haar opdracht om voor al haar inwoners de nodige 
huisvesting te voorzien, dan zal ze actief moeten ingrijpen op de woonmarkt. Alles overlaten aan de markt 
en projectontwikkelaars leidt onvermijdelijk tot een onevenwicht en tekorten.

Het	aanbod	voor	de	meest	welgestelde	segmenten	van	de	bevolking	is	in	Mechelen	ruim	voorradig.	Het	
wordt nu de hoogste tijd dat ook de noden van de andere groepen worden ingevuld.

Bouwen	doe	je	niet	in	het	luchtledige.	Om	het	aanbod	aan	betaalbare	woningen	te	kunnen	uitbreiden,	heeft	
een stad grond nodig. Daarom moet ze ophouden met die gronden uit te verkopen aan projectontwikke-
laars. Publieke gronden moeten in publiek bezit blijven.
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Concessies	aan	projectontwikkelaars	worden	alleen	vergund	via	erfpacht,	zoals	in	Amsterdam	en	Wenen.	
Dat heeft minstens vier voordelen: we kunnen zelf de criteria bepalen voor wat gebouwd wordt, we beper-
ken speculatie, we werken prijsdempend en verkrijgen inkomsten die in andere projecten geïnvesteerd 
kunnen worden. 

We kunnen ons laten inspireren door de SMART-woningen in Wenen. Daar wordt bewust gekozen voor 
compacte, goedkope huisvesting. De inrichting van de SMART-woningen is modulair: ze kan wijzigen als 
de gezinssituatie wijzigt. De oppervlakte van elke wooneenheid wordt optimaal benut. Er is een groot ter-
ras	 voor	 alle	wooneenheden,	 er	 zijn	 gezamenlijke	 voorzieningen	 zoals	 fietsenstallingen,	 groene	 zones,	
een	extra	aparte	leefruimte	en	keuken	voor	familiefeestjes…	De	SMART-woningen	hebben	een	minimale	
ecologische voetafdruk. Sociale duurzaamheid, moderne architectuur, ecologie en betaalbaarheid zijn de 
kernelementen.	De	woningen	zijn	bestemd	voor	groepen	met	de	hoogste	woningnood:	éénoudergezinnen,	
ouderen, alleenstaanden, …

Projectontwikkelaars en bouwbedrijven focussen op de hogere inkomens en zorgen voor een oververhit-
ting	van	de	prijzen.	De	stad	kan	daar	tegenin	gaan	door	een	stedelijke	wooncoöperatie	op	te	richten	die	zelf	
woningen	bouwt	en	beheert.	Ze	voert	ook	zelf	renovatie-	en	isolatiewerken	uit.	Deze	stedelijke	coöperatie	
kan ook werken uitvoeren voor private eigenaars. Ze schiet dan de kosten voor, de eigenaar betaalt die te-
rug met het geld dat bespaard wordt op huur en energie. Zowel de stad, de sociale huisvestingsmaatschap-
pijen,	huurders	als	eigenaars	zijn	coöperant.	De	coöperatie	moet	democratisch	en	transparant	werken.	

De	stad	Vilvoorde	voerde	eind	2017	een	projectlast	 in	voor	grootschalige	projecten.	Bij	een	verkaveling	
van	minstens	tien	loten,	de	bouw	van	minstens	twintig	appartementen	of	een	project	van	minstens	25.000	
vierkante	meter,	betaalt	de	ontwikkelaar	een	projectlast	van	4000	euro	per	wooneenheid	of	kavel.	Dat	geld	
komt terecht in een fonds voor sociale woningbouw. De ontwikkelaar kan er ook voor kiezen om binnen 
het	project	zelf	 in	 te	staan	voor	10%	sociale	woningbouw.	Ook	 in	Mechelen	kunnen	we	deze	projectlast	
invoeren.
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