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Bestuursakkoord 2019-2024

“Mechelen is een stad op mensenmaat. Dat willen we zo houden. Daarom moeten we zorgen 
voor betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor iedereen…

Elke Mechelaar heeft recht op een aangepaste woning van goede kwaliteit, tegen een 
betaalbare prijs en met woonzekerheid. We zorgen voor een gevarieerd aanbod waarbij we 
zowel mensen met een bescheiden inkomen als middengroepen, singles en gezinnen, jongeren 
en senioren een volwaardige thuis bieden in Mechelen.”



Sociale huisvesting (Woonpunt + SVK)

In het bestuursakkoord:

2. We streven naar tien procent sociale huurwoningen in Mechelen. 
Deze sociale mix willen we nastreven in alle wijken van de stad. 



Sociale huisvesting (Woonpunt + SVK)
2016:

Aantal mensen om de wachtlijst: 2400

Stad: “In 2021 zullen de wachtlijsten aanzienlijk dalen, tegen dan komen er zo’n 1000 nieuwe sociale woningen bij.”

Eind 2020:

Aantal mensen op de wachtlijst: 3683 Woonpunt en 1694 SVK
Aantal unieke kandidaten: 2934

Wachtlijsten zijn gestegen met 26%

Hoeveel extra woningen: 222



1O% in elke wijk?

In de nog te ontwikkelen nieuwe 
stadswijk Ragheno is 5% sociale 
huurwoningen voorzien.



Privatisering sociale huisvesting

❖ Inclusio

❖ SVK-pro

❖ “Betaalbaar wonen”

❖ Verkoop noodwoningen

De toekomst van sociale huisvesting?





Vlaamse hindernissen

170.000 mensen op de wachtlijst

165.000 sociale woningen

11.000 SVK

Aanbeveling experten:

Het aantal sociale huurwoningen moet op korte tijd 
verdubbeld worden.





Huren en kopen



287.000 - 379.000  Kantoren en loften



381.000 - 565.000

365.000 - 474.000

Vanaf 383.000



259.000 - 559.000



Mechels Beleidsplan Ruimte
“De woningprijzen zijn hoog en problematisch voor heel wat Mechelaars, zeker in de huursector. De stad kampt ook, in een 
deel van het patrimonium, met een lage woonkwaliteit.” (28)

“De stad wint wel veel jongvolwassenen, maar verliest tegelijk een deel van de pas gevormde jonge gezinnen. Zij vinden 
hier vermoedelijk niet steeds een aangepaste woning.” (86)

“Er is de uitdaging van de betaalbaarheid. Mechelen is de 5de duurste van de Vlaamse centrumsteden. Wel 43% van de 
Mechelse huurders op de private markt -en meer dan één derde van de gezinnen huurt- zijn gevoelig voor 
betaalbaarheidsproblemen38. En alhoewel de stad in theorie voldoende sociale woningen heeft, blijven de wachtlijsten voor 
een sociale woning lang: de noden blijven zeer hoog.” (88)

“Het is onze intentie om de arbeidsactieve gezinnen, middengroepen en tweeverdieners méér naar de stad te trekken en er 
te houden”. (91)

“We bewaken het aanbod aan grote woningen en maken het aantrekkelijk voor gezinnen. We bedienen zo nieuwe gezinnen 
en vermijden de vlucht uit de stad naar de landelijke gebieden van jong gevormde gezinnen en kapitaalkrachtige 
huishoudens die graag wat groter wonen. We zorgen dus dat we een voldoende aanbod aan grote woningen voorzien, ofwel 
via nieuwe grote woningen of door betere benutting van onderbewoonde grote woningen.”  (92)



Wat legden we al op tafel?
Projectlast Sociaal Beheersrecht Mechelse Huurpremie



Andere mogelijkheden
- Community Land Trust
- Geconventioneerd wonen
- Housing First
- Woonzorgcentra
- …




