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De werkgroep ‘Brugge dialoogstad’,
Vzw Wieder, Ûze Plekke, Oarm in Oarme, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Amnesty
International, Integraal, ’t Sas Brugge, CAW regio Brugge, Diocesane Dienst Diaconie, ATD Vierde
Wereld,

Kind en Gezin, Sint-Vincentiusvereniging Brugge, Nsanga, Mensen van de Weg,
OCMW Brugge en Stad Brugge.

Voor verdere vragen of bemerkingen kan je terecht bij:
Jo Dhaenens, Sint-Maartensbilk 1 bus 2, 8000 Brugge, 050 674 234, jodhaenens@telenet.be.
Dienst Welzijn Stad Brugge, Hoogstraat 9, 8000 Brugge, 050 326 771,
dienst.welzijn@brugge.be

Met dank aan:
De verschillende verenigingen en betrokkenen uit de huisvestingswereld die de dialoogavond
hebben voorbereid.
De personen die hun getuigenis brachten in de dialooggroepen.
De gespreksleiders en de verslaggevers.
Femke den Hollander en Marc Lamoot voor de fotografie.
Jo Dhaenens, Sabine Van Overloop en Mariska Van der Avoort voor de algemene leiding van
‘Dialoogtafels 2015’.
Het stadsbestuur:
- voor de vergaderlokalen bij de voorbereiding van het initiatief.
- voor het ter beschikking stellen van het stadhuis en het organiseren van de
receptie.
- voor de medewerking van de dienst Welzijn.
De burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, alsook het OCMW-bestuur en
-leden voor hun gewaardeerde aanwezigheid.
Schepen van Welzijn, diversiteit en noord-zuidbeleid en OCMW-voorzitter Dirk De fauw voor het
mogelijk maken van ‘Dialoogtafels 2015’, Schepen van ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en
Brugge studentenstad Franky Demon en burgemeester Renaat Landuyt voor de afsluiting van de
avond.
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Verwelkoming: OCMW-voorzitter en Schepen van Welzijn, Dirk De fauw

Geachte aanwezigen,

Graag heet ik jullie van harte welkom in het stadhuis op de Dialoogtafels 2015.
Bij deze wil ik nog even onderstrepen dat ik het belangrijk vind dat de dialoog met mensen in
armoede kan plaatsvinden in dit stadhuis. Een gebouw met een historiek, met een symbolische
waarde, waar al jaar en dag belangrijke mensen ontvangen worden, een stadhuis dat er is voor
iedereen, ook voor wie in armoede leeft.
Het verloop van deze avond zal jullie zo meteen uit de doeken gedaan worden door Jo Dhaenens,
voorzitter van de werkgroep Brugge Dialoogstad.
Voor we aan dat gedeelte van de avond beginnen, wil ik jullie een korte toelichting geven over het
ontstaan van de werkgroep Brugge Dialoogstad en dit mooie initiatief, ‘de dialoogtafels’.
Sommigen onder jullie gaan zich zeker herinneren dat op woensdag 1 december 2010, naar
aanleiding van 'het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting' de eerste
armoededialoog doorging, eveneens in het stadhuis. Mensen in armoede, het maatschappelijke
middenveld en het beleid gingen die avond in gesprek rond de diverse levensdomeinen waarop
armoede sterk ingrijpt. Na deze succesvolle avond, waar met respect, bewondering - en soms ook
met verwondering - naar elkaar geluisterd werd, groeide nog meer het besef dat er in Brugge nog
heel wat noden zijn op vlak van armoedebestrijding en dat er op een structurele manier, in
overleg, met elkaar moet samengewerkt worden.
Uit dat besef is de werkgroep Brugge Dialoogstad ontstaan, een samenwerkingsverband tussen
ATD Vierde Wereld, Amnesty International, Diocesane Dienst Diaconie, Integraal, Meersenhuis
Onthaal, Oarm in Oarme, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, ’t Sas Brugge, Ûze Plekke,
Wieder, CAW regio Brugge, het OCMW en de stad Brugge - mijn excuses moest ik nog organisaties
over het hoofd hebben gezien. Alle leden, onder hen een groot aantal vrijwilligers, komen sinds
hun eerste overleg op maandag 17 januari 2011 vrijwel maandelijks samen om rond
armoedebestrijding in Brugge te werken.
Dat er hard gewerkt wordt, blijkt uit het feit dat er maandelijks een 25 tal enthousiaste mensen
met elkaar rond de tafel zitten om te overleggen, tot soms laat in de avond.
Het overleggen met een grote groep mensen is niet altijd evident gebleken, maar Brugge
Dialoogstad heeft desondanks zeker niet aan doeltreffendheid of aan dynamiek ingeboet,
integendeel, Brugge Dialoogstad is een heus begrip geworden en van heinde en verre is er
interesse in de werkgroep en in de Brugse dialoogmethode.
In 2013 werden dialoogtafels georganiseerd rond onderwijs en opvoeding, vandaar uit is een heus
naslagwerk gegroeid, met tips en tricks voor de onderwijswereld. In dit werk wordt blijvend leven
geblazen door de medewerkers van het Sociaal Huis én de onderwijsdeskundige.
Er zijn zelfs plannen, om –via een internetplatform- extra dynamiek te brengen in de tips die
uitgewerkt werden voor de onderwijswereld.
Maar dit is niet het enige…
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Vanuit Brugge Dialoogstad zijn reeds verschillende initiatieven gegroeid. Zo denk ik aan de
ontwikkeling van de armoedetoets. Ik ben fier te kunnen vertellen dat de armoedetoets mee
opgenomen werd in het nieuwe collegeprogramma van het stadsbestuur.
Zowel beslissingen van het OCMW als beslissingen bij het stadsbestuur kunnen niet meer genomen
worden zonder een armoedetoets te doorlopen.
Daaraan ziet u, het belang van de dialoogtafels is niet te onderschatten!
Na advies van de Brugse dialoogtafels werd een ervaringsdeskundige in armoede en sociale
uitsluiting aanvaard in het Sociaal Huis. Er werd gestart met een meld- en informatiepunt
armoede.
Er
werden
voorbereidende
vergaderingen
gehouden
voor
een
wijkgezondheidscentrum,…
Ik wil de mensen die zich –vaak vrijwillig- inzetten voor Brugge Dialoogstad vandaag ten stelligste
bedanken! Die maandelijkse late avonden werpen hun vruchten af!
Ook de voorzitter, Jo Dhaenens, wil ik bij deze nog even bedanken voor zijn inzet.
Ik geef graag het woord aan de voorzitter van de dialoogtafels.
bedankt voor jullie aandacht.

Dirk De fauw,
OCMW-voorzitter
Schepen van Welzijn, Diversiteit en Noord-Zuidbeleid
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Inleiding: voorzitter werkgroep Brugge Dialoogstad, Jo Dhaenens
Goedenavond,
Ik wil jullie namens de werkgroep Brugge dialoogstad op mijn beurt van harte welkom heten op
onze derde dialoogtafels…
Op de eerste plaats wil ik de mensen uit de verschillende verenigingen verwelkomen. Ik wil hen
danken voor de vele uren die ze besteed hebben om over de verschillende thema’s na te denken
en onder woorden te brengen wat hun problemen en moeilijkheden zijn om aan een volwaardige
woning te geraken. Ik wil hierbij vooral ook de mensen danken die aan de dialoogtafels de kracht
hebben gevonden om een getuigenis te geven over gebeurtenissen en feiten in hun leven die soms
heel moeilijk en emotioneel liggen. Het is maar door deze moedige woorden, telkens weer, dat we
samen de kennis en het inzicht krijgen om vooruit te komen…
Ook aan de vele mensen uit het
woningbeleid een heel hartelijk welkom. Hun intense
voorbereiding op deze dialoogtafels en hun aanwezigheid vandaag drukt een grote bereidheid uit
om echt te luisteren naar concrete problemen en samen te helpen zoeken naar oplossingen op de
woningmarkt…
Tenslotte wil ik natuurlijk ook nog de burgemeester, die straks nog komt, de schepenen, de
gemeenteraadsleden en alle mensen uit de politieke en sociale wereld verwelkomen. Jullie komst is
een belangrijke signaal dat jullie medestanders willen zijn met mensen die op zoek zijn naar een
menswaardige en betaalbare woning in Brugge.
Vanavond is het zoals bij de twee vorige edities vooral een avond van luisteren en denken, maar
uiteindelijk blijft het de bedoeling dat deze woorden en gedachten leiden tot concrete resultaten.
Soms zijn die resultaten heel zichtbaar. We zijn bv. fier op de armoedetoets, die in een vaste
procedure bij elke beslissing van de gemeenteraad of de OCMW-raad nagaat wat de gevolgen zijn
voor mensen in armoede. Of we blijven hopen op een spoedige start van
een
wijkgezondheidscentrum, dat volledig in de startblokken staat. Soms zijn de resultaten niet zo
zichtbaar maar even belangrijk, zo blijven we er bv. op vertrouwen dat de vele aanbevelingen en
concrete voorstellen in de brochure rond onderwijs ergens in een Brugse school toch iets
veranderd hebben in de gedachten over en de ontmoetingen met mensen die het moeilijk hebben.
Deze dialoogtafels rond huisvesting hebben in deze periode van een sterk verhoogde instroom van
vluchtelingen nog een extra dimensie gekregen...De kop in het zand steken hiervoor is geen optie.
Een geschikte en betaalbare woning vinden is voor mensen met lage inkomens nu al een grote
uitdaging, jarenlange wachttijden maken dat sociale huur vandaag voor te weinig mensen een
oplossing biedt. Wij verwachten van ons beleid op alle niveaus, ook het Brugse, een ambitieus
plan, met verhoogde inzet gericht op iedereen in woningnood. Zo'n plan moet ervoor zorgen dat
deze opvangcrisis niet uitmondt in een nog grotere wooncrisis en ook vermijden dat we groepen
van mensen tegen elkaar opzetten. Zij zien allemaal hun basisrecht op volwaardig wonen, de titel
van deze derde dialoogtafels, elke dag geschonden. Zo vraagt de Vlaamse Woonraad geen apart
uitzonderingsregime of voorrangsregels op basis van het vluchtelingenstatuut, wel een maximale
inzet en bijkomende budgettaire middelen op de private en sociale huurmarkt om antwoorden te
vinden op ieders woonnood. Deze dialoogtafels gaan echter over veel meer dan middelen, hoe
belangrijk ook... het gaat ook over vechten tegen vaak verdoken discriminatie op de woonmarkt,
over durven denken over andere meer aangepaste woonvormen, over zoeken naar sociale
antwoorden op vele leegstaande panden en huizen...
Daarom blijven we dan ook deze dialoogtafels belangrijk vinden… als een zoektocht, waar men in
een sfeer van warme ontmoeting naar elkaar kan luisteren en met respect kan praten in een heel
menselijke gelijkwaardigheid.
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Vooraleer ik nog wat praktische uitleg geef, wil ik eindigen met een kleine passage uit een
getuigenis van één van de tafels, die het belang van een goede woning in een goede omgeving nog
eens onderlijnt.
"Ik merk bij mezelf en mijn kinderen dat een goede omgeving bepalend kan zijn voor hoe we ons
voelen. Een huis kan alleen maar een thuis worden wanneer je je goed voelt in je woning. De
bakstenen worden dan zoveel meer dan alleen een materiaal. Een huis wordt dan een plaats waar
je tot rust kan komen, en waar je terecht kan in de buurt. Kortom een omgeving, waar er kansen
zijn voor mij en mijn kinderen. Het is voor mij dan ook belangrijk om samen mee de strijd aan te
gaan voor kwaliteitsvolle woningen zowel op technisch gebied als emotioneel voor iedereen."
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Verslagen ‘Dialoogtafels 2015’

Gespreksleider: Geert Vanhecke
Verslaggever: René Tytgat
1. Woonkost:







huurgeld
gas/stookolie
elektriciteit
water
brandverzekering huurder/eigenaar
belastingen: gemeente, provincie,

33% van het inkomen kan besteed worden aan woonkost. Maar betreft dat alleen de huur of ook
de andere onkosten?
Een woning huren kan op de private huurmarkt, maar ook via een sociaal verhuurkantoor of via
een sociale huisvestingsmaatschappij. Wat is het verschil? Hoe wordt de wachtlijst bepaald in een
SVK en in een sociale huisvestingsmaatschappij?
Mw Inneke Vandamme vanuit SVK geeft toelichting:
inneke.vandamme@svk-brugge.be tel 050 32 74 11.
Het SVK OCMW Brugge huurt woningen en verhuurt ze door aan mensen die het moeilijk hebben
een betaalbare woning te vinden. Het SVK beheert vandaag 215 woningen. Ieder jaar komen er 10
woningen bij. Het werkingsgebied beperkt zich tot het grondgebied Brugge.
Inschrijvingsvoorwaarden:








Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben (binnen en
buitenland).
Inkomen tot 3 jaar terug mag de vastgestelde grens niet overschrijden.
Meerderjarig zijn bij inschrijving.
Kunnen aantonen dat je Nederlands spreekt of bereid bent de taal te leren.
Verplichting tot inburgering.
Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister, of een referentieadres op
een OCMW hebben.
Verplicht ingeschreven zijn bij een sociale woningmaatschappij.

Welke documenten heb je nodig?






Bewijs netto besteedbaar inkomen van de laatste 3 maanden.
Belastingbrieven inkomsten van de voorbije drie jaar.
Bewijs van woonnood (kopie huuropzeg...)
Kopie diploma of attest Nederlands taal.
Inburgeringsattest
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Wachtlijst: SVK werkt met een puntensysteem dat rekening houdt met volgende factoren:







Nood aan herhuisvesting.
kinderlast.
inkomen.
inwoner zijn van het werkingsgebied.
datum van inschrijving.
In een sociale huisvestingsmaatschappij telt alleen de datum van inschrijving.

Toewijzing:






Er wordt een rangorde van kandidaat-huurders gemaakt op basis van de rationele
bezetting van de woning en de keuzes van de kandidaat-huurders.
De eerste 10 kandidaten worden uitgenodigd om hun dossier te actualiseren.
Na de actualisatie wordt nagegaan of de kandidaten nog voldoen aan de voorwaarden.
De aanvaarde kandidaat-huurders mogen de woning bezichtigen en zich wel of niet
kandidaat stellen.
De eerst geplaatste en geïnteresseerde kandidaat krijgt de woning toegewezen.

Verhuren aan een SVK:








Het SVK betaalt altijd stipt de huur, ook als de woning niet verhuurd is, of de huurder niet
betaalt.
Het SVK waakt over de andere huurverplichtingen en over het onderhoud van de woning.
SVK huurt de woning binnen het kader van de Woninghuurwet.
Het SVK neemt alle administratieve beslommeringen op zich.
De huurprijs van een SVK-woning bedraagt tot €450 in de binnenstad en tot €425 in de
randgemeenten.
Het SVK helpt de eigenaars met het aanvragen van renovatie- en isolatiepremies.
Indien de woning beantwoordt aan minimale normen dan kan de huurder een huursubsidie
aanvragen bij het Vlaamse Gewest (tot €120/maand). Het bedrag wordt geïnd door het
SVK en in mindering gebracht van de huurprijs.

Discussie en bedenkingen:







Het SVK zorgt ervoor dat de kandidaat-huurder ook ingeschreven is bij een sociale
woningmaatschappij (Brugse huisvestingsmaatschappij, Vivendo).
De kandidaat-huurders verwittigen het SVK veel te weinig van wijzigingen in hun sociale
situatie, waardoor kostbare tijd verloren gaat bij oproep voor een te huren woning. De
oproepen worden per post verstuurd naar het laatste bekende adres. Men krijgt 14 dagen
om te reageren. De oproep wordt ook schriftelijk herhaald. Indien men niet aan een
oproep kan beantwoorden, dan dient de kandidaat-huurder hiervan het SVK te verwittigen
en zich zo nodig te verantwoorden (ziekte....). Dit gebeurt frequent niet! Hoe komt dat?
Soms is men al verhuisd en werd het nieuwe adres niet medegedeeld, soms is men niet
meer geïnteresseerd. De kandidaten opbellen is tijdrovend werk voor de ambtenaren. GSM
nummers veranderen frequent. Het lange wachten (gemiddeld 16 maanden) en de slechte
sociale status veroorzaken moedeloosheid. De mens in armoede is vooral bezig met
dagelijks te overleven. Ontvangen brieven zijn meestal aanmaningen tot betalen en een
nieuwe brief wordt bij de rest gelegd. Zeker mensen die uit generatiearmoede komen
hebben geen vertrouwen meer in de maatschappij en nemen een passieve houding aan.
De kracht om iets aan de penibele status te doen ontbreekt.
De maatschappij is ook behoorlijk ingewikkeld gestructureerd: op wat heb je recht, waar
kan je dat vragen? De stad en het OCMW hebben het sociaal huis opgericht, waar de dienst
welzijn en het OCMW hun deskundigen hebben, die open staan voor alle mogelijke vragen
en zich inzetten om oplossingen te bieden. Je wordt er niet in de steek gelaten!!! Om de
stap naar hulp te zetten heb je soms een duwtje nodig. De vrijwilligers van de
welzijnsschakels geven hier het goede voorbeeld.
Een uit huis zetting in een SVK woning gebeurt wanneer de huurder duidelijk van slechte
wil is ondanks herhaalde aanmaningen.
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Wanneer de kandidaat huurder een geschikte woning weigert, dan wordt hij van de lijst
geschrapt.
De ambtenaar van het SVK moet er ook voor zorgen dat de aangeboden woningen niet
lang leegstaan, want dan is er ook geen inkomen voor het SVK, die wel aan de eigenaar
de overeengekomen huurprijs moet betalen.
Bij het SVK huurt men gemiddeld 4 jaar. 90% van de huurders verhuist dan naar een
huurwoning van een sociale bouwmaatschappij. Grote gezinnen blijven langer bij het SVK
omdat er weinig grote sociale huurwoningen beschikbaar zijn bij de bouwmaatschappijen
(8 jaar wachttijd).
De huurderbond verdedigt de belangen van de huurder en geeft hen duidelijke informatie.
De afwerking van nieuw gebouwde sociale huurwoningen laat soms te wensen over. Veel
correcties moeten achteraf gebeuren.

Huurpremie:
Het Vlaamse Gewest nodigt automatisch iedereen uit die al vier jaar op de wachtlijst staat voor een
sociale huurwoning om een huurpremie te ontvangen, zodat het huren op de privémarkt draaglijker
wordt. Je ontvangt thuis een brief met een gele sticker met daarin een aanvraagformulier. Ga naar
het woonloket in het Sociaal Huis. De ambtenaar zal je helpen met het invullen. Je kunt ook naar
de huurderbond stappen. Wanneer je een aangeboden sociale woning weigert, dan stopt de
premie. Je hebt recht op de huurpremie tot een huurprijs van €680 op de privémarkt.
Huursubsidie:
Nadat de eigenaar zijn woning heeft gerenoveerd, conform aan de richtlijnen voor een sociale
woning, kan de huurder aan het Vlaamse Gewest een huursubsidie aanvragen. Het SVK zal de
subsidie innen en deze in mindering brengen van de huurprijs. De eigenaar krijgt altijd de
overeengekomen huurprijs.

2. Inkomen:








loon
stempelgeld
invaliditeitsuitkering
leefloon
alimentatie uitkering
kindergeld
zorgverzekering

Discussie en bedenkingen:








De woonkost bestaat niet alleen uit het huurgeld, maar daarbij horen de energiekosten,
waterverbruik, de verplichte brandverzekering en de belastingen aan gemeente en
provincie, waardoor de woonkost met 4 tot 8% toeneemt.
Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren houden rekening met het
inkomen van de huurders om zoveel mogelijk het huurgeld op 1/3 van hun inkomen te
houden. Zo kan men ook leven.
De inkomsten van de bewoners van een sociale huurwoning worden samengevoegd om de
huurprijs te bepalen. Goede afspraken tussen de betrokkenen zijn niet gemakkelijk vooral
wanneer er een groot verschil is in inkomen.
Op de privé huurmarkt gebeurt dit niet, waardoor de woonkost 50 tot 60% van het
inkomen kan bedragen. Normaal leven wordt in dat geval moeilijk. In deze situatie is de
kans groot dat de huurder schulden maakt: huurgeld en energiekosten niet tijdig kunnen
betalen komen frequent voor.
De zoektocht naar een betaalbare woning wordt met de dag moeilijker. De wachtlijst voor
een sociale huurwoning bedraagt 7 à 8 jaar.
Stijgende energiekosten en belastingen allerhande nemen een te grote hap uit het budget
van mensen met een laag inkomen.
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Wordt bij de jaarlijkse eindafrekening van de eigenaar naar de huurder een onderscheid
gemaakt tussen onderhoudskosten en herstellingen in de woning? In principe zijn
herstellingen steeds ten laste van de eigenaar.
De ambtenaren van welzijnszorg en het OCMW zijn bereid om geregeld voordrachten te
geven en discussies te houden in verenigingen die zich voor mensen in (kans)armoede
inzetten, zodat duidelijke informatie over wonen, maar over budgetbeheer, voorzieningen
gezondheidszorg enz kan medegedeeld worden.
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* Getuigenis armoedeactor
"Ik heb 25 jaar een huis gehuurd op de privémarkt. De huurprijs lag toen rond de 450 euro, wat
voor mij nog net betaalbaar was. Maar de eigenaar wilde zijn woning verkopen, waardoor ik moest
vertrekken. Ik heb dan een appartement gevonden en daar heb ik acht maanden gewoond. Dat
appartement was 'één schimmelkot' en de verhuurder sloeg de prijs alsmaar op. Uiteindelijk
maakte ik de rekening en vergeleek dat met wat ik vroeger moest uitgeven aan huur, energie en
elektriciteit. Bovendien zag het ernaar uit dat ik moest opdraaien voor de helft van de
mazoutfactuur (de verhuurder had zijn praktijk beneden), terwijl ik boven maar een paar ruimtes
van het appartement verwarmde. Hij sprak over een maandelijkse energiefactuur van 1.000 euro…
Maar ook de huisarts raadde mij aan om niet langer te blijven wonen in een appartement waar ''t
sop op de ruiten stond'. Ik ben nogal gevoelig aan mijn longen en kon het daar dan ook na een tijd
niet meer uithouden."
Drie jaar geleden heb ik dan het huisje gevonden waar ik vandaag nog altijd woon. Ik heb nu wel
een garage en een tuintje, maar de woning zelf is zeer klein. Een vervelend probleem: de
verhuurder wilde bijna niets van de meubels van de vorige huurder – die nog achtergebleven
waren – weg doen. Maar daardoor heb ik nauwelijks manoeuvreerruimte in huis. Zo'n klein huisje
is goed voor 'beginnertjes die nog niets hebben', die uitzicht hebben op iets anders. Ik zie me daar
dus ook geen jaren wonen. Het ziet er trouwens naar uit dat ik er binnenkort ook weg zal moeten.
Tot nu toe betaalde ik 554 euro, wat ook al veel is: iets meer dan de helft van mijn inkomen gaat
naar huur. Daar komt nog bij dat de huurprijs vanaf januari opgetrokken wordt tot 590 euro. De
nieuwe eigenaar is een firma en die heeft mij al gezegd: 'Als gij het niet betaalt, vinden we wel een
andere huurder…' Ik zou met de verhaal naar de Huurdersbond kunnen stappen (mogen ze wel
zoveel opslaan?), maar ik ben eigenlijk wel bang dat die nieuwe eigenaar dat dan tegen mij zou
kunnen gebruiken. Ik zou nog liever een tijd 'kinkloppen' (terwijl ik al mijn hele leven op veel
bespaar) dan wel het risico te lopen om weer op straat te staan. Ik heb al te veel meegemaakt dat
ik daar echt wel schrik voor heb. Intussen ben ik wel bij het Sociaal Huis gaan informeren of ik nog
recht heb op sociaal tarief voor mijn energie- en waterfactuur. Ik krijg nu een pensioen en
misschien krijg ik daardoor geen sociaal tarief meer. Weet je trouwens waarom ik zo content ben
dat ik nu met pensioen ben? Voor de allereerste keer in mijn leven heb ik nu elke maand een vast
inkomen."

* Getuigenis armoedeactor

"Voor mij is de zoektocht in 1998 begonnen, toen ik vanuit Oostende naar Brugge kwam wonen. In
het huis waar ik toen terechtkwam, heb ik drie jaar kunnen wonen. Ik moest daar weg omdat de
dochter van de eigenaar in dat huis kwam wonen. Maar zomaar een andere woning vinden als
alleenstaande moeder met drie kinderen was zeker niet eenvoudig. Ik mocht toen een halfjaar
wonen in een noodopvangwoning van het OCMW. Daar langer blijven kon niet. Bovendien hadden
we in dat huis helemaal niet het comfort voor een gezin met drie kinderen. Het huis had twee
slaapkamers, maar we sliepen allemaal in één kamer. De ruimte die we over hadden – tot en met
de gang – moesten we gebruiken om al onze spullen te plaatsen. Het meeste zat nog in dozen,
want het had voor die 'korte tijd' weinig zin dat we alles uitpakten. Dat was echt kamperen tot en
met. Ik sliep – vanwege mijn rugklachten – in het bed, de kinderen sliepen op matrassen op de
grond. We hadden alleen wat plaats om te eten en een zithoek, voor de rest was het huis
volgestouwd met dozen…"
"Daarna heb ik drie jaar kunnen wonen in een huis van het Sociaal Verhuurkantoor. Maar ook hier
weer hetzelfde verhaal: de eigenares kwam er na die drie jaar zelf in wonen, ook al was het huis in
een zeer slechte staat en had je nauwelijks comfort. In zo'n situatie is het SVK niet verplicht om je
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een nieuwe woning te geven. Op dat moment hadden ze voor mij geen nieuw huis omdat er geen
huizen beschikbaar waren." (opm. P., we zullen er moeten bij zeggen dat het SVK vandaag
wel verplicht is om alleen huizen van een goede kwaliteit te verhuren. Wat dat betreft, is
de wetgeving gelukkig intussen wel veranderd).
"Ook het appartement waar we daarna in terechtkwamen – opnieuw op de private huurmarkt en
wel meer dan 500 euro per maand – was geen verbetering. We zijn toen moeten gaan lopen van
de schimmel en het water. Op een bepaald moment was er boven ons appartement een buis van
de waterleiding gesprongen. Maar ook dan nog – we hadden al veel last van de schimmel op de
muren – deed de eigenares niets om de situatie op te lossen. Ze beweerde iedere keer weer dat
het onze schuld was, dat wij de woning te weinig verluchtten."
"In het huis dat we dan gevonden hebben, woonde ik heel graag. Maar het was weer op de
privémarkt, want na al die jaren had ik nog altijd geen recht op een sociale woning. Voor het eerst
sinds lang zaten we eindelijk in een woning die echt leefbaar was. Alleen kon ik op een bepaald
moment de huurprijs niet meer betalen, want die liep op tot tegen de 700 euro. Intussen was een
van de kinderen het huis uit, waardoor ik ook minder kinderbijslag kreeg."
"Na acht jaar op de wachtlijst kon ik eindelijk terecht in een sociale woning, waar ik nu woon. Het
is een nieuwbouw, maar onvoorstelbaar hoeveel er niet in orde is. Ik kan er hele boeken over
schrijven, want het is toch vreselijk dat ze voor sociale woningen zulke minderwaardige materialen
gebruiken. Alsof wij geen fatsoenlijk huis verdienen! Eén groot voordeel: nu zijn die praktische
problemen mijn zorg niet meer. Maar ik vind het wel jammer dat je zolang op een sociale woning
moet wachten om dan in een huis te belanden waar van alles aan mankeert. Financieel heb ik nu
wat meer ademruimte omdat ik een sociale huurder ben. Maar dat ik nog altijd met praktische
woonproblemen moet bezig zijn, dat word ik na al die jaren echt wel moe."
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Gespreksleider: Katia Hoorne
Verslaggever: Myriam Caes
Ronde 1
-

-

-

-

-

-

-

-

Veel herkenning in het verhaal van een woonst vinden.
Onbekend is onbemind. Er zijn zoveel vooroordelen omdat mensen elkaar niet kennen en
daardoor ontstaat er angst. Er is iets verkeerd in het denken van immo’s en eigenaars;
Ook alleenstaande mannen met kinderen worden gediscrimineerd! Ook mensen met een
ander e cultuur, leeftijd,… het gaat hem allemaal om vooroordelen
Vaak weten eigenaars niet wat immokantoren zeggen of doen. ‘de eigenaar wil dat niet’,
terwijl dat niet altijd klopt.
Elk immokantoor zou een ervaringsdeskundige moeten hebben; dialoog is noodzakelijk
Anderzijds is het ergens een verstaanbare reflex: er zijn eigenaars die huurders hebben die
niet deugen. Maar de reflex is niet altijd juist. Gaat het om fabeltjes of niet? zijn er zoveel
huurders die niet betalen? Er zijn wel cijfers uit uithuiszettingen; maar dat gaat niet altijd
over diezelfde groepen die gediscrimineerd worden .
Het aanbod op de woonmarkt is schaars, de vraag zeer groot en er zijn hoge prijzen
Een gehuwd koppel kan evengoed opeens minder vermogen hebben dan een alleenstaand
iemand, denk maar aan de vele scheidingen
We moeten in contact blijven met de immokantoren en het verhaal vanuit Brugge
dialoogstad toetsten: klopt dit? Vanuit deze kern kunnen we dan in dialoog treden met de
immosector
Mogelijkheid van een kwaliteitslabel? Een diversiteitslogo? Of mysterie-client bij immo?
I.v.m het label: het kan toch niet dat een immo niet aan zoiets zou willen meewerken?
Borg die voorzien wordt door het OCMW: het is een zekerheid, maar voor veel mensen is
het ook een afschrikmiddel. Belangrijk is dat het gaat om een schriftelijke waarborg (het
geld wordt nog niet onmiddellijk op een rekening gestort): het OCMW staat garant. Deze
borg is niet automatisch voor OCMW-cliënteel die niet werkt. Het is belangrijk dat die
informatie gekend is! Er moet meer uitgelegd worden aan de burgers! maar zelfs als de
informatie wel gekend en geweten is, blijft er een groot wantrouwen. Het woord ‘OCMW’
heeft een stigmatiserende bijklank.
Probleem bij immokantoren en het discrimineren van bepaalde groepen is dat er heel
weinig bewijsvoering is. Medewerkers zijn verplicht een opleiding te volgen over antidiscriminatie. De immosector kent dus genoeg over schuldbemiddeling, waarborg,..;
In Gent hebben ze lange tijd gewerkt met mysterie-clients, maar dit werd een pure
heksenjacht
In W-Vlaanderen spelen de immokantoren een zeer grote rol in de huisvesting: zij hebben
ongeveer 70 procent in handen. Hun impact is dus zeer groot. Anderzijds heb je ook nog
de burger die uit de hand verkoopt/verhuurt; ook zij moeten gesensibiliseerd worden
Belangrijk om voor ogen te houden: immokantoren hebben ook niet veel zin in al te veel
miserie
Uithuiszettingen: het is niet evident om huurders uit huis te zetten, zeker als ze nog hun
huur betalen (ook al is het maar een klein deel van de huur). Foute huurders (die 2 maand
niet betalen), kunnen uit huis gezet worden. Probleem is dat overlast bijzonder moeilijk te
bewijzen is (als het bij een vrederechter komt): huurders zijn heel sterk beschermd.
Waarborg kan komen van een bank, van OCMW, of van een private verzekering, bv.
Corfina. Maar bij Corfina wordt er naast puur geld (nl. 2 maand huur), er nog iets extra van
middelen bovenop gevraagd. Dit is toch een vorm van discriminatie?
Brugge is gekend en bekend: ’ t is hier goed leven, maar daar betaal je natuurlijk ook voor.
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-

-

-

Er zijn wel wat uitdagingen voor de toekomst: 60 % van de vluchtelingen woont nu in
kazernes, maar die gaan ook allemaal op zoek gaan naar een woonst in Brugge. Ze kunnen
niet terecht op de sociale huurmarkt (want wachtlijst), dus ze moeten naar de reguliere
markt gaan!
Het sociaal verhuurkantoor biedt huizen aan. Vaak worden huizen wel geweigerd, omwille
van allerlei redenen. Een huis betekent meer dan een prijs en comfort, ook de plek waar
dat huis staat is van belang. Wonen gaat niet alleen over centen, ook het gevoel is van
belang.
Mogelijkheid van een huursubsidie?
Misschien moet het persoonlijke verhaal nog meer meegenomen worden in de
huisvestingsector? Het persoonlijk maken, hierover in gesprek gaan, kan misschien de
ogen openen van immo’s, van eigenaars,…

Ronde 2
-

-

-

-

-

-

Mensen die gediscrimineerd worden op de woonmarkt, zijn vaak bang om te komen
getuigen of beschaamd. De frustratie is er en gaat mee met de kinderen. Op die manier
wordt de manier waarop naar de samenleving gekeken wordt, heel negatief en dat beeld
krijgen die kinderen ook mee.
Problematiek van huidskleur en inkomen: vluchtelingen krijgen geen woonst want ze
hebben nog geen werk. Hun situatie heeft geen zekerheid in de maatschappij, dus
daarvoor krijgen ze geen woning. Met als gevolg dat deze mensen vaak niet durven
buitenkomen en geïsoleerd blijven (frustratie wordt een ‘etterende wonde’).
Een melding maken over discriminatie is vaak te moeilijk voor de mensen. Het is een brug
te ver.
Mensen schakelen snel andere mensen in om te bellen in hun plaats.
Als er wel bewijsvoering is van discriminatie, dan gaat het richting de rechtbank
Niet alle immo’s zijn slecht. Het is juist van belang om hen aan boord te houden in het
ganse huisvestingssectorverhaal.
Meldingen kunnen anoniem gebeuren! Veel mensen zijn bang dat ze geen kansen meer
gaan krijgen in de immokantoren als ze een melding maken
Gebeurt het niet vaak dat potentiële huurders een deel van hun situatie verzwijgen om
toch maar aan een woning te geraken (bv. met 2 gaan als gehuwd koppel, maar eigenlijk
niet getrouwd?)
Via het kadaster kan je opzoeken wie de eigenaar van het huis is (als immo’s iets beweren
van wat de eigenaar wil, kan je het eigenlijk zelf te weten komen)
Vluchtelingen hebben schrik voor ambtenarij / sociaal assistenten die hun papieren moeten
regelen. Zijkunnen immers in twee richtingen werken: ofwel gaat de administratie helpen
ofwel gaat ze juist tegenwerken…
Sociaal assistenten kunnen veel helpen, maar het effectief gaan en zichzelf presenteren
aan de verhuurder, dat moeten de mensen zelf doen
Discriminatie gebeurt niet altijd op wat je het meest ziet, maar ook op basis van geslacht,
geaardheid, vermogen, … het is belangrijk om medestanders te zoeken!
Als je lef hebt, als je mondig bent is het soms gemakkelijker. Maar het vergt veel energie
en moed voor die strijd voor iets wat een basisrecht is! Je hebt echter geen energie
wanneer je in een crisissituatie zit!
Jammer genoeg moet het inkomen uit arbeid komen, anders is het niet ok voor eigenaars,
terwijl vaak een ziekteverzekering veel meer zekerheid biedt
Het menselijk contact voor het vinden van een woning, maakt veel. Veel immokantoren
zijn vooral belast met administratief werk
We moeten een ander zicht op de huurmarkt krijgen i.p.v. 3/6/9. Het is beter dat we
uitgaan van ’1 jaar kunnen betalen’. Maar de verhuurder zoekt natuurlijk iemand die lang
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-

blijft, die zich settelt in een huis. Als je maar 1 jaar blijft, dan wordt het niet het ‘nest’, de
woonst die zo ook wordt behandeld.
Misschien moeten de uithuiszettingen beter in kaart gebracht worden, want dat gebeurt
niet altijd bij alleenstaanden, bij doppers, bij ’t OCMW.
Wordt de sociale verhuurmarkt gebruikt door jongeren die hun situatie erger voorstellen
dan het is? Terwijl hier (Br Dialoogstad), we ons juist sterker moeten opstellen.
De gemiddelde wachttijd voor een appartement met 1 slaapkamer is 4 jaar.
Wat gaan we doen met al die mensen die gefrustreerd achterblijven? Welk effect heeft dit
op onze maatschappij?
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* Getuigenis woonactor
In het woonloket kunnen mensen terecht met vragen rond wonen. Vaak komen mensen die op
zoek zijn naar een betaalbare woning bij ons terecht. Ze hebben een beperkt inkomen en vinden
niets op de reguliere huurmarkt.
Getuigenis:
Een dame van ongeveer 50 jaar komt in het woonloket terecht na een lange zoektocht naar een
betaalbare woonst. Mevrouw is alleenstaande en heeft 25 jaar gewerkt als leerkracht. Vandaag
leeft mevrouw van een ziekte-uitkering van ongeveer €1100. Dit is een vast inkomen. Ze moet
haar huidige woning verlaten omdat de zoon van de eigenaar in de woning wil komen wonen.
Mevrouw zoekt al geruime tijd maar ze krijgt telkens het deksel op de neus als men hoort dat ze
niet werkt. Mevrouw kijkt voor kleine appartementen van rond de €400, dit is haalbaar ten aanzien
van haar inkomen dus waarom is deze zoektocht zo moeilijk? Immokantoren zeggen vaak al
meteen dat ze niets in deze prijsklasse hebben of dat de eigenaar liever mensen heeft die werken.
Mevrouw probeert uit te leggen dat ze altijd gewerkt heeft maar na verschillende opnames in
psychiatrie op ziekte werd geplaatst. Dit verhaal maakt immokantoren enkel maar meer
wantrouwig, “ze hebben te doen met een zotte”.
Mevrouw heeft spaargeld (geld voor een waarborg), een “deftig” voorkomen, een vast inkomen,
geen schulden. Mevrouw begrijpt niet waarom ment niet aan haar wil verhuren. Ook al is ze alleen
een heeft ze geen groot inkomen, ze zoekt toch ook naar woningen/ appartementen die binnen
haar prijscategorie liggen. Iemand met een groter inkomen zal wellicht kiezen voor iets die wat
duurder is? Ze is ten einde raad want haar opzegperiode is bijna ten einde en ze zou niet weten
waar ze dan terecht kan.
Men heeft mevrouw al verschillende keren gevraagd of er iemand borg kan staan voor haar.
Waarom is dit nodig? Ze heeft spaargeld en een vast inkomen. Dit is voor mevrouw geen optie
want ze heeft geen goed contact met haar familie.
We beslissen om samen met haar een afspraak te maken bij een immokantoor om de woning te
bezichtigen, als het immokantoor hoort dat het OCMW belt voor mevrouw vragen ze meteen of
mevrouw wel geld heeft en waarom wij moeten bellen voor haar. Ik leg de situatie uit maar krijg
toch als antwoord dat de eigenaar geen OCMW cliënten zal willen, dit terwijl mevrouw geen steun
van ons trekt!
Uiteindelijk vindt mevrouw een appartement. De eigenaar heeft een verleden in het onderwijs. Van
zodra er een vorm van herkenning optreedt dan worden mensen meer bereid om te luisteren naar
een verhaal en om mensen een eerlijke kans te geven.
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Gespreksleider: Paul Meersman
Verslaggever: Chris Deloof

Verslag Ronde 1
Meer woningen voor grotere gezinnen
Wanneer men de tabel bekijkt van de Brugse Huisvestingsmaatschappij (= bijlage getuigenis
Sociale Woonmarkt) dan blijkt daar heel duidelijk uit dat er een groot tekort is aan sociale
huurwoningen voor grotere gezinnen of huurwoningen met 4 of meer slaapkamers. Door de nieuw
samengestelde gezinnen komt deze situatie meer voor dan vroeger. In de volgende jaren zullen de
wachtlijsten voor appartementen dalen, voor kleinere woningen status quo blijven en voor grotere
gezinnen stijgen.

Kortere wachtlijst voor een huurpremie
Mensen die wonen in een privéwoning en die minstens 4 jaar op de wachtlijst staan voor een
sociale woning hebben recht op een huurpremie van 120 euro (+ 20 euro per kind) als de huur van
de woning niet meer dan 620 euro bedraagt.
Een oplossing zou kunnen liggen in het eventueel halveren van de huurpremie maar gekoppeld aan
het vlugger toekennen. Nu is het 4 jaar op een wachtlijst staan bij één van de 3
huisvestingsmaatschappijen van Brugge. Het is interessanter om de huurpremie langer te krijgen
maar dan eventueel iets minder.

De actualisatie: geen uitval van kandidaten
Inschrijven voor een sociale huurwoning moet om de 2 jaar opnieuw gebeuren, dit gaat niet
automatisch. Je moet dit inderdaad zelf actief doen maar je krijgt wel een brief die vraagt of je dit
opnieuw wil doen. Je moet dus effectief reageren op die brief wil je op de wachtlijst blijven staan.
Velen reageren niet omdat ze de brief niet begrijpen, of ze zijn ondertussen verhuisd, of ze
reageren helemaal niet op brieven, of omdat ze ondertussen dakloos geworden zijn en geen adres
meer hebben.
Iemand die zijn/haar woning verliest en dakloos wordt, heeft geen adres meer. Waar komt die brief
dan terecht? Soms komt de brief terug (hangt af van de nieuwe bewoner of de postbode) maar dat
gebeurt niet altijd. Als de brief terugkomst dan zou de huisvestingsmaatschappij contact kunnen
opnemen met het OCMW om het verblijfsadres te kennen van een aantal personen.
Actualisering van de gegevens of personen is goed maar iemand die een sociale woning wil, moet
effectief op die wachtlijst staan.
Je mag één keer weigeren voor een sociale woning maar dan ben je je huurpremie wel kwijt. Na de
tweede weigering moet je helemaal onderaan de trap van de wachtlijst herbeginnen.

Werken met een centraal inschrijvingssysteem of één inschrijvingspunt en één
inschrijvingssysteem
Momenteel werkt het SVK met een puntensysteem en de beide anderen niet.
Kandidaat huurders moeten nu voor de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen én voor
de sociaal verhuurkantoren telkens apart alle dezelfde documenten binnenbrengen. Gevolg is dat
mensen vaak niet echt zijn ingeschreven, en zeker niet altijd bij alle maatschappijen, waar ze
zouden kunnen of willen.
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Een centrale inschrijving zou veel oplossen, en best ook op één plaats.
Het is ook belangrijk dat bij de inschrijving duidelijker wordt gezegd waarvoor ze (kunnen) kiezen.
Mensen die instemmen met een sociale woning moeten soms gedwongen verhuizen van wijk of
deelgemeente. Ze zijn daar niet altijd gelukkig mee. Doch veelal draait dat positief uit en komt het
allemaal goed.

Een goede communicatie
De spelregels voor het bekomen van een sociale woning zijn niet altijd duidelijk. Zorgen voor een
transparante, goeie en duidelijke informatie en communicatie. De regelgeving in dat verband
wijzigt ook heel dikwijls of er worden speciale interpretaties gebruikt. Daarbij is er te weinig reactie
van de sociale maatschappijen naar de wetgever of regering toe. Maar momenteel laat de wetgever
weinig tot geen inspraak toe!

Een goeie woonomgeving
Sociale woningen moeten zoveel mogelijk in wijkcentra liggen waar een bus of openbaar vervoer
komt, waar (buurt)winkels zijn en waar diensten en nutsvoorzieningen zijn.

Een woning op maat
Iemand die een sociaal appartement heeft kan vragen om een woning of om plat te wonen maar
daar is een attest van een dokter voor nodig. Het kan dus wel maar onder bepaalde voorwaarden.

Bijkomende kosten
Het is niet altijd duidelijk voor de huurder welke kosten voor hem zijn en wat voor de verhuurder
is, bijvoorbeeld gordijnen of velux-rolgordijnen zijn voor de huurder. Tuinen moeten tegenwoordig
aangelegd worden door de verhuurder of de sociale verhuurmaatschappij. Inrichtingskosten van de
huurwoning proberen te bespreken met de maatschappij.
Belangrijke punten als conclusie uit de stellingen, discussie en de opmerkingen op de flappen:
-

Er moeten meer sociale woningen komen zeker voor grote gezinnen.
Zoeken naar actualisatie van domicilies en gegevens zodat mensen die het (zeker) nodig
hebben op de wachtlijst kunnen blijven staan.
Werken met een centraal inschrijvingspunt en één inschrijvingssysteem.
Duidelijke en transparante informatie en communicatie verschaffen.
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Verslag Ronde 2
Meer woningen voor grotere gezinnen
Wanneer men de tabel bekijkt van de Brugse Huisvestingsmaatschappij (= bijlage getuigenis
Sociale Woonmarkt) dan blijkt daar heel duidelijk uit dat er een groot tekort is aan sociale
huurwoningen voor grotere gezinnen of huurwoningen met 4 of meer slaapkamers. Door de nieuw
samengestelde gezinnen komt deze situatie meer voor dan vroeger. In de volgende jaren zullen de
wachtlijsten voor appartementen dalen, voor kleinere woningen status quo blijven en voor grotere
gezinnen stijgen. Gezinnen met veel kinderen die op de wachtlijst staan, stijgt alleen maar!

Duidelijkheid over wachtlijsten
Is de volgorde van de wachtlijst effectief ook de volgorde waarop de kandidaturen binnen komen of
wordt er soms prioriteit gegeven aan iemand of een welbepaald gezin? Die indruk krijgen mensen
die op de wachtlijst staan.

Hulp bij kosten of werken
Mensen die een sociale woning toegewezen krijgen, zouden meer begeleid moeten worden over
hoe wonen in een nieuwe woning (soms nieuwbouw), hoe omgaan met elektriciteit/gas, bekleden
van veluxen of verduistering, tuin aanleggen. Sommige zaken brengen toch hoge kosten met zich
mee.
In een nieuwbouw mogen gaan wonen betekent alles schilderen binnen de 2 jaar. Dat is een druk
die wordt opgelegd en ook een serieuze kost. Verhuizen kost altijd geld en dat is een heikel punt
bij mensen in armoede.
Vragen om bijkomende kosten zo laag mogelijk te houden. Een systeem van groepsaankopen doen
door de huisvestingsmaatschappij gezien de nieuwbouwwoningen meestal in groep op de markt
komen. Voor de tuinen is alles nu wel geregeld daar de maatschappijen nu zelf de tuinaanleg doen.
Mogelijke oplossing: de huisvestingsmaatschappijen doen iets meer naar inrichting toe en vragen
dan een hogere (best niet veel meer!) huurprijs zoals 10 euro per maand meer gedurende 1 of 2
jaar. Dit zou dan een optionele keuze kunnen zijn voor elke nieuwe huurder.

Wat met leegstand
Er zijn veelal klachten over de sociale woningen en de staat waarin ze zich bevinden. Ook door
leegstand voor verbouwing of door overlijdens en verhuizingen. Dit geldt dan voornamelijk voor de
oudere woningen want de wetgeving is veel strenger geworden en nieuwbouw moet aan veel meer
zaken voldoen.
De woningen die een langere tijd leegstaan (vb. door wachten op renovaties) kunnen gebruikt
worden als tijdelijke woningen voor vb. daklozen (dit kan nu ook door de Vlaamse regering).

Meer nieuwe sociale woningen
Er komen momenteel veel sociale woningen bij (nieuwbouw) maar komen er ook veel sociale
woningen vrij? De nieuwbouwwoningen zijn heel dikwijls ter vervanging van oude woningen en zijn
dan al voorbestemd.
Sociale huisvesting voor mensen in armoede moet echt mogelijk gemaakt worden en moet vlugger
kunnen dan de wachtlijsten die nu bestaan.
Hoe meer sociale woningen er gebouwd worden, hoe meer de wachtlijsten zouden moeten ingekort
worden. Helaas werkt dit niet altijd zo. Ook de vluchtelingencrisis zorgt ervoor dat de nood aan
sociale woningen nog groter wordt.
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Een betere woonomgeving
Veel meer inzetten op sociale cohesie en op buurtwerk i.p.v. op sociale mix. De tijd heeft
uitgewezen dat dit laatste absoluut niet werkt.
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* Getuigenis armoedeactor

Ik ben A. en koos voor deze dialoogtafel omdat ik zelf een sociale woning huur, maar daar wel acht
jaar heb moeten op wachten. Dat kwam zo: ik stond al drie jaar op de wachtlijst, maar na een
uithuiszetting had ik geen adres meer en hebben de documenten om ingeschreven te blijven bij de
sociale huisvestingsmaatschappijen mij niet bereikt, waardoor ik van de lijst geschrapt werd.
Waarom duurde het zo lang voor ik een nieuw adres had? Na een uithuiszetting helpt het OCMW je
aan een doorloopwoning, maar die was niet voorhanden voor een gezin met vijf kinderen. Op de
private markt en bij het sociaal verhuurkantoor vond ik ook geen geschikt onderkomen, ook al
omdat veel eigenaars niet zo graag verhuren aan gezinnen met veel kinderen. Drie maanden heb ik
zo rondgezworven met het gezin, van jeugdherberg naar jeugdherberg.
Uiteindelijk vonden we toch een woning en schreven we ons weer in bij de sociale
huisvestingsmaatschappijen. Jammer genoeg kwamen we weer onderaan de wachtlijst terecht.
Meer dan vijf jaar stond ik op de lijst. Gelukkig kreeg ik na vijf jaar een huurpremie om de hogere
prijzen op de private markt wat te compenseren. Beter zou zijn om de huurpremie te halveren en
hem al toe te kennen na twee en een half jaar wachten.
En dan, eindelijk, een sociale huurwoning, groot genoeg voor ons gezin! Maar niet alles is er
rozengeur en maneschijn. Ik vind de kwaliteit eerder aan de lage kant. Door de te goede isolatie
kunnen we geen gsm gebruiken, tenzij dicht bij het raam. Er zitten stopcontacten los, de Gyproc
kraakt en er is veel geluidsoverlast door de te dunne muren.
De woning vraagt ook nog de nodige investeringen: verduisteringsgordijnen kopen voor de
Veluxramen, de tuin aanleggen en binnen een periode van één jaar alle ruimtes schilderen of
behangen. Toch wel een zware dobber, hoor!
We hebben nu wel een veel betere woning dan we ooit gehad hebben, maar omdat we voorheen
altijd slecht gehuisvest waren, zou er meer woonbegeleiding mogen zijn. Bijvoorbeeld een
rondleiding voor je verhuist naar de nieuwe woning: hoe spring je het zuinigst om met de
verwarming, welke toestellen en kranen werken met regenwater…? Dit zou veel geld, zoals
uitgaven voor herstellingen, kunnen besparen.
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* Getuigenis woonactor

WACHTTIJD VOOR EEN SOCIALE HUURWONING IN BRUGGE
Hoe lang staat de eerste op de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Brugge er NU al op?
En wat is de te verwachten tendens in de volgende jaren, als
-

de projecten, die voorzien zijn, worden gebouwd,
er geen extra inspanningen worden gedaan, en
als er geen massale instroom van nieuwe kandidaten komt ?
Wachttijd 1e (zonder prioriteit) op
wachtlijst op vandaag

App. 1 slaapkamer
App. 2 slaapkamers
Woning 2 slaapkamers
Woning 3 slaapkamers
Woning 4 slaapkamers
Woning 5 slaapkamers

4,5 jaar
5 jaar
6 jaar
5 jaar
9 jaar
8 jaar

Te verwachten voor volgende jaren
indien geen extra inspanning gedaan
wordt

Licht dalend
Licht dalend
Stabiel
Licht stijgend
Stijgend
Stijgend








Om de stijgende trend te doen keren bij de grotere woningen, moet daar nog een bijkomende inspanning
gebeuren .
Om de wachttijden bij andere woningen gevoelig te doen dalen, moet ook nog bijkomende inspanning gebeuren.
HOE LANG MAG VOLGENS JULLIE DE WACHTTIJD ZIJN VOOR EEN SOCIALE WONING ????
Brugge, Dialoogtafels 2/12/2015: WONEN, EEN BASISRECHT !!
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Gespreksleider: Louis Desmedt
Verslaggever: Solange Mortier
Verslag ‘Private woonmarkt’ Ronde 1
Verscheidenheid in mensen onder één dak

* ‘Solidair Wonen’ in Sint-Niklaas
Grote woningen in de binnenstad worden gehuurd door ‘Solidair Wonen’ bestaande uit de
initiatiefnemers vzw VLOS, CAW Oost-Vlaanderen en vzw VOS.
Deze woningen worden op hun beurt doorverhuurd aan mensen die zich in een maatschappelijk
kwetsbare situatie bevinden of leven van een vervangingsinkomen.
Zo komt een divers publiek
van verschillende leeftijden (bv. alleenstaande mannen, allochtonen, vluchtelingen met een
statuut, … ) onder één dak te wonen. De initiatiefnemers van het project kiezen van bij de aanvang
voor een etnisch-culturele mix van bewoners, bewaken alzo de diversiteit en bepalen wie deel
uitmaakt van welke bewonersgroep.

>

Voorkomende problemen

De verschillende levensstijlen worden vaak als verrijkend ervaren door elkaar te steunen,
daadwerkelijk te helpen, afspraken te maken. Door elkaar beter te leren kennen groeit het
wederzijds respect, ontstaat er een soort familiegevoel waardoor vooroordelen afnemen.
Perioden waarin ‘het samen leven‘ goed gaat wisselen af met perioden van spanning en conflict.
Collectieve woonbegeleiding is dus zeker noodzakelijk. Om de 2 weken komt er dan ook een
woonbegeleider langs om persoonlijke problemen, strubbelingen tussen bewoners of negatieve
gebeurtenissen bespreekbaar te maken, al dan niet in groep.
Er kunnen zich problemen voordoen met Stedenbouw over de fysieke indeling van de woningen. De
woonvorm schippert tussen eengezinswoning of meergezinswoning en tussen het statuut van
alleenstaande of samenwonende.

>

Financieel aspect?

De organisatie betaalt bv. € 800 voor een woning aan de eigenaar.
Elke bewoner betaalt € 260 + € 100 voorschot.
Wanneer er dus 3 bewoners of meer in deze woning verblijven zijn de inkomsten hoger dan de
uitgaven. Het overschot aan geld dient als buffer om de perioden van leegstand te overbruggen.
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* Samenhuizen in Brugge

Mensen zonder familiale band huren samen een appartement. Ze sluiten samen een huurcontract
af als samenhuurders conform de woningwet en zijn ook allebei op hetzelfde adres gedomicilieerd.
Ze wonen dus op één adres, hebben één huisbel en één brievenbus. Hun woningdelen is een
bewuste keuze. Ieder van hen heeft een eigen slaapkamer, wat ook meteen hun privéruimte is.
Alle andere woonvertrekken zijn voor beiden toegankelijk.

-> Problemen?
- De vraag stelt zich waarom hun erkend statuut van zelfstandig zijn niet kan worden aangehouden
wanneer beiden of één van beiden werkloos wordt of zij zouden moeten leven van een leefloon?
Het zou de voorkeur genieten dat ook deze woonvorm onder begeleiding verloopt.

-> Financieel aspect?
- De 2 bewoners beschikken over een ruim drie-slaapkamer-appartement van 120m² dat gehuurd
wordt aan 600€/maand, waarvan beiden de helft betalen. Dit laat hen toe om comfortabel te
wonen en te leven.
- Fiscaliteit
Elke bewoner krijgt een eigen belastingbrief.
Er wordt afgestapt van het principe dat een alleenstaande meer moet betalen dan een gezin.

-> Bedenkingen:
-

Wat als er 2 leefloners samen een appartement of huis willen huren?
Zijn er onderhandelingen mogelijk met het OCMW?
Kan het OCMW ook tussenkomen om de huurwaarborg te betalen?
Komt er extra ondersteuning door bv. woonbegeleiding, mutualiteit, vakbond, … ?
Waar ligt de grens tussen samenhuizen en het gebruik maken van solidaire woningen?
bv. 2 personen huren samen een woning: Zijn dit dan 2 vrienden? 2 alleenstaanden die
elkaar niet kennen? 2 leefloners? Dit wordt niet echt gecontroleerd. Woonbegeleiding zou hier
verduidelijking kunnen brengen.

Om over- en onderbewoning tegen te gaan wordt er wel vaak ’s morgens om 5u binnengevallen in
de woning.

- Bestaat de mogelijkheid om woningen het label van een solidaire woning te geven?
Momenteel bestaat dit reeds in Brussel. Dit is echter niet evident. Ook daar ervaren ze
problemen met de dienst Bevolking, Stedenbouw, mutualiteit, …

- Bestaat de mogelijkheid om Solidair wonen in Brugge op te richten?
Kan het OCMW woningen huren en deze dan doorverhuren?
Momenteel
verhuurt
het
OCMW
woningen
via
sociale
alleenstaanden of gezinnen.

verhuurkantoren

aan

23

- Kan er in de regelgeving, naast ééngezinswoning en meergezinswoning, nog een tussenvorm
gecreëerd worden?
- Samenwonende studenten kunnen hun domicilie niet plaatsen op het adres van hun
‘studentenkot‘. Bij uitzondering wordt het wel toegestaan wanneer de afgestudeerde student daar
blijft wonen voor een beperkte tijd.
- Veel mensen hebben vrije kamers in huis nadat de kinderen het huis uit zijn.
Deze kamers zijn echter vaak te klein om te mogen verhuren (minimale oppervlakte =
18 m²) en hebben meestal ook geen douche.
Kunnen aanpassingen gesubsidieerd worden?

Wil je mee weten over dit onderwerp?
Neem dan een kijkje op onderstaande websites.

http://www.solidariteitdiversiteit.be/praktijkenbank.php?case=8
www.samenhuizenbrugge.be
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Verslag ‘Private woonmarkt’ Ronde 2
Verscheidenheid in mensen onder één dak
* ‘Solidair Wonen’ in Sint-Niklaas
5,7% van de private woonmarkt is bestemd voor sociale huisvesting.
De criteria hiervoor zijn:
- huisvestingsnood voor kwetsbare groepen
- willen samenleven met anderen, kansarmoede en eenzaamheid bestrijden
- inkomen hebben of arbeidsvergunning voor erkende vluchtelingen
- wonen voor onbepaalde tijd (geen crisisopvang), maar kan ook tijdelijk zijn als opstap naar een
individuele woning.

-> Problemen?
- Het samenbrengen van mensen uit verschillende culturen geeft af en toe problemen:
bv. rekening houden met ploegenwerk, eetcultuur, vrienden uitnodigen, verschillende gewoonten,
… Vandaar het belang van een woonbegeleider om conflicten of standpunten bespreekbaar en
aanvaardbaar te maken.
Onderlinge relaties:
Jongere vluchtelingen zijn heel respectvol naar ouderen toe, waardoor hun zelfwaarde stijgt. De
ouderen helpen hen bij het vertalen van officiële documenten of brieven, helpen bij het invullen
ervan of maken hen wegwijs in het lokale dienstenaanbod. Het ‘solidaire‘ is een belangrijke
doelstelling van het project. Kandidaat-bewoners moeten dan ook willen en kunnen samen wonen
met anderen. Een voorafgaandelijke screening door initiatiefnemers en woonbegeleiders is
belangrijk.

Uiteraard moet er soms ook ingegrepen worden bij ernstige gevallen van racisme.

-> Bedenkingen:
- Hoe gaat de organisatie te werk om een (groot) huis te zoeken?
- Sociale media: Facebook, Twitter
- Stedenbouw – voor info over leegstaande gebouwen bv. kloosters of direct contact
met de eigenaars na verkenning van aangetroffen leegstand.
- Is ‘Solidair wonen’ vergelijkbaar met het LOI (= Lokaal Opvang Initiatief) te Brugge?
Het LOI werkt met mensen met een speciaal statuut, die geen inkomen hebben.
Ook hier ondervindt men veel problemen op stedenbouwkundig vlak, reglement op kamerwonen
(minimum 33 m²), juridische problemen, …
Juridische problemen:
- 2 personen = 1 huurder
- huurcontract – Wie wordt als verantwoordelijke vastgelegd?
- Er zijn ook veel problemen bij de Huurdersbond. Duidelijkheid van meet af aan is
belangrijk.
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* Samenhuizen in Brugge

-> Bedenkingen:
- Woning delen= eigen privéruimte naast gemeenschappelijke ruimten.
Er is een hoge woningnood terwijl veel huizen gedeeltelijk leeg staan en er dus woonkamers
beschikbaar zijn. Veel eigenaars van woningen wonen ‘te groot‘.
Vroeger woonden families samen. Is er nu een mogelijkheid tot nieuwe vormen van
verbondenheid?
- Is er een vrije keuze tot samenwonen, te vergelijken met ‘samen leven op kot‘?
Of kunnen verschillende personen bv leefloners samengevoegd worden door een organisatie en
door beroepskrachten begeleid worden?
- Model VVSG – kamerwonen
- Uitzondering: beschut wonen

In de Stedenbouwkundige Verordening werd vastgelegd dat dit wel mag opgesplitst worden.
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* Getuigenis samenwonenden

L. en J., twee afgestudeerde hogeschoolstudenten, huren samen een app. in Brugge en hebben
geen familiale band. Zij hebben hun domicilie in hetzelfde app. en sloten een huurcontract af als
samenhuurders conform de woningwet. Ze zijn in het bevolkingsregister op hetzelfde adres
ingeschreven en wonen dus op één huisnummer, hebben één bel en één brievenbus. Ieder van hen
heeft een eigen slaapkamer, wat ook meteen hun privéruimte is, maar alle andere woonvertrekken
zijn voor beiden toegankelijk. Ze zorgden samen voor de inrichting v/h app. en alle kosten
verbonden aan het wonen worden gedeeld. Hun woningdelen is een bewuste keuze die voortvloeit
uit een sociale en financiële overweging. Doordat beiden een fulltime job hebben, ’s morgens om 8
uur vertrekken en pas rond 18 terug thuis zijn, is het samenleven beperkt. Dit 'samenleven’ steunt
op respect voor elkaar, het maken van goede afspraken, bereidwilligheid en solidariteit. Deze
levenswijze is een vorm van sociaal engagement waar eenzaamheid zeker geen kans maakt.
Omdat hun kookkunst en de verwachtingen daarrond nogal verschillend zijn wordt er apart
gewinkeld en gekookt, wat niet uitsluit dat er wel algemene winkelwaren zijn die gezamenlijk
worden aangekocht.
Meestal proberen ze toch samen te eten. Afwassen, het onderhouden v/h
app. en de huishoudelijke taken doen ze graag samen. Ieder staat in voor het onderhoud van zijn
eigen privékamer. Door deze woonkeuze beschikken ze over een comfortabel, ruim en betaalbaar
app. Het drie-slaapkamer app. is 120m2 groot, wordt gehuurd (door hen beiden) aan €600 /maand
en laat hen toe comfortabel te leven en te sparen. Het is een woningstart die ze enkele jaren
zouden willen volhouden om dan nadien in het leven hun eigen weg verder te gaan.
De vraag stelt zich of dergelijke tijdelijke woonsituatie ook voor mensen met een leefloon of een
minimum uitkering een alternatief kan zijn?
Mening van L. over bovenstaande vraag
Een dergelijke woonvorm kan, in mijn ogen, voor mensen in een moeilijke financiële situatie een
alternatief zijn als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan die hen ondersteunen in het
opzetten van zo’n woonvorm. Het lijkt me belangrijk dat er vanuit een middenveldorganisatie een
begeleidingstraject wordt opgezet om mensen samen te brengen voor dergelijke
woonvorm(screening). Hun financiële moeilijkheden gingen vaak gepaard met sociaal isolement
wat hun nu niet in de mogelijkheid stelt om het sociaal proces, verbonden aan deze woonvorm, zó
maar aan te gaan. Vervolgens dient de organisatie te begeleiden op drie vlakken: Een ruimtelijk
luik dat leidt tot het vinden v/e gepast appartement; een sociaal luik dat de afspraken weergeeft
noodzakelijk om samen te leven; een financieel luik met betrekking tot het beheer v/d
gemeenschappelijke kosten.
Essentieel aan dit begeleidingsproces lijkt me het hebben van een duidelijke focus op het
genereren van een financieel voordeel dat gebruikt wordt om te investeren in het sociale van het
gemeenschappelijk project.

27
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Inleiding
Omdat kennismakingsrondes altijd heel veel tijd in beslag nemen, proberen we zo kort mogelijk
een kennismakingsronde te doen en luisteren daarna naar de getuigenissen.
Doorheen de workshop zullen we aan de slag gaan met 3 getuigenissen die jullie willen meenemen
in het verhaal van woonkwaliteit, enerzijds het verhaal van D. (armoedeactor) en anderzijds het
verhaal van Annemie en Cindy (Kind en Gezin) en van D. (SAS).
Op de tafel liggen 2 grote vellen papier om te noteren wat deze getuigenissen bij ons oproepen,
om zo tot de verwerking te komen van beleidsaanbevelingen.

Verslag 1ste gespreksronde
“Ik voel mij niet ‘Thuis’ in mijn eigen huis!
“ Wat goed is voor mensen in armoede is toch goed voor iedereen?”
Mogelijke Beleidsaanbevelingen:
1. Kwaliteitsvolle materialen en gronden





De sociale woningen worden vaak gebouwd op minderwaardige gronden en met
minderwaardige materialen waardoor de bewoners last kunnen hebben van water in huis,
kraken in muren, …
De inplanting van de sociale woningen moet ook besproken worden met de buurt want
velen staan er niet voor te springen dat er een sociale huisvesting in
‘hun buurt’ komt. Ze zijn bang dat de waarde van hun huis zal dalen of dat er vandalisme
zal zijn.
Het is belangrijk dat de bewoners zich niet geïsoleerd maar geïntegreerd voelen. Dit kan
door de woningen in te plannen in een volwaardig stadsgedeelte.

2. Controle op de private huurmarkt


De inkomensgrens voor een sociale huisvesting ligt enorm laag. Velen verdienen net iets te
veel en zijn daardoor genoodzaakt zich te wenden op de private huurmarkt. Mensen in
armoede
kunnen
de
huur
van
een
private
woning
niet
betalen.
De
prijs/kwaliteitsverhouding is niet altijd in balans. Er moet gestreefd worden naar een
strengere controle op de agences.

3. Belangrijke punten


Mensen in armoede die huren op de private huurmarkt moeten sterker gemaakt worden.
Meer investeren in preventie zodat de huurder weet wat zijn rechten en plichten zijn.
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De huurdersbond is een tussenpersoon voor de huurder en de verhuurder. Het gecreëerde
spanningsveld kan zo kleiner gemaakt worden en de stap naar de vrederechter vermijden.
Er is altijd een ‘verhaal achter het verhaal en een reden waarom er huurachterstand is of
waarom het pand niet onderhouden wordt. Het zoeken naar dit verhaal en de context is
niet altijd even gemakkelijk.
1/3 van je inkomen kan aan huur besteedt worden. Huurders met een leefloon van €800
mogen ong. €300 spenderen aan huur. Voor zo’n klein bedrag kan je niets deftigs huren en
zo wordt men veroordeeld naar kleine getto’s en/of minderwaardige huurwoningen.
Een dergelijke huurlast is onmogelijk maar toch bevinden zich veel mensen in zo’n situatie
(huurlast van €600) omdat het gezin anders wordt gescheiden.
In huurwoningen van slechte kwaliteit is er meestal ook slechte elektriciteit. Er zijn losse
draden en suikertjes en zo ontstaan er gevaarlijke situaties. Er kan geen brandverzekering
verkregen worden of ze betalen niet uit omdat er geen keuring is gebeurd.
Slecht sanitair is ook een boosdoener. Een verstopt toilet, lekkende kraan, …
Een betaalbare stielman is moeilijk te vinden als je €50 leefgeld krijgt per week.
Een goed alternatief is WOK. WOK wil iedereen die (voorlopig) niet meer op de gewone
arbeidsmarkt terecht kan, een arbeidsprogramma op maat aanbieden. Dit kan voor
sommigen een tussenstap zijn naar het gewone arbeidscircuit of een sociale tewerkstelling.
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Verslag 2de gespreksronde
“Buigen of verzuipen”
Mogelijke Beleidsaanbevelingen:
1. Noodzaak




Er is noodzaak aan een mix tussen koopwoningen en sociale huisvesting. Een mix is er
nodig voor het bevorderen van de sociale mobiliteit, de gelijkheid van kansen, de sociale
controle en de leefbaarheid.
Er is noodzaak aan een administratieve vereenvoudiging voor de sociale huisvesting.
Er is noodzaak om de criteria van de huursubsidie te herbekijken.

2. Duurzame huisvesting en materialen




De inplanting van de sociale huisvesting is heel belangrijk vb. een moerassig gebied –
wateroverlast in de woning.
De kwaliteit van de bouw is minderwaardig, er moet meer controle zijn.
De private huurmarkt in Brugge is duur en de woningen zijn technisch

3. ‘Thuis’ in je huis
De keuzevrijheid voor personen in armoede is enorm beperkt. Je kunt maar 3x weigeren en dan
wordt je van de lijst verwijderd. Personen in armoede zijn geneigd de woning te aanvaarden ook al
ligt het ver van de bewoonde wereld, is het technisch niet in orde of is de omgeving niet
aangenaam om er te wonen. Het resultaat is dat ze zich er niet thuis voelen in eigen huis met als
gevolg sociaal isolement.
Maar hoe slecht de woning ook is, het is soms al wat ze hebben en zijn er toch aan gehecht.
4. Buurtwerking nodig!




Mensen zorgen voor mensen
Sociaal isolement doorbroken
Mensen weerbaarder maken

5. Hulpverleners
Hulpverleners worden vaak bestempeld als controleurs en mogen hun huizen niet binnen.
Daardoor wordt het wel moeilijk om contact te leggen. De mensen zijn dikwijls beschaamd over
hun huis en situatie.
6. Stabiliteit
Stabiliteit is belangrijk voor personen in armoede. Hun emotionele welzijn heeft effect op alle
levensdomeinen. Hun netwerk is klein en hun isolement des te groot.
Personen in armoede proberen eerst hun problemen zelf op te lossen, het duurt dan ook veel
langer voordat ze om hulp vragen.
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* Getuigenis armoedeactor
Ik ben D.R., een alleenstaande moeder van 2 puberende kinderen. Een huis en een thuis hebben is
voor mij altijd iets moeilijk geweest. Want net als iedereen heb ik ook wel ergens een baksteen in
mijn lichaam zitten. Echter zit deze niet in mijn maag, maar ligt hij maar al te vaak op mijn lever…
Als ik mijn historiek van woonsten overloop heb ik een wooncarrière van 35 keer te verhuizen in 43
jaar. 85% van de woningen kenden heel wat technische mankementen, maar voor mij gaat het
niet alleen over de technische kant van de zaak. Een woonkwaliteit is veel meer dan een goede
infrastructuur hebben. De buurten waar ik terecht kwam, waren vaak in het hol van Pluto,
waardoor ik als het ware afgesneden werd van de maatschappij. Ook kwam ik vaak in buurten
terecht die een slechte reputatie hadden en waardoor mensen me ‘vies’ bekeken, wanneer ik zei
waar ik woonde.
Mensen in armoede hebben niet de mogelijkheden om zelf te kiezen waar ze kunnen wonen. Onze
portemonnee kan die keuze niet dragen, en bijkomend moeten we ook goed luisteren naar de
regels van de sociale verhuurmaatschappijen. Op zich totaal geen moeite met regels want we zijn
ook blij dat er zoiets bestaat als een sociale verhuurmaatschappij. Echter is het ontnomen recht
van keuze moeilijk. Je staat gewoon met je rug tegen de muur, en de enige optie is nemen wat er
te nemen valt.
Je hoort het al, voor ons is een huis soms niet veel meer dan een hoop stenen met een dak boven.
Ik merk bij mezelf en mijn kinderen dat een goede omgeving bepalend kan zijn voor hoe we ons
voelen. Een huis kan alleen maar een thuis worden wanneer je je goed voelt in je woning. De
bakstenen worden dan zoveel meer dan alleen een materiaal. Een huis wordt dan een plaats waar
je tot rust kan komen, en waar je terecht kan in de buurt. Kortom een omgeving, waar er kansen
zijn voor mij en mijn kinderen. En die kansen zijn voor mij zeer ruim. Het gaat niet alleen over
mobiliteit, winkels, buurt, maar ook de andere bewoners, speelmogelijkheden, …
Echter durf ik stellen dat ik tot op vandaag nog nooit een kwaliteitsvolle thuis gevonden heb. Het
valt me op dat mensen in armoede zoals ik, maar al te vaak veroordeeld worden tot slechte
woonsten. Dit zorgt voor heel wat spanningen in onze gezinnen. In de eerste plaats focussen we
ons altijd op de technische kant, maar hoe langer je ergens woont is het gevoel van uitgesloten
worden erger.
Ik droom al jaren van een woonst waar ik me thuis kan voelen. En nu zal je misschien denken,
geluk of thuis voelen doe je / of maak je zelf. Echter is de realiteit een stuk anders. Maar al te vaak
sluit ik me op in mijn ivoren toren, gewoon omdat ik me niet thuis voel in de buurt waar ik woon.
Het huis beschermt me enigszins tegen de boze wereld, maar daar stopt het ook.
Beter dan wie ook weet ik dat thuis voelen voor ieder van ons iets anders is. En dat is ook normaal.
Toch zijn we allemaal overtuigd van het feit dat een huis in orde moet zijn technisch, en misschien
is het enkel de gevoelswaarde die anders ligt voor ieder van ons.
Ik zou niet liever willen dat ik kan zeggen dat ik een kwaliteit volle woning en buurt heb. Ik
droomde dan ook als kind niet alleen van de prins op het witte paard, maar ook van een woonst in
een leuke omgeving waar ik IEMAND mag zijn. Echter weet ik dat het thuis voelen voor mij nog
niet
voor
morgen
is,
en
waarschijnlijk
ook
niet
voor
overmorgen
…
Het is voor mij dan ook belangrijk om samen mee de strijd aan te gaan voor kwaliteitsvolle
woningen zowel technisch als emotioneel voor iedereen.
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* Getuigenis woonactor
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Gespreksleider: Fabienne De Vis
Verslaggever: Eveline Heinderyckx

Verslag – Ronde 1
Het woonloket helpt mensen zoeken naar een huurwoning. Het woonloket geeft tips en zorgt dat
de mensen gemotiveerd blijven zoeken naar een woonst. Als het niet lukt om een woonst te vinden
dan gaat het woonloket op zoek naar andere oplossingen.
Helaas wordt kindergeld niet beschouwd als een extra inkomen. Banken willen dat kindergeld enkel
gebruikt wordt voor het onderhoud van de kinderen.
Personen met een vervangingsinkomen die bij een familielid wonen hebben een lager inkomen en
kunnen moeilijk sparen. Voor hen is het extra moeilijk om een woonst te vinden.
Sommige immokantoren zijn socialer ingesteld. Zij willen de eigenaars contacteren en de situatie
van de huurder uitleggen. Dit kan de eigenaar overtuigen om toch te kiezen voor huurder zonder
werk, met een vervangingsinkomen of in budgetbeheer.
Immokantoren kunnen hun best doen, maar uiteindelijk is het steeds de eigenaar die beslist wie de
huurder wordt. Nog steeds worden koppels, alleenstaanden zonder kinderen, personen met vast
werk voorgetrokken.
Bij personen zonder werk vragen immokantoren of iemand borg kan staan (een vriend, familielid,
… ). Meestal is het moeilijk iemand te vinden die borg kan staan.
De wachttijd om recht te hebben op een sociale woning is meestal 5 à 10 jaar. Na 4 jaar kan je een
huurpremie aanvragen. Dit is een bedrag van 120 euro of meer. Met deze premie kan je op zoek
gaan naar een woning op de privé markt. Je plaats op de lijst voor een sociale woning blijf je
behouden.
De wachtlijst van de sociale woningen wordt om de 2 jaar herbekeken. Personen die ondertussen
een woning gevonden hebben op de privé markt worden geschrapt van deze lijst. Zo komt er
plaats vrij voor andere mensen.
Veel immokantoren houden nog steeds rekening met de 1/3 regel. De huur mag maar 1/3 van je
inkomen zijn. Deze regel is echter achterhaald en niet realistisch.
Uitwijken naar Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke, … is geen optie want ook daar wordt de huurmarkt
steeds duurder. Als je verhuist uit Brugge ben je ook je rechten kwijt voor een sociale woning in
Brugge.
Momenteel worden er meer sociale woningen bijgebouwd. Ook oudere sociale woningen worden
grondig gerenoveerd.
Allochtonen hebben het moeilijk omdat ze de taal niet spreken. Hun maatschappelijke werker
begeleidt hen zo goed mogelijk. Ook bij het Sociaal Huis kunnen ze terecht voor informatie.
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Wie een huis koopt heeft gratis recht op de verzekering gewaarborgd inkomen. Dit is een
verzekering tegen inkomensverlies. Als je geen werk hebt, dan betaalt de verzekering je huur.
Misschien kan deze verzekering ook toegepast worden op de huurmarkt?
Zijn er in Brugge veel huisjesmelkers? Ja, er zijn veel huizen met schimmel, waar het vochtig is en
waar het binnen regent. Meestal worden deze huizen verhuurt aan een lage huurprijs. Mensen
huren dit omdat ze geen betere woonst vinden. De huurder kan een klacht indienen tegen de
eigenaar door de Huurdersbond te contacteren. Maar meestal doen ze dit niet omdat ze dan terug
zonder woonst zitten.
Bij klachten kan men terecht bij de Huurdersbond. De huurdersbond schrijft een brief naar de
eigenaar met de klachten, gebeurt er niets, dan kan de huurder verdere stappen ondernemen. De
woning kan onbewoonbaar verklaart worden of de eigenaar moet een boete betalen.
Huizen met een hoog EPC waarde worden meestal niet aangeraden om te huren. Toch aanvaarden
de huurders deze woning omdat de huurprijs laag is, ze denken dat de EPC waarde niet zo
belangrijk is.
Mensen die door omstandigheden op straat staan kunnen altijd terecht bij het crisisopvangcentrum
‘t SAS. Helaas is het opvangcentrum een slechte referentie voor de immokantoren, hierdoor is het
terug moeilijk is om een woning te zoeken.
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RONDE TWEE
Het woonloket ontvangt maandelijks ongeveer 200 mensen. Deze mensen vinden moeilijk een
woonst omdat ze een vervangingsinkomen van 800 euro in de maand hebben.
Woningen met een lage huur zijn zeer populair en hebben veel kandidaten. Meestal worden
kandidaten met werk voorgetrokken. Als de eigenaars horen dat de kandidaten in budgetbeheer
zitten worden ze bang. Ze denken dat de huurders hun huur niet zullen betalen.
Voor alleenstaande ouders met kinderen is het ook moeilijk. Zij zoeken meestal een huis met
meerdere slaapkamers voor de kinderen. Deze huizen zijn groot en meestal ook duurder.
Veel eigenaars moeten overtuigd worden dat schriftelijke huurwaarborg veilig is.
Het woonloket raad de mensen aan om zo eerlijk mogelijk te zijn tegen de immokantoren en de
eigenaars. Mensen appreciëren de waarheid.
Het crisisopvang ‘t Sas deelt mee dat mensen begeleiden naar een woning veel moeilijker is dan
vroeger. 10 jaar geleden konden de mensen een woonst vinden in 3 weken, nu is dit veranderd
naar 3 maanden. Het publiek is ook veranderd. Nu zijn dit mensen die een faillissement
meegemaakt hebben, alleenstaande ouders met kinderen, ouderen tussen de 60 en 75 jaar. De
mensen komen naar het crisisopvang als ze alle andere opties al geprobeerd hebben. Meestal
komen die mensen in moeilijkheden door echtscheiding, werkverlies, …. Ook veel eenzamen komen
naar het crisisopvang. Ze kunnen nergens anders terecht.
Eigenaars zouden meer moeten samenwerken met het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK). Het SVK
zorgt ervoor dat de eigenaars altijd hun huur ontvangen. Ook als de woning nog niet verhuurd is
krijgt de eigenaar elke maand zijn geld. Het SVK zorgt er ook voor dat de woning niet uitgeleefd
wordt.
Er moet gekeken worden naar andere woningen zoals: kangoeroewoningen
(= 2 gezinnen wonen op 1 stuk grond), het bouwen van flatgebouwen,
co-housing (= met andere koppels een huis kopen en samen wonen).
Co-housing is echter alleen voor eigenaars en niet voor huurders. In de toekomst moet er terug
kleiner gebouwd worden.

Sommige senioren vinden dat ze te groot wonen. Hun kinderen zijn uit het huis en er zijn veel lege
slaapkamers. Deze kamers worden soms gebruikt als de kleinkinderen komen logeren. Een groot
huis brengt veel kosten met zich mee voor onderhoud.
Een eventuele oplossing is mensen warm maken om buiten Brugge te gaan wonen. Maar je kan de
mensen niet dwingen als ze dit zelf niet willen. Meestal moeten deze mensen in bezit zijn van een
auto en dit is dan weer een grote extra kost is. Nog een nadeel van buiten Brugge wonen is dat je
geschrapt wordt op de lijst voor sociale woningen.
Het crisisopvang ’t Sas zit momenteel vol. Mensen die geen huis hebben en nergens terecht
kunnen gaan naar het crisisopvang. Dit zijn vaak eenzame mensen. Doordat het opvangcentrum
vol is, moeten mensen soms 2 weken wachten voor opvang. Er moet dringend gezocht worden
naar andere oplossingen.
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* Getuigenis armoedeactor
Na het overlijden van mijn vrouw, zocht ik een woning op de private huurmarkt. De huurprijs voor
het appartement was te hoog voor mij geworden als alleenstaande. Ik betaalde er namelijk €750
per maand.
Ik begon mijn zoektocht op verschillende manieren: via de reclameblaadjes, immo-kantoren en
aanbiedingen die je aan huizen kan zien. Tijdens mijn zoektocht bleef ik wonen in mijn te dure
appartement.
Ik heb lang gezocht, maar niets gevonden op de private huurmarkt. Ik had vele keren het gevoel
dat ik me moest bewijzen, dat ik werd afgescheept, dat ze me geen goede kandidaat vonden.
Nochtans was ik de huurprijs voor mijn appartement steeds stipt aan het betalen en betaalde ik
veel meer dan de appartementen waarvoor ik ging kijken.
Gelukkig heb ik nu een appartement gekregen van het sociaal verhuurkantoor en kon ik verhuizen.
Toen ik een andere woning aan het zoeken was, begon het al op het moment dat ik een afspraak
wou maken om de woonst te gaan bezichtigen. Al voor ik kon gaan kijken, moest ik heel wat
privézaken doorgeven. Ik gaf steeds eerlijke informatie.
Zo ben ik in budgetbeheer bij Femke Decuypere van het OCMW Brugge en heb ik een pensioen. Ik
had het gevoel dat immokantoren en eigenaren hier bang van waren, dat ze niet steeds door
hadden dat ze zeker waren dat de huur betaald zou zijn. Dat ze schrik hadden van het OCMW.
Misschien dat ze niet genoeg informatie hadden?
Ik merkte dat mijn leeftijd soms ook een probleem was. Eigenaars haakten snel af. Ze stelden me
vragen als: zal je de woning wel kunnen onderhouden (het is steeds proper bij mij!) of zal je nog
lang de woning kunnen huren? Dit vond ik moeilijke en geen eerlijke vragen. Eén keer kreeg ik een
serviceflat aangeboden. Zij dachten dat ik de extra hulp die daarbij zat, zou kunnen gebruiken,
maar ik voel me nog erg fit! Ik had die extra hulp –en extra kosten- niet nodig.
Ik kreeg vaak te horen dat een appartement reeds verhuurd was. Soms had ik het vermoeden dat
dit niet zo was, maar ik kon er niets aan doen.
Als ik naar woningen ging gaan kijken van rond de €500- De prijs dat ik mocht uitgeven van Femke
Decuypere- dan waren het soms echt slechte woningen. Misschien dat sommige mensen daarmee
tevreden zouden zijn, maar ik wil wel iets van kwaliteit. Ik kreeg het gevoel dat ze vonden dat ik
maar tevreden moest zijn met de geboden kwaliteit.
Het was mij niet steeds duidelijk welke kosten bovenop de huurprijs aangerekend zouden worden
en wat wel en niet in de prijs zit. Soms komen er nadien nog heel wat kosten bij. Dan is de prijs
niet meer haalbaar.
Ik vond niets op de private huurmarkt en was verplicht om te blijven wonen in mijn te dure
appartement. Dit was erg moeilijk voor mij. Ik zou graag hebben dat immo-kantoren en
huiseigenaars niet veroordelen. Dat ze niet in vakjes delen. Dan zouden mensen zoals ik een
woning kunnen huren.
Misschien helpt het om het contact rechtstreeks te laten lopen tussen huurder en verhuurder. Zo is
er een direct contact, zonder tussenpersoon. Dan kan de verhuurder beslissen met de info die hij
van de huurder zelf krijgt. Misschien zou dit minder gekleurd zijn? Nu hebben de eigenaars je niet
gezien en kunnen ze niet zien dat je een propere mens bent, die de woning goed zal onderhouden.
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Ik zou graag mensen informeren over de werking van een dienst budgetbeheer van OCMW Brugge.
Ze zijn zo zekerder dat de huur betaald zal worden. Er zit een buffer tussen. Ik vraag me af
waarom pensioen niet als een waardig inkomen wordt gezien?
Ik ben me steeds blijven afvragen waarom ik telkens een nee kreeg nadat ik me kandidaat stelde
voor een woning. Ik had graag de kans gehad om me te verdedigen. Die kreeg ik niet.
Ik ben wel blij dat ik ondertussen kon verhuizen naar een woning van het sociaal verhuurkantoor.
Zo heb ik eindelijk een woning waar ik geen zo’n dure huurprijs moet voor betalen. Zo heb ik meer
centen over om van te leven. Het was echt een moeilijke periode, maar ik heb het gedaan. Ik ben
steeds mijn huur blijven betalen.

40

* Getuigenis woonactor
In het woonloket krijgen wij veel mensen over de vloer die moeilijkheden ondervinden met het
zoeken naar een woning op de privé markt.
Er zijn heel veel mensen die geen woning vinden omdat hun inkomen te laag zou zijn. Veel
immokantoren beweren dat de huurprijs maximum 1/3 van het inkomen mag zijn. Heel veel
mensen met een vervangingsinkomen hebben het ook moeilijk om een woning te vinden. Er wordt
vaak opgemerkt dat een woning aan iemand wordt toegekend die werk heeft. Mensen met een
lager inkomen zoeken een woning met een lagere huurprijs. Vaak zijn deze woningen van mindere
woonkwaliteit.
Mensen die onder budgetbeheer, collectieve schuldenregeling, … zitten krijgen vaak ook een nee te
horen. Ook al zijn de eigenaars dan wel zeker dat de huur zal betaald worden.
Alleenstaande moeders hebben zeker ook niet makkelijk een woning te vinden. Vaak is het
inkomen van de moeder laag maar hebben ze een woning nodig met meerdere slaapkamers. De
huurprijs ligt dan vaak heel wat hoger. Het is moeilijk om als alleenstaande moeder een
immo/eigenaar te overtuigen dat een woning met een hogere huurprijs financieel haalbaar is om te
huren.
Veel mensen die bij ons langs komen hebben geen financiële reserves. Vaak is het niet mogelijk
om de huurwaarborg en de eerste maand huur in één keer te betalen. Ze willen dan beroep doen
op het OCMW. Wij kunnen als OCMW een schriftelijke huurwaarborg aanbieden. Veel eigenaars
staan hier weigerachtig tegen. Dit systeem van een schriftelijke huurwaarborg is een veilig
systeem. De eigenaars moeten vaak overtuigd worden om hiermee te werken. We merken wel op
dat als iemand werkt en gebruik wil maken van een schriftelijke huurwaarborg een eigenaar
vlugger geneigd is hiermee te werken.
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Gespreksleider: Soetkin Neirynck
Verslaggever: Leen Depauw

Verslag Ronde 1
17 procent van de Brugse jongeren woont zelfstandig. Er is een gedoogbeleid van de
woondienst Brugge voor studenten uit het Brugse. Bruno van ATD 4 e wereld vraagt of
Brugge een uitzondering is hierop? De mensen rond de tafel hebben geen zicht op andere
steden. Er is nood om dit op papier te zetten zodat er iets structureels op poten kan gezet
worden.
De bewoonbare oppervlakte om in Brugge permanent te kunnen verblijven is 33 m²
De Vlaamse norm is 12 m². De meningen rond de tafel zijn verdeeld. Sommigen vinden het
goed dat die norm is vastgelegd op 33m². Anderen vinden dat als alles inbegrepen is in die
33m², het toch wel heel krap wordt. Nog anderen zijn dan weer voorstander om gewoon de
Vlaamse norm aan te houden. De reactie hierop is dan weer dat dit huisjesmelkerij zou
stimuleren…
Bjorn van beweging.net vraagt wat de prijs is van een betaalbare woning in Brugge. Vanuit
de jongerenopvang (CAW) is de ervaring dat je minimum 450 euro moet uittrekken. Met
een leefloon van 833 euro per maand wordt het heel lastig als je dan nog vaste kosten
moet betalen.
De EPC waarde in sommige woningen is te hoog. Dan vragen huurders minder huurprijs.
Gevolg is zeer hoge vaste kosten en erbarmelijke toestanden, soms is het zeer schrijnend
waar cliënten terecht komen.
Aagje van het OCMW geeft aan dat we in het voorgaande vooral spreken over de privé
huurmarkt. Vivendo heeft toch wel woningen die in orde zijn?
Daphne van de jongerenopvang geeft aan dat er toch ook soms vraagtekens zijn bij
woningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen: verouderd en soms ook hoge
huurprijzen. Wij kennen een recent voorbeeld van een ex-cliënt die 515 euro huur moet
betalen. Ze zal wel huursubsidie krijgen, maar dit duurt een aantal maanden tot dit
goedgekeurd is.
Brugge is duur ten opzichte van bijvoorbeeld Blankenberge en Oostende.
Björn heeft uit de getuigenis vooral onthouden dat T. haar eigenlijke leven pas kan starten
wanneer er een sociale woning is. Mensen die werk hebben komen laag op de wachtlijst
van sociale woningen omdat hun inkomen te hoog is.
Bruno van ATD vindt dat er veel gewerkt wordt rond de waardigheid van mensen. Mensen
met een handicap moeten zich zo zielig mogelijk tonen om zo veel mogelijk subsidies e.d.
te krijgen.
Geen werk zoeken om zo hoog mogelijk op de lijst te blijven is NIET de bedoeling. Vanuit
de jongerenopvang worden jongeren ook begeleid om aan werk te geraken.
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Wouter vraagt of het waarborgfonds veel gebruikt wordt? De jongerenopvang geeft aan dat
een schriftelijke waarborg, die het OCMW altijd toekent, (bijna) nooit door een huisbaas
wordt goedgekeurd. Kandidaat huurders komen tegenover andere mensen te staan die wel
een waarborg in handen hebben, dus maken ze al geen kans met hun schriftelijke
waarborg.
Leen geeft aan dat het zeer positief is dat de geldelijke borg in het leven is geroepen door
OCMW Brugge. OCMW wordt ook beter niet genoemd, want kansen verkleinen sowieso bij
het horen van een samenwerking met het OCMW.
Bruno geeft aan dat we de tafel jongeren en wonen evenwel ook de tafel discriminatie
kunnen noemen.
Soetkin vraagt of het thema jongeren ook een veel besproken thema is binnen de OCMW
raad? Aagje geeft aan dat er zeer veel rond jongeren wordt gewerkt in het OCMW
bijvoorbeeld met art 60, project switch,… Daphne zegt dat het positief is dat we voelen dat
sommige maatschappelijk werkers van het OCMW wel hun nek uitsteken voor jongeren.
Daarmee zeggen we ook dat het soms persoonsgebonden is. Het hangt soms af van welke
MW je treft.
Aagje zegt dat veel jongeren meerdere kansen krijgen, maar die kansen geraken ook wel
eens op. Er moeten grenzen getrokken worden.
Daphne: jongeren met een netwerk mogen al eens falen. Maatschappelijk kwetsbare
jongeren kunnen/mogen dit niet. Na het vinden van een woning is er een bijkomend
probleem dat ze niet weten hoe alleen te wonen. Wachtlijsten voor bv begeleid wonen zijn
lang, jongeren vallen uit daardoor.
Er wordt aan T. gevraagd wat ze nodig heeft, wat zou ze veranderen? T. zou willen dat
alles wat sneller gaat. Jongeren moeten toch niet zo lang als mij (5 jaar) op straat staan. Ik
kreeg veel te horen: “je werkt niet mevrouw, je hebt een bewindvoerder.” De immo
kantoren logen daarom veel tegen mij. Ik zag woningen die dan 3 maanden later nog te
huur stonden terwijl ze het aan mij niet wilden verhuren.
Björn vindt dat de presentatie van jongeren niet alles is. Ook op papier is het soms al
moeilijk om met jongeren in zee te gaan!
T. geeft aan dat ze zich wou bewijzen, dat ze alleen kon wonen, maar ze kreeg de kans
niet. Ik heb nu eindelijk een sleutel van mijn eigen woning en nu pas ben ik heel zeker dat
het van mij is/blijft.
De deelnemers willen weten met welke problematieken het JAC vooral in aanraking komt?
Thuislozen is een heel grote groep. Wekelijks komt wel een nieuwe jongere die thuisloos is.
Björn zegt dat je dat in de Brugse binnenstad niet kan zien. Op bv St Pieters waar hij woont
is dit al meer te merken. Daar wonen meer sociaal kwetsbare gezinnen. Dit zie ik bv aan de
schoolpoort. Hoe gaan jullie om met de thuisloze jongeren?
Charlotte zegt dan eerst en vooral in het netwerk te zoeken en als daar niemand is, moet
er gekeken worden naar nachtopvang, crisisopvang, ’t SAS. Er zijn ook jongeren die in
opname gaan in bv een ziekenhuis om een bed te hebben. Ook als dit helemaal niet nodig
is. In de crisisopvang is een wachttijd van 3 weken, wat niet klopt met hun doelstelling,
maar het kan niet anders.
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We zien ook dat meisjes meer kansen krijgen dan jongens. Zij kunnen ook vaker op een
netwerk rekenen.
En toen ging de bel………………
Er werden geen hersenspinsels op de witte papieren neergeschreven.
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Verslag RONDE 2
Als eerst is er de vraag of mensen rond de tafel herkenbare dingen hebben gehoord in de
getuigenissen?
Mieke van Amnesty international herkent dat mensen die niet aan de norm voldoen, heel vaak
uit de boot vallen. Voor jongeren beneden 18 jaar in begeleiding of in een veiliger milieu lukt
dit nog net, maar eens na hun 18 jaar (na bijzondere jeugdzorg) vallen ze heel vaak uit de
boot.
Bij vrienden intrekken, problemen krijgen, financieel niet rondkomen zijn veel geziene
scenario’s. Aan de start van je leven in zo’n kwetsbare positie zitten met alle gevolgen vandien.
De vooroordelen maken het zo moeilijk.
Claudio zou willen dat er een controlesysteem bestaat die een bepaalde waarde op woningen
zet. Dit aan de hand van de opp. van de woning, de EPC waarde,…
Mieke is privé ook aan het zoeken naar woningen en merkt dat er veel wordt gevraagd voor
wat het maar is. Door de hoge prijzen in het centrum worden mensen gedwongen om buiten
Brugge te gaan wonen en dan stelt het volgende probleem zich: mobiliteit.
De norm van 33m² is begrijpelijk, maar als huurder heb je toch ook nood aan ruimte om je
ergens thuis te kunnen voelen, volgens Mieke. Volgens Guy is de norm voor studentenkoten 16
m². De Vlaamse norm is 18 m².
In Oostende wordt die norm veel soepeler gehanteerd. Maar daar zie je dan aan de andere
kant veel verkrotte woningen. De keuze tussen aangenaam wonen met hoge huurprijs of klein
en bouwvallig met haalbare huurprijs. Is dit een menswaardige keuze?
Hoge energiekosten zijn het gevolg van een woning die niet in orde is.
Guy heeft ook ervaring met zijn zoon die alleen is gaan wonen. Een huurwaarborg ben je vlug
kwijt bij een contractbreuk en dan moet je die 2 of 3 maanden huurwaarborg meteen terug
kunnen voorleggen in een nieuwe woonst. Dit zijn grote bedragen voor jongeren die niet op
familie kunnen terugvallen.
Mieke vindt dat ze zeer veeleisend zijn op de privéhuurmarkt, vooral naar bewijs van werk
(vaak is loonfiche interim niet voldoende). Het is moeilijk om aan (vast) werk te raken voor
jongeren. Zeker bij lager geschoolden. En bovendien werk je beter niet als je op de lijst staat
van sociale huisvesting.
Veerle heeft het gevoel dat niet iedereen aan bod komt bij de versnelde toewijzing. Aan tafel
heeft men een andere ervaring hierrond. Normaal komen de verschillende doelgroepen
(alleenstaande, gezinnen,..) aan bod.
Veerle vraagt aan Tatiana of ze nu kost wat kost die woning wil behouden? Tatiana geeft
nogmaals aan dat ze pas zeker was dat de woning van haar was, eens ze de sleutel in haar
bezit had. Vivendo komt momenteel langs en ze zijn tevreden dus ze zal er alles aan doen om
dit zo te houden. Als ze nu zou moeten vertrekken, is het haar eigen schuld, geeft Tatiana
aan.
Soetkin benoemt het spanningsveld nog eens tussen de druk om te gaan werken en de
voordelen bij het blijven stilzitten.
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Guy zegt dat dit op de raad ook veel voorkomt. Dit is een spanningsveld, maar dit is niet het
enigste. Werk wil ook zeggen dat je meetelt in de maatschappij. Dit is toch een toegevoegde
waarde en belangrijk voor het psychisch welbevinden. Natuurlijk is het correct dat iemand die
werkt zou moeten beloond worden en kans heeft op een woning.
Guy ziet een trend dat mensen die zich willen laten begeleiden niet altijd de weg vinden of
meer nog, de stap om bv het CAW aan te spreken, niet zetten. De drempel is nog steeds hoog.
We moeten inzetten op meer sensibilisering hierrond.
Charlotte deelt mee dat het JAC momenteel serieus aan het inzetten is op sensibilisering bij bv
scholen. Bij het OCMW is het geweten dat als mensen verhalen over het OCMW horen, maakt
dat ze niet meer langsgaan. Netwerken is nodig. We moeten kijken wie problemen detecteert
en mensen kan toeleiden. Bv dokters en scholen. Een duwtje krijgen, vergezeld worden is
makkelijker om de stap te zetten. Het “bepamperen” hebben niet enkel jongeren nodig. Ook
volwassenen hebben hier baat bij.
Mark vindt dat jongeren veel minder dan vroeger vast werk hebben. Ze weten door korte, losse
opdrachten meestal niet waar ze gaan werken en voor hoelang. Dit maakt het vinden van een
woning zeer moeilijk.
Daphne vult aan met het feit dat het voor alle jongeren moeilijk is, maar nog eens extra
moeilijk voor de jongeren zonder netwerk. De keuze van verhuurders is vlug gemaakt.
Immobilia en eigenaars moeten ook ingespeeld geraken op de verandering in de maatschappij.
De standaard is niet enkel meer een doorsnee gezin van man, vrouw en kinderen.
Mark geeft mee dat bepaalde mensen een hoge prijs willen betalen om in centrum Brugge te
wonen. De politiek wil de armoede niet tonen.
Guy reageert dat de politiek de armoede inderdaad graag weg wil. Hij kan ook verhuurders
begrijpen die zekerheid willen dat hun huur maandelijks binnen komt.
Rond het kamerbeleid vindt Guy dat we breder moeten gaan. Dit zou als een permanente
woonst moeten kunnen, maar er moet natuurlijk wel kwaliteit zijn. Een eerste stap is dat je als
Brugse student toch 3 jaar na het studeren kan blijven wonen. Graag zou hij dit verruimen.
Enkel studenten van Brugge kunnen dit en zo is er terug discriminatie. Misschien moet dit
ruimer gemaakt worden naar mensen die werken en in Brugge willen blijven wonen.
Momenteel is er een overaanbod aan studentenkamers dus dit zou een mooi initiatief zijn.
2017 zal een scharniermoment zijn. Dan komen er ongeveer 4000 studenten over naar Brugge,
het aanbod zal de vraag dan niet meer kunnen dragen.
Volgens Guy moeten we hier ook het co-housen promoten. Dit wil zeggen dat één gebouw aan
verschillende mensen kan verhuurd worden. De wetgeving hierrond is moeilijker. Worden
mensen dan als alleenstaand of samenwonend bekeken? Dit heeft namelijk gevolgen op de
sociale uitkeringen (leefloon, werkloosheid,…)
Kloosters en kerken zouden hiervoor gebruikt moeten worden (vb. kerk in Sint-Kruis voor
ouderen).
In Sint-Niklaas is er zo’n voorbeeld. De verschillende doelgroepen, culturen die daar samen
wonen hebben geen band met elkaar, dus dit is een succesverhaal. Jongeren op die manier
samenzetten zal misschien moeilijker zijn?
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Hun leefloon kan als alleenstaande blijven aanzien worden. Indien dit zou kunnen is het
misschien het proberen waard?
Veerle zegt dat er altijd gekeken wordt vanuit sociaal onderzoek of mensen samen of apart
leven. Indien mensen elk afzonderlijk leven kan er blijvend leefloon zijn als alleenstaande.
Dit is iets waar de meeste mensen rond de tafel niet van op de hoogte waren. In de
jongerenopvang zijn daar andere ervaringen mee.
En toen ging de bel………
Hersenspinsels op witte blad na ronde 2
-

vast werk/interim is niet voldoende
van het kastje naar de muur…
toegankelijke hulpverlening
studentenstudio’s raken niet verhuurd. Zou ideaal zijn voor jongeren.
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* Getuigenis armoedeactor
Van mijn 18 tot en met mijn 23 jaar was ik op zoek voor een vaste woning. Voor mijn 18 jaar zat
ik in de bijzondere jeugdzorg, daarna kwam ik terecht in de jongerenopvang de Lane. Ik heb daar
een tijd in de leefgroep verbleven en kon daarna naar de studio's van de Lane. Ik kreeg al een
uitzondering dat ik daar langer kon blijven, maar dan moest ik op zoek naar iets anders op de
privémarkt. Dit was heel moeilijk omdat ik niet werk , onder bewindvoering sta en het nooit heb
geleerd om mij daar goed voor te stellen. Ik was heel bang dat ik op straat ging belanden.
Uiteindelijk hadden wij een studio gevonden, maar dat was een krot. Dit gebouw is uiteindelijk
onbewoonbaar verklaard waardoor ik weeral weg moest. Ik leefde telkens op hoop, hoop dat ik
eindelijk eens een thuis zou vinden. Ik krijg een FOD uitkering, deze is te hoog voor een huis bij
het SVK of Sovekans. Ook hier kon ik weeral niet terecht en mocht ik terug vertrekken. Ik was echt
niet gelukkig en bleef met de angst zitten dat ik terug op straat zou belanden. Daarna kon ik
terecht bij een studio van het CAW, die ik ook door een uitzondering heb gekregen. Maar hier kon
ik ook niet blijven. Door een versnelde toewijzing, (gelukkig dat die er was! ) heb ik nu een woning
bij Vivendo. Hier kan ik blijven en het is mijn thuis.

* Getuigenis woonactor
T.is 1 van de vele jongeren die van het kastje naar de muur gestuurd worden in de zoektocht naar
een woonst. Ook wij als hulpverlener worden dag in dag uit geconfronteerd met jongeren die er
niet in slagen een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden.
We willen graag een aantal van die moeilijkheden waar wij op botsen, naar voor brengen.
(Ik ben 20 jaar, heb werk via interimbureaus. Ik verblijf in de jongerenopvang. Als ik
eerlijk ben over mijn situatie, vind ik geen woning.)
We hebben de ervaring dat jongeren over het algemeen weinig kansen krijgen op de private
huurmarkt, en zeker jongeren die in een opvangcentrum verblijven. Het immokantoor stelt vaak de
vraag naar de gegevens van de huidige verhuurder. Als de jongere op dat moment in een
opvangcentrum of studio met begeleiding verblijft, wordt het moeilijk. Veelal is verblijf in een
opvangcentrum reden genoeg voor een immokantoor om de zoektocht niet op te starten. Ons
adres is gekend en staat in veel kantoren jammer genoeg op de “zwarte lijst”. Als hulpverlener
balanceren we soms op een spanningsveld tussen het belang van onze cliënt en onze plicht als
hulpverlener/mens. Het is bijvoorbeeld al gebeurd dat een studiobegeleider opgebeld werd door
een immokantoor nadat een cliënt haar, zonder overleg, opgegeven had als huidige verhuurder. Als
begeleider wil je natuurlijk dat je cliënt een eerlijke kans krijgt, maar je kunt ook geen leugens
verkondigen. Op die manier kom je in vervelende situaties terecht.
Ondanks dat deze jongeren moeite doen om te werken, is een contract via interim vaak
onvoldoende voor een immokantoor. Men verwacht een stabiele (vaste) werksituatie.
(Ik sta op straat en ik zie veel leegstaande studentenwoningen.)
In Brugge moet een woongelegenheid minstens 33 m² effectieve verblijfsoppervlakte hebben. Door
de oppervlaktenorm zo hoog vast te leggen (de Vlaamse norm bedraagt 12 m²) wordt permanent
kamerwonen in Brugge de facto onmogelijk. Een uitzondering wordt gemaakt voor de
studentenkamers. Vorig jaar heeft de stad een nieuw reglement goedgekeurd waardoor studenten,
en ook deeltijds lerenden, nog drie jaar na hun studies op hun studentenkamer kunnen blijven
wonen. Ze kunnen er een tijdelijk verblijfsadres krijgen . Dat is een verbetering want het aanbod

48

van koten in Brugge is groot. Jongeren moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: studeren
als voltijdse bezigheid of deeltijds studeren met stage, geen thuis meer hebben en een leefloon
ontvangen van het OCMW . De inschrijving wordt gedoogd voor een periode van maximum 3 jaar.
In de praktijk is het niet gemakkelijk verhuurders hiervoor warm te maken of aan alle voorwaarden
te voldoen. Een betaalbare studio huren blijft bovendien voor de groep van maatschappelijk
kwetsbare jongeren die niet studeren en een domicilie nodig hebben, onmogelijk. De recente
wijzigingen aan het kamerreglement in Brugge zijn positief. Het zou mooi zijn moest het
aanbod betaalbaar wonen, zoals studiowonen, kunnen vergroot worden.
Ik maak als werkende
verhuurkantoor.

jongere

weinig

kans

op

een

woning

via

een

sociaal

Jongeren staan vaak al maanden op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Intussen krijgen ze
hun “leven” terug op de rails : administratie, structuur, netwerk, werk ,… Dit zou een positief iets
moeten zijn, maar de realiteit blijkt anders uit te draaien:
Als ze uitgenodigd worden voor een bezoek aan een woning of appartement wordt hun dossier
opnieuw up tot date gemaakt met o.a. loonfiches (vaak nog maar van 1 of 2 maand werken), en
dan wordt vastgesteld dat de jongere geen kans meer maakt op een woning omdat het inkomen te
hoog is. De jongere richt zich vervolgens tot de private huurmarkt waar standaard de loonfiches
van de afgelopen drie maand gevraagd worden. Aangezien de jongere pas in dienst is, kan hij deze
niet bezorgen en is het volledig terug naar af voor de jongere. Het is vaak een zoveelste
teleurstelling voor jongeren, net wanneer ze denken erin geslaagd te zijn hun leven terug op de
rails te krijgen en vooruit te kunnen. We zien ook dat het voor een omgekeerde reactie zorgt: “ik
kan maar beter op mijn leeg gat blijven zitten als ik mijn eigen huis wil.” Daarnaast is het ook
opmerkelijk hoe hoog de prijzen geworden zijn voor een sociale woning.
(Ik heb tot mijn achttiende in een instelling verbleven, heb nu mijn eigen studio. Wat
nu?)
Huisvesting is een belangrijk, maar vaak heikel punt voor jongeren en zeker voor jongeren met
een maatschappelijk kwetsbare achtergrond. Vaak zijn er breuken met het gezin waardoor ze op
straat staan, zonder inkomen en zonder hulp van thuis uit, waardoor de kwetsbare positie alleen
maar groter wordt. Ook jongeren die niet langer willen of kunnen in een voorziening blijven als ze
meerderjarig zijn, zijn dak- of thuisloos. Deze jongeren moeten veel vroeger dan hun
leeftijdsgenoten, op eigen benen staan. Er zijn heel wat diensten in Brugge die zich inzetten voor
het begeleiden en ondersteunen van jongeren in de zoektocht naar een geschikte woonst. De druk
op de diensten en de centra is echter groot wegens de beperkte capaciteit en de toegenomen
complexiteit van de problemen waarmee jongeren kampen. Als jongeren erin slagen een woning te
vinden, is verdere ondersteuning nodig, omdat ze meestal niet over een vangnet beschikken dat
hen kan helpen bij het alleen-wonen. Het onvoldoende zelfredzaam zijn om eigen benen te staan,
maakt van hen niet altijd de meest simpele huurders. Maatschappelijk kwetsbare jongeren die
alleen gaan wonen, komen vaak in een vicieuze cirkel terecht: iets huren en alleen gaan wonen, in
de problemen raken en de huur niet meer betalen, uitgedreven worden en op straat staan. En dan
begint het van vooraf aan…
We stellen ook wel positieve evoluties vast:
•
•

Wanneer jongeren toch een vaste verblijfplaats gevonden hebben, is er (onder bepaalde
voorwaarden) recht op een huursubsidie. Vanuit sociale verhuurkantoren gaat dit vlot. Op
de privémarkt blijft het een risico doordat de woning moet voldoen aan strikte eisen.
Versnelde toewijzing: Het is positief dat dit in het leven is geroepen. Jongeren die overal uit
de boot vallen ( getuigenis Tatiana) kunnen langs die weg kans maken op een vaste
verblijfplaats. Wachtlijsten van sociale bouwmaatschappijen zijn anders eindeloos lang +
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•

voor jongeren ook niet evident die up to date te houden en te voorkomen dat ze geschrapt
worden.
Er zijn ook eigenaars in Brugge die samenwerken met hulpverleningsorganisaties om hun
koten of studio's verhuurd te krijgen. Het gaat slechts om een handvol eigenaars, maar
deze betekenen heel veel voor deze jongeren.
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Gespreksleider: Katrien Delrue
Verslaggever: Hilde Demynck
Eerste ronde
Korte intro door de voorzitster . Ze situeert het thema als volgt: we bekijken in deze praattafel wat
het betekent op vlak van wonen als je niet voldoet aan de norm van het klassieke gezin. Mensen
kiezen soms vrijwillig om niet aan die norm te voldoen of ze worden door omstandigheden
gedwongen , maar hoe dan ook zou het niet mogen betekenen dat je daarom minder rechten en
voordelen
hebt.
Denk
hier
bv
aan
de
volgende
mogelijke
situaties:
– een alleenstaande vrouw met kinderen ondervindt problemen om een woning te huren,
vermoedelijk omdat de eigenaar de vrouw als minder financieel krachtig inschat en hij zeker wil
zijn van zijn huurinkomsten.
– een alleenstaande man kan problemen ondervinden omdat men vreest dat hij het pand niet goed
zal onderhouden
– jongeren of mensen met vervangingsinkomen die samen willen een pand huren verliezen (een
stuk) van hun vervangingsinkomen of uitkering omdat ze beschouwd worden als samenwonenden.
– woonwagenbewoners geraken soms moeilijk aan een vast adres of referentieadres noodzakelijk
om een aantal rechten te kunnen uitputten.
– daklozen zonder referentieadres missen een aantal sociale rechten en voordelen
– iemand met andere huidskleur of vreemde naam ervaart problemen op de huurmarkt
– grote gezinnen ervaren problemen om aan een woning te geraken op de sociale woonmarkt
omdat de norm: ieder kind een eigen slaapkamer geldt bij het Sociaal Verhuurkantoor en er weinig
grote woningen vrij komen.
Hierna volgt een getuigenis van Fons Six (voorgelezen door Rita), een situering van de
problematieken van woonwagenbewoners door Pierre van de organisatie 'mensen van de weg' (zie
bijlagen)
Er is ook een bijdrage van Pieter over de taak van het Vlaams Agentschap wonen en de problemen
waarmee die aan de slag gaan.
De overheid hinkt altijd achter. Bovendien zijn er in ons land veel overheden op verschillende
echelons en heel wat afspraken om rekening mee te houden. Dit maakt het wettelijk organiseren
van andere woonvormen moeilijk.
Het verkrijgen van een adres is niet simpel. In principe zou iedereen zijn domicilie moeten kunnen
krijgen waar hij woont. Maar hier stellen zich heel wat problemen. Woonwagenbewoners hebben
als oplossing een referentieadres, maar dit adres verkrijgen is allesbehalve evident. En hoe geef je
bv vorm aan groepswonen, want mensen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden
beschouwd als samenwonend met alle gevolgen van dien.
Het Vlaams agentschap is intermediair tussen federale overheid en plaatselijke besturen.
Maar waar mag je wonen?
Er is eerst en vooral het verhaal van Ruimtelijke ordening. De zone moet als woonzone
ingekleurd staan. En is dit een zone voor gezinswoningen of voor appartementen?
Dan zijn er ook de kwaliteitsnormen: is dit pand geschikt om in te wonen? ( Oppervlakte, hoogte
plafond, elektriciteitsvoorziening,…) Die normen zijn noodzakelijk als bescherming voor de huurder
(om huisjesmelkerij tegen te gaan). De Vlaamse Regering heeft recent een wet goedgekeurd rond
normen voor de verschillende terreinen voor woonwagenbewoners. De discussie rond samenwonen
wordt ook volop gevoerd, maar is complex verhaal. De overheid probeert die nieuwe, andere
woonvormen te vatten en in regels te gieten.
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na deze 'getuigenissen' en de bijdrage van Pieter start het gesprek rond de tafel
– Er zijn tegenwoordig wellicht meer 'andere' woonvormen dan gewone, terwijl de regelgeving nog
altijd hierop gebaseerd is. Dit voelt allesbehalve rechtvaardig aan.
– De normen voor een huis kunnen absoluut niet opgaan voor caravans of woonwagens. Moet er bv
een douche zijn in de wagen ook als die op een terrein staat met sanitair blok?
Er zijn al uitzonderingsnormen bv voor 'winteropvang' die anders liggen dan die voor normale
verhuur, er zijn alleen minimale veiligheidseisen, en gezondheidseisen maar geen comforteisen
noodzakelijk. Op die manier kunnen huizen opengesteld worden voor winteropvang
– Waarom worden deze normen niet verlaten voor andere groepen die nu niet aan een betaalbare
woning geraken?
Is het goed om de piste van de woonnormen te verlaten? Wellicht niet.
– Kunnen leegstaande studentenkoten niet gebruikt worden voor alleenstaanden?
De wetgeving in Brugge is recent veranderd. Pas afgestudeerden kunnen nu 3 jaar blijven wonen in
hun kot en er hun domicilie hebben. Dit helpt alvast de periode tussen het afstuderen en het
vinden van (vast) werk te overbruggen.
– Er zijn nog heel wat mensen die hiervan zouden moeten kunnen genieten. Denk bv aan mensen
met financiële problemen
– Is een dak boven je hoofd niet belangrijker dan de norm? Plafond is te laag en het gezin mag er
niet wonen? Gaan normen voor op mensen?
– Veel alleenstaanden zijn op zoek. Mensen in crisisopvang in 't Sas moeten daar weg, maar vinden
gewoon geen plaats om naar toe te gaan terwijl er mogelijke woningen zouden kunnen zijn.
– Wellicht moet er een versoepeling zijn van die normen?
Kamerwonen kan niet meer in Brugge, wel in sommige andere steden
Anderen laten wonen in studentenkoten schept problemen voor domiciliering.
Mengvormen van studenten en niet-studenten samen is waarschijnlijk zeer moeilijk, dus die regel
is te snappen gezien het andere levenspatroon en leeftijd.
– Toch zien we nog veel mensen in triestige woonsituaties. Mensen leven in miserabele
omstandigheden maar betalen toch zeer hoge huur. Waar is daar de regelgeving?
De wooninspectie stelt gerechtelijke vervolgingen in, maar er zijn zeker veel situaties die niet
gekend zijn.
– Als sociaal werker kan je moeilijk de inspectie vragen, anders vliegen de mensen eruit.
Terzelfdertijd zie je mensen zwaar geld verdienen aan miseriewoningen
Geef het Vlaams Agentschap ajb input hoe we dit kunnen aanpakken. Misschien kan dit door het
volgende: Er is het conformiteitsattest voor een woning. Lokale besturen zouden dit kunnen eisen
vooraleer een woning mag verhuurd worden. De immo-sector zou zich kunnen engageren om
alleen maar kwalitatieve woningen te verhuren die zouden dan een stedelijk label kunnen krijgen.
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– Maar hiermee ontstaat zeker een nieuw probleem: dan zullen er nog minder verhuurbare
woningen zijn en dus nog meer mensen op straat
Het is absoluut noodzakelijk om te zorgen voor meer sociale woningen. Elke gemeente moet een
minimum aantal realiseren tegen 2020. Er worden hier inspanningen geleverd
– Stel dat er al versoepeld zou worden in de regels van sommige Sociale Verhuurkantoren: niet
voor elk kind een kamer, dat zou al veel gezinnen helpen
Het probleem is dat die maatschappijen bouwen volgens de wachtlijsten . Grootste groep heeft
nood aan 2 of 3 slaapkamerwoningen… Het gevolg is dat grote gezinnen uit de boot vallen. Stel dat
er een regel komt waarbij voor het bouwen van nieuwe woningen gekeken wordt niet naar de
grootste groep maar naar wie het langst op de lijst staat, dan krijgen die grote gezinnen ook een
kans.
Er is wetgeving over hoeveel oppervlakte er voorzien moet zijn per kind. Men kan daar niet buiten.
– Kan er een wettelijk plafondbedrag per soort huis door de overheid opgelegd worden? Om te
voorkomen dat huizen die het niet waard zijn veel te duur verhuurd worden.
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Tweede ronde
inleiding, getuigenissen en situering door Vlaams Agentschap wonen (zie hierboven)
– Kunnen de normen die wellicht goed zijn om huisjesmelkerij tegen te gaan anders zijn voor
eigendom? Als eigenaar zou je moeten kunnen kiezen om hiervan af te wijken voor je eigen
woning. Bv om kleiner en dus betaalbaarder te bouwen.
Als een woning onbewoonbaar of ongeschikt bevonden wordt komt die op een inventaris. Je moet
hiervoor betalen, behalve als je als eigenaar in het pand woont, dus het wordt in principe gedoogd.
– Jonge mensen die willen samenwonen om kosten te delen. Die kunnen ook niet terecht op
erkende verblijfsterreinen, want alleen wie kan bewijzen dat hij rondtrekt mag hier verblijven.
Bovendien zijn die erkende terreinen overbezet.
Er zijn nu een aantal samenwoon-initiatieven, co-housing, maar alleen voor mensen die het
financieel aankunnen om te bouwen in zo'n project. Zijn er andere mogelijkheden naast kopen om
wonen betaalbaar te houden? In principe zijn het de eigenaars die wonen in die eenheden, maar
wellicht moet er ook gekeken worden of het mogelijk is om sommige panden hierin te verhuren.
Wat samenwonen in één woning betreft, dit kan alleen als die woning in handen is van een
organisatie die de kamers doorverhuurt aan een divers publiek en onder begeleiding.
– Waarom is het niet mogelijk om met een aantal mensen samen te wonen om op die manier de
kosten te delen? Zonder als 'samenwonend' bestempeld te worden met alle gevolgen van dien voor
uitkeringen en sociale rechten. Als je een woning huurt met 10 vrienden. Één iemand huurt, de
rest woont erbij. Kan dit woningdelen?
Naast het probleem dat de woning zeker voldoende groot moet zijn zegt de wet ook zaken over
wat waar kan gebouwd worden… bv eengezinswoningen, appartementen. Woon je in een pand dat
in een zone voor eengezinswoningen staat ingekleurd, dan word je als samenwonend beschouwd...
– In Brugge zijn er heel sjieke woonprojecten goedgekeurd, maar mensen die minder hebben
kunnen niet samenwonen! In Gent kan dit wel? Het is toch vreselijk dat iemand met een
invaliditeitsuitkering een vriendin met kanker niet bij haar kan laten wonen zonder gevolgen voor
allerlei rechten en uitkeringen. Dit voelt zo onrechtvaardig aan; je mag niet eens zorgen voor
iemand anders!
Een klooster is een vorm van gemeenschappelijk wonen: Inkomen delen is hiervoor een
voorwaarde. Dit gaat toch al ver en is meestal moeilijk te realiseren met andere groepen mensen.
Bij samenwonen zou dan een charter opgemaakt moeten worden met de groep.
– Bestaat er geen mogelijkheid dat mensen samenwonen en blijven als alleenstaande beschouwd
worden? Stedenbouwkundig is er al het probleem dat je van een woning een 'kamerwoning' moet
kunnen maken.
– Je zou zoveel goedkoper kunnen leven door samen te wonen. Dan kunnen mensen die het
minder breed hebben wel eens op reis of naar het theater.
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* Getuigenis woonactor

Mijn huis staat op wielen. Waar staat mijn brievenbus?
De titel brengt ons bij het recht op wonen in een woonwagen.
Een bewoner op het Belgisch grondgebied moet voor Binnenlandse Zaken administratief bereikbaar
zijn.
Daarom moet hij een adres hebben en dus een plaats waar briefwisseling kan bezorgd worden.
Pas dan kan hij of zij in orde zijn met de sociale zekerheid, een bankrekening openen en in een
mutualiteit ingeschreven worden.
Al of niet een brievenbus bezitten heeft dus verregaande "gevolgen". Wie "op wielen" woont en
rondtrekt kan een "referentieadres" vragen. Als vzw mag "Mensen van de Weg" een
referentieadres aanvaarden. Daartoe wordt een overeenkomst gemaakt waarmee de aanvrager
naar de Dienst Bevolking van de gemeente gaat om ingeschreven te worden.
Wat vraagt de "Dienst Bevolking" om een adres te geven?
Het gaat om "rondtrekkenden": mensen die niet in een vast (op fundaties gebouwd) huis wonen en
niet langer dan 6 maanden op dezelfde plaats staan. Deze mensen moeten kunnen aantonen dat
ze een "huis op wielen" hebben. Bijvoorbeeld caravan of mobilhome. Een voertuig en een geldig
rijbewijs. Verzekering van het voertuig. Geldige autokeuring met vermelding van trekhaak en
toegelaten gewicht dat in overeenstemming moet zijn met de caravan. Bewijzen dat je rondtrekt.
--- Hoe kan je dat "bewijzen"? --Er zou bijvoorbeeld kunnen bepaald worden dat "rondtrekkenden" naar het politiekantoor van de
gemeente waar ze tijdelijk verblijven, een document vragen als bewijs dat ze daar waren. Is dat
geen vorm van schending van de wet op de privacy? Moet een burger verantwoorden waar hij heen
gaat?
De Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters van de FOD
Binnenlandse Zaken geven richtlijnen die de ambtenaar op de gemeentelijke Dienst Bevolking
toepast en die van gemeente tot gemeente anders worden ingevuld. Dit brengt vaak wrevel mee
bij de woonwagenmensen.
Rondtrekken en overnachten
”Wildkamperen” is niet toegestaan. Dus moeten er plaatsen zijn waar rondtrekkenden, kunnen en
mogen staan. De Vlaamse Regering geeft aanbevelingen om geschikte terreinen aan te leggen die
door de overheid gefinancierd worden. Deze opdracht wordt aan de provincies overgedragen.
In
West-Vlaanderen
werden,
op
advies van de
Vlaamse
Woonwagencommissie,
doortrekkersterreinen voorzien in: Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende en Roeselare. Enkel Kortrijk
heeft het effectief gedaan.
Een erkende plaats om te overnachten
Pleisterplaatsen: tijdelijke plaats na afspraak met de burgemeester en na overeenkomst met een
eigenaar. Bijvoorbeeld ontmoetingsdagen in een lang weekend. Doortrekkersterreinen: terreinen
door de overheid aangelegd voor een tijdelijk verblijf; bijvoorbeeld 14 dagen en dit maximum 4
keer per jaar. Op deze terreinen zijn er sanitaire voorzieningen. De gemeente houdt toezicht en
rekent kosten aan. In Kortrijk bestaat zo een terrein aan de Ringlaan op Heule-Watermolen. In
Brugge zit het nog in een (lange?) onderzoeksfase.
Residentiële terreinen: terreinen waar woonwagenbewoners een vergunning hebben om daar te
verblijven. Zij hebben daar een vast domicilie (met eigen brievenbus).
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Mensen van de weg
Heel kort door de bocht kan je zeggen dat het gaat over een minderhedengroep van wie vele
'gewone burgers' denken: "Uit de weg. Ik ken je niet. Ik heb je hier liever niet".
Vanuit het verleden is er van de kant van de gewone burgers en ook van de kant van de
woonwagenbewoners een zeker wantrouwen tegenover elkaar. "Onbekend is onbemind".
"Wantrouwen" zoekt bescherming om zich veilig te voelen. De "gewone" samenleving doet
daarvoor beroep op politiediensten.
Woonwagenmensen "vechten" voor hun zaak en lossen het zoveel mogelijk zelf op.
Woonwagenmensen worden nogal eens geconfronteerd met politie die onder andere moet toezien
op parkeerterreinen. Politiemensen treden dan op als "stem" van de ongeruste burger die hen
liever weg heeft. Dat brengt spanningen mee aan beide zijden.
De woonwagenbewoners dragen ook de littekens van vernedering en miskenning uit hun kindertijd.
Toen de leerplicht werd ingesteld moesten de ouders kunnen bewijzen dat hun kinderen, hun
oogappels, lessen volgden in een school. Soms voor enkele dagen hier en dan weer verder daar.
Dit is geen goede pedagogische basis voor degelijk onderwijs. Dat bracht ook mee dat
woonwagenbewoners weinig aandacht besteedden aan goed onderwijs. Het gevolg tot op vandaag
is dat velen onder hen moeilijk kunnen lezen en schrijven. Jongere gezinnen vestigen zich meer en
meer in een vast huis. Hun cultuur van flexibiliteit in beroep en gebruik van tijd, hun
zelfstandigheid en hun gevoel van vrijheid verdwijnt daarmee niet. Het brengt wel spanningen
mee. "Gewone" burgers begrijpen hen niet en woonwagenbewoners begrijpen niet hoe "gewone"
burgers zo "gevangen" in een huis kunnen leven. Toeristen die op vakantie gaan met een
mobilhome begrijpen hen beter.
Rondtrekkenden
"Iedereen kent iedereen". Door het rondtrekken om hun brood te verdienen waren families soms
maanden op weg. Als ze elkaar hier of daar weer tegenkwamen moest er dan natuurlijk heel wat
verteld worden. Ook voor de kinderen waren deze ontmoetingen heel belangrijk. Een goed terrein
waar ze rustig een tijdje konden verblijven, vonden ze vroeger gemakkelijker op de buiten en toch
niet te ver van winkels of langs kanalen en waterwegen. Dat de overheid voor deze mensen
plaatsen bedenkt om hun cultuur en levenswijze te beveiligen is een goede zaak. De praktische
uitwerking ervan is een heel andere zaak.
Vaste standplaatsen
Aangezien de woonwagenbewoners regelmatig van plaats veranderen moeten zij geschikte
standplaatsen vinden. Gemeenten kunnen daarvoor aangesproken worden, maar er wordt zelden
met enthousiasme op gereageerd. Onze samenleving blijft wantrouwig en het brengt geen
stemmenwinst op voor politiekers. Op dat vlak is er nog veel werk te doen, zowel bij mensen van
het beleid als bij de gewone bevolking. Meer en meer worden wij ervan bewust dat de beste
oplossing is om vaste standplaatsen (residentiële terreinen) in te richten, liever dan tijdelijke
verblijfplaatsen. Bij navraag aan de woonwagenbewoners kiezen de meesten onmiddellijk voor
dergelijke plaatsen. Bij gebrek eraan stellen zij zich dan noodgedwongen "tevreden" met een plaats
waar ze “tijdelijk” gedoogd worden. Het grote voordeel van een residentieel terrein is dat de
mensen uit de buurt de woonwagenmensen beter leren kennen en omgekeerd. Het wantrouwen
verdwijnt daarmee. Ook op het vlak van onderwijs biedt dit betere kansen.
Het probleem van "referentieadressen" en de moeilijkheden om er één te verkrijgen bestaat er
niet. Op een residentieel terrein is elke bewoner op een vast adres ingeschreven op de Dienst
Bevolking.
Mogelijkheden
- gemeentelijke terreinen
- sociale huisvestingsmaatschappijen: bij de aanleg van een nieuw
woonwagenterrein voorzien van vb. 6 standplaatsen
- de nodige stedenbouwkundige vergunningen voor particuliere terreinen.

woongebied,

een
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* Getuigenis armoedeactor

Mijn huis staat op wielen. Waar staat mijn brievenbus?
Waarom wij niet in een huis willen, kunnen of moeten wonen?
Het liefst wonen wij in een woonwagen, de reden is eerst de cultuur. Het wonen in een wagen kan
je vergelijken met een verblijf in een caravan op vakantie, de burgermensen kennen ook dat
gevoel van vrijheid.
Dat gevoel heb je ook in een wagen, klein, dicht bij elkaar, geborgenheid, veilig gevoel en het
belangrijkste… het niet opgesloten zijn, zoals wij het in een huis ervaren. Ook zal je bij bijna iedere
woonwagenbewoner, een caravan of mobilhome op het erf zien staan, omdat het trekkersbloed er
nog altijd in zit.
De wagens zijn zo gemoderniseerd en moeilijker te verplaatsen.
Daarom is het voor iemand die in een wagen is geboren of grootgebracht, het heel moeilijk te
aarden in huis, ik heb het geprobeerd en het gaat ons niet. Nu sta ik op een wagenterrein te
Temse, het is goed maar niet officieel (gedoogd),daarom is het ook heel belangrijk dat gemeenten
een kleine inspanning doen voor meer staanplaatsen en heb geen verkeerd beeld van ons, de
wagens zijn niet meer als vroeger.
Een vast plaatsje dat we niet meer verjaagd worden, dat zou door ons zeer gewaardeerd worden.
Want een vast adres is toch zeer belangrijk. Ook zo een plaats met een aantal wagens is normaal
geen probleem, weer dat gevoel van samen zijn, veilig zijn, bij zware tegenslag zal het gans plein
helpen bij iedereen, zo is dat al jaren en zo zou het moeten blijven. Ieder helpt waar hij kan. Dat is
een beetje onze leefwereld.
Wij vragen enkel een klein stukje grond waar we rustig kunnen op verblijven en niet meer
weggejaagd worden, dat is verschrikkelijk!
Op de middag van het school worden gehaald, omdat ge in die bepaalde gemeente waar wij toen
stonden weggejaagd werden, vernederend tot en met! Ik had juist een vriendje gemaakt, zonder
afscheid boek toe en weg. Ik zal dit nooit vergeten,

Met dit verslagje mogen we misschien hopen op een klein beetje begrip.
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Gespreksleider: Geert Dedecker
Verslaggever: Antoon Hollevoet

Twee stellingen om het gesprek op gang te brengen:
1. Mensen in armoede mogen van de Kerk in Brugge veel verwachten…
2. De Kerk in Brugge kent heel goed de vragen en noden van mensen in armoede.

‘t HUIZEKE vzw uit Assebroek wil een bijdrage leveren tot de uitbouw van een rechtvaardige
huurmarkt. De vzw werd opgericht in 1995 en beschikt momenteel over vier huizen die bestemd
zijn voor kansarmen. De huurprijs wordt bepaald in functie van het beschikbaar inkomen maar kan
maximum slechts één vierde van dit inkomen bedragen.
Dit is onze basisvisie vanuit de congregatie Zusters Maricolen in Brugge: Wij zeggen bij het
uitspreken van onze geloften dat we beseffen dat we alles ontvangen hebben ( onze talenten, onze
bezittingen, onze werkkracht, onze tijd ) en dat het ons gegeven wordt om te delen, vooral met
hen die noodlijdend zijn.

De aanwezigen krijgen een 1ste getuigenis door Zuster Christa Tant, Algemene Overste
van de Zusters Maricolen in Brugge, en bestuurder van VZW Camino.

Camino is een letterwoord dat staat voor CongregAtionele Middelen In Nieuwe Omstandigheden.
Camino is het Spaanse woord voor weg.

De tweede getuigenis wordt gegeven door Guy Callens en aangevuld door Frieda
Reynaert, vanuit VZW ’t Huizeke - Assebroek
Huurprijsberekening van de woning? De huurprijs wordt bepaald in functie van het beschikbaar
inkomen maar kan maximum slechts één vierde van dit inkomen bedragen.
Het spreekt voor zich dat dergelijke huuropbrengst ontoereikend is om alle kosten te dekken
(afbetaling aankooplening, renovatie, onderhoud, brandverzekering, enz…).
Is er veel hulp? Wij kunnen rekenen op de solidariteit van tal van vrijwilligers. Er is
deskundige en veel materiële hulp van veel handige vrijwilligers bij het renoveren en het
onderhouden van de woonhuizen. Sedert de oprichting kan de vzw zelfs op gratis dienst van een
advocaat rekenen.
Welke bewoners komen in aanmerking?
Meestal vreemdelingen met kinderen (gezinnen dus!) zonder leefloon en zonder papieren die
wachten op hun asielaanvraag of in afwachting zijn om zich nadien via de sociale huisvesting te
kunnen vestigen (lange wachtlijst!)
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Hoe worden de bewoners begeleid? Via SOCIAAL HUIS en CAW en doorverwijzing naar De
KABA, de Kringloopwinkel, Vincentiusvereniging voor Voedselpakketten, ... maar elk gezin krijgt
een peter of meter toegewezen die geregeld bij hen op bezoek gaat om te zien hoe het met hen
gaat, want naast huisvesting is er bij die mensen nog complexiteit van noden en zorgen. Dus er is
dus steeds begeleiding, ondersteuning en opvolging van de gezinnen.
Hoe bekomt de VZW de nodige fondsen ? Door renteloze leningen, door giften, door allerlei
steunacties te organiseren: concerten, quiz-avonden, etentjes, schenkingen (met of zonder fiscaal
attest),sponsorfietstochten., ...
Speciale financiële steunacties:
"één maal 30 € per jaar" schenken! ( NU 40 € om een fiscaal attest te verkrijgen)
mensen schenken elk 5 Euro voor de huur van 1 woning"

- " 100

Bestaande en mogelijke initiatieven voor herbestemming van religieuze gebouwen
(kerken, kloosters, bijgebouwen, ...):
- ombouwen en/of inrichten als sociale appartementen (positief voorbeeld: de 24
woongelegenheden in het SEMINARIE) niet enkel voor ouderen of alleenstaanden, maar ook voor
jongere gezinnen met kinderen
- ombouwen en inrichten als sociaal restaurant met een keuken voor mensen die het
financieel moeilijk hebben (eventueel door het CAW beheerd?)
- ombouwen en/of inrichten voor de organisatie van socio-culturele activteiten (er is
vraag naar bij tal van verenigingen!)
Besluit:
Aan deze dialoogtafel hoorden wij geen getuigenissen van de kansarmen zelf in hun
zoektocht naar een woning zoals bij de andere dialoogtafels, maar wel getuigenissen en
ervaringen van bekommerde mensen die door herbestemming en renovatie van
bestaande gebouwen in het Brugse kansen creëren aan "die zoekenden" naar een
degelijke en betaalbare woongelegenheid.

Stellingen: kwamen niet aan bod wegens tijdsgebrek!
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FLAP met aantekeningen van de deelnemers:
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* Getuigenis woonactor
Getuigenis door Guy Callens en Frieda Reynaert, vanuit VZW ’t Huizeke - Assebroek

secretariaat: Kerklaan 41, 8310 Assebroek
tel.: 050 36 31 22
e-mail: vincent.hap@telenet.be
Vzw ’t Huizeke is ontstaan vanuit een werkgroep voor ontheemden, vluchtelingen uit exJoegoslavië die in die tijd (1994) in België mochten verblijven. Hun opvang ging met veel
moeilijkheden gepaard. Naast de behoefte aan sociale begeleiding kenden zij ook heel wat andere
noden zowel van administratieve als van puur materiële aard. Het allergrootste probleem waar zij
echter mee geconfronteerd werden, was het vinden van een geschikte woning.
We stellen vast dat traditionele verhuurkantoren vaak de boeken niet eens open doen als het om
vreemdelingen of kansarmen gaat. Ook heel wat privé-verhuurders reageren negatief. Alternatieve
verhuurkantoren zijn dan weer vaak overstelpt door aanvragen, waardoor ze in veel gevallen geen
hulp kunnen bieden. Wanneer men dan uiteindelijk toch een huis vindt voor vreemdelingen of
kansarmen, is de gevraagde huurprijs vaak dermate hoog dat het financieel niet haalbaar is voor
mensen met een minimum inkomen. Nochtans is het kunnen beschikken over een woning één van
de fundamentele rechten van de mens.
Mensen die in een comfortabele woonsituatie verkeren, staan hier niet vaak bij stil maar als je
geen dak boven je hoofd hebt, wordt het moeilijk om je in de maatschappij te integreren. Zonder
een vaste woonplaats is het moeilijk om van een OCMW-uitkering te genieten. Als je een huis
zoekt, vraagt men meteen of je werk hebt. Als je werk zoekt, vraagt men waar je woont. Het is
een vicieuze cirkel die wij, net zoals zo veel anderen, wensen te doorbreken.
De concrete aanleiding voor de oprichting van vzw ’t Huizeke kwam er in oktober 1994 toen er
opnieuw een aanvraag binnenliep voor de huisvesting van een Joegoslavische vrouw met een
kindje. Haar echtgenoot, die omwille van een klein misdrijf in de gevangenis verbleef, zou eind van
de maand november terug vrijkomen en samen zouden ze een nieuw leven beginnen. We zochten
tevergeefs naar een woning en wat we vreesden gebeurde. De man kwam vrij, had geen dak
boven het hoofd en werd doorverwezen naar het ‘home’ voor dakloze mannen. Vermits de vrouw
met haar kindje in het ‘home’ voor dakloze vrouwen zat, betekende dit een nog langere scheiding
in een vreemde wereld. Ze verdwenen en we moesten hen loslaten. Dit voorval was erg pijnlijk en
we hadden het gevoel mensen in de steek te hebben gelaten. Het was voor ons de druppel die de
emmer deed overlopen.
Samen met drie gezinnen uit Ver Assebroek, wilden we zelf een huis huren om dit aan kansarmen
beschikbaar te stellen. We namen contact met verschillende organisaties die reeds rond
woonproblematiek werkten en na grondig wikken en
wegen, namen we ons besluit. We opteerden om zelf een huis te kopen en de vzw ’t Huizeke werd
realiteit. De parochiepriester van Ver-Assebroek maakte op Kerstmis 1994 onze plannen bekend
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aan de kerkgemeenschap en dankzij hun financiële steun konden we van start gaan. We kregen
eveneens gratis steun van een advocaat die ons tot op vandaag gratis helpt.
In april 1995 vonden we een geschikte en betaalbare woning in overeenstemming met onze
doelstelling. De lening werd geregeld en we gingen op zoek naar vrijwilligers om het huis, waar nog
heel wat opknapwerk te verrichten viel, woonklaar te maken. Het was een zeer rijke ervaring om
vast te stellen dat zoveel mensen zich belangeloos wilden inzetten.
De bewoners werden gezocht onder diegenen met de grootste noden. Het is dan ook in overleg
met priester Chris Saelens, in die tijd medewerker van het ‘home’ voor daklozen, dat ons eerste
huis werd toegekend aan een vluchtelingengezin uit Angola, bestaande uit een weduwe met vijf
kinderen. De vader was in Angola vermoord en het jongste kind moest als gevolg van mishandeling
door soldaten, een zeer ernstige operatie ondergaan. De huurprijs van de woning werd vastgelegd
op één vierde van het inkomen van de bewoners en de brandverzekering werd betaald door de
vzw. Er werd geen waarborg gevraagd.
Om aan de nodige fondsen te geraken, begonnen we allerlei acties te organiseren waarvoor we op
veel sympathieke steun konden rekenen. Onze voornaamste steun kwam van de actie ‘éénmaal
€30 per jaar’ en een renteloze lening van €12.395 (500.000 Bfr).
In 1998 kochten we met hetzelfde enthousiasme een tweede huis dat we weer met financiële en
materiële hulp van vrijwilligers opknapten.
Vandaag beschikt de vzw over vier huizen die ter beschikking staan van kansarmen. Onze
toekomstplannen zijn dus duidelijk. We zullen ons project verder zetten. De vraag om kansarmen
te huisvesten blijft immers stijgen.
WAT

DOEN WE?

We kochten en verhuren enkele huizen. Voordat we mensen de huizen laten betrekken zorgen we
er voor dat deze voldoen aan de huidige comfortnormen. Indien mogelijk steken we daarvoor
(samen met anderen vrijwilligers) de handen uit de mouwen. Om de huizen die we ter beschikking
stellen af te betalen krijgen we geen subsidies, maar we kunnen rekenen op de regelmatige steun
van een aantal sympathisanten. Daarnaast organiseren we ook een aantal acties zoals concerten,
sponsorfietstochten, vaderdagontbijt, paëllamaaltijd, quiz,… Ook betalen de mensen zelf een
kleine huishuur. Stelselmatig verbeteren we de leefomstandigheden in de huizen, en waar nodig
proberen we de bewoners te helpen voor zover dat binnen onze bevoegdheden ligt.
De vzw ‘t HUIZEKE werd opgericht, steunend op volgende bedenkingen:
 Voor een niet onbelangrijk deel van de bevolking levert het huren van een woonst grote
moeilijkheden op.
 Wanneer men aangewezen is op het bestaansminimum, beschikt men over een inkomen dat
veelal ontoereikend is voor het betalen van een “normale huishuur”.
 Kansarmen en vluchtelingen kunnen op de gangbare huurmarkt zelden terecht.
‘t HUIZEKE vzw wil een bijdrage leveren tot de uitbouw van een rechtvaardige huurmarkt.
De vzw werd opgericht in 1995 en kon voor het eerst een huis ter beschikking stellen van
kansarmen. Gezien de grote vraag naar woningen voor kansarmen werd hard gewerkt en beschikt
de vzw momenteel over vier huizen.
De huurprijs wordt bepaald in functie van het beschikbaar inkomen maar kan maximum slechts
één vierde van dit inkomen bedragen.
Het spreekt voor zich dat dergelijke huuropbrengst ontoereikend is om alle kosten te dekken
(afbetaling aankooplening, renovatie, onderhoud enz...).
Financiële steun is steeds van harte welkom.
Wenst u een fiscaal attest, dan kan u storten op rekeningnummer
467-5001701-80
van Caritas Hulpbetoon - vzw,
met mededeling: voorkeurproject : “Woonproject vzw ‘t HUIZEKE”
Voor giften vanaf €40 zal Caritas Hulpbetoon vzw U een fiscaal attest uitreiken.
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Hoeft u geen fiscaal attest, dan kan U uw bijdrage rechtstreeks overmaken
op rekeningnummer
035-2110685-06
van vzw ‘t HUIZEKE
Kerklaan 41
8310 Assebroek
Alvast van harte bedankt!
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* Getuigenis zuster Christa Tant
Religieuze congregaties hebben in de loop der jaren heel wat eigendommen opgebouwd. Dat kon
omdat zusters hun wedden en pensioenen in de gemeenschap inbrengen, en ook omdat we niet
echt rijk leven en leven in gemeenschap uiteraard financieel voordeliger is.
Onze visie van waaruit we met dit ‘bezit’ omgaan: Wij zeggen bij het uitspreken van onze
geloften dat we beseffen dat we alles wat we bezitten gratis ontvangen hebben (onze talenten,
onze bezittingen, onze werkkracht, onze tijd) en dat het ons gegeven wordt om te delen, vooral
met hen die noodlijdend zijn.
Het is natuurlijk onze plicht eerst te zorgen voor onze zusters zelf. We lossen niets op als we op de
duur zelf naar het OCMW moeten gaan… We moeten dus voorzieningen treffen voor de oude dag
van onze 30 zusters.
Wat dan betreft onze bezittingen en eigendommen. In de loop van de jaren hebben we twee
soorten eigendommen verworven: de kloosterhuizen waarin we wonen en de gebouwen voor de
instellingen die we oprichtten - voor onze congregatie gaat het dan vooral over schoolgebouwen.
Vroeger verhuurden we de schoolgebouwen aan de school. Intussen hebben we al onze
schoolgebouwen doorgegeven aan VZW’s decanale werken schoolgebouwen. Enkel onze
schoolgebouwen in Brugge zijn nog onze eigendom, maar die hebben we in erfpacht gegeven.
Verder gaat het nu over onze andere eigendommen, vooral over de huizen die we bezitten of
bezaten en waar een plaatselijke kloostergemeenschap van onze congregatie in woont of woonde.
Ik wil even in vogelvlucht overlopen wat we de laatste 25 jaar concreet deden met deze gebouwen,
en je zal merken dat dit in veel gevallen vooral van de plaatselijke concrete situatie afhangt:

Huis in Oostkerke. Vaststelling na contacten met ‘Oranje’: het huis past niet voor sociaal
werk. Vandaar verkoop.

Huis in Moerkerke: dat huis werd geschonken aan ‘de Ark’, een gemeenschap waar mensen
met en zonder mentale handicap samenleven.

Huis in Moerbrugge: we hebben het kloosterhuis verbouwd en aan de plaatselijke school
gegeven.

Huis in Sijsele: we hebben het huis aan een prijsje verkocht aan de plaatselijke school.

Huis in Hooglede: het huis werd aan de plaatselijke school gegeven.

Huis in Oostkamp: we hebben het huis verkocht en met de opbrengst een schoolgebouw in
Brugge vernieuwd.

Huis in Brugge, Veldmaarschalck Fochstraat: via het Bethlehemproject van het bisdom
Brugge werden we in contact gebracht met Sovekans (Sociaal Verhuurkantoor). Het huis
wordt sindsdien verhuurd aan mensen in armoede tegen een lagere verhuurprijs.

Huizen in Brugge, Rozendal 3 en 5: we hebben die huizen verbouwd en geven ze nu in
bruikleen aan Welzijnsschakel Integraal en Armoedevereniging Vzw Wieder.

Huis in Brugge, Beenhouwersstraat: verhuurd aan de plaatselijke school.

Huizen in Afrika/Congo, Mokala en Mateko: huizen gegeven aan de inlandse zusters van
onze congregatie.

Huis in Moerkerke-St.-Rita: wordt door tussenkomst van Caritas International verhuurd aan
vluchtelingen.
VZW Camino
Dit is een VZW, die recent werd opgericht door de Diocesane Raad van de Religieuzen van het
bisdom Brugge. Daarin zijn vijf Algemeen Oversten van religieuze congregaties uit ons bisdom
vertegenwoordigd, en ook de Vicaris van de Religieuzen van het bisdom. Er wordt regelmatig
beroep gedaan op deskundigen: een notaris, een account, een bedrijfsrevisor.
De bedoeling van de VZW Camino is de religieuze congregaties te helpen bij administratieve,
materiële en financiële problemen: erfpacht, fiches invullen , boekhouding… Daartoe worden
regelmatig vormingsnamiddagen ingericht.
Congregaties die het moeilijk hebben om nog zelfstandig te functioneren kunnen ‘inkantelen’ in de
VZW. Dat betekent dat VZW Camino de verantwoordelijkheid van de congregatie overneemt. De
congregatie blijft nog wel een congregatie, maar is geen VZW meer en heeft al die materiële en
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financiële zorgen niet meer. VZW Camino neemt de bezittingen van de congregatie over, en
garandeert ook de zorg voor de zusters van de ‘ingekantelde’ congregatie.
Aangezien de ene congregatie meer mogelijkheden heeft dan de andere, wordt er op die manier
een vorm van onderlinge solidariteit tussen de verschillende congregaties ingebouwd.
Heel recent zijn de zusters Benedictinessen van de Boeveriestraat in Brugge (Sint-Godelieveabdij)
op die manier ‘ingekanteld’. Vier zusters zijn verhuisd naar het klooster Vogelzang van de
zusters van Sint-Jozef in Sint-Michiels Brugge, en één zuster verblijft in Woonzorgcentrum
Avondrust in Varsenare. Hun gebouw is eigendom geworden van VZW Camino. Het is een mooi
historisch erfgoed dat niet zomaar kan verkaveld worden. Er zijn vooral geïnteresseerden voor
sociale projecten, maar ze willen allemaal slechts een deeltje daarvan, en er zouden verbouwingen
moeten gebeuren om aan hun specifieke vraag tegemoet te komen. Het hele patrimonium moet
echter als geheel bewaard blijven en zijn historisch kader behouden. Dus dat kan niet.
We zijn nu goede onderhandelingen bezig met de Stad Brugge, omtrent de herbestemming van de
Sint-Godelieveabdij.
De zusters Kapucinessen die nu in WZC Herdershove verblijven, kantelen met nieuwjaar 2016 in.
VZW Camino neemt hun financies over, regelt al de zaken voor die zusters, betaalt het rusthuis en
zorgt dat de zusters nog als religieuzen kunnen blijven leven.
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Plenum

* Angelino (Uze plekke)
- Er is heel veel werk om goede huurwoningen aan te bieden.
- De wachttijd voor het toekennen van een Vlaamse huurpremie aan personen en gezinnen die op
de wachtlijst staan voor een sociale woning is gedaald van 5 jaar naar 4 jaar. De wachttijd mag
nog verminderd worden zodat zij reeds vroeger van de steun kunnen genieten.
- Er is werk aan de winkel om de wachttijden voor geschikte woningen en vooral ook woningen
voor grotere gezinnen korter te maken.
* Luc Desmedt (Brugse Huisvestingsmaatschappij)
- Zal werk maken om goede woningen aan te bieden.
- Zal de nodige tijd uittrekken en samen werken met de mensen uit de armenverenigingen.
- Er zijn centrale wachtlijsten nodig. Dit biedt verschillende voordelen:
- minder papieren dan papieren van de verschillende huisvestingsmaatschappijen.
- de 2-jaarlijkse herziening van de wachtlijsten kan in één maal afgewerkt worden.
- Bij het verlenen van de sleutels voor het betrekken van een sociale woning wordt reeds
informatie verstrekt. Er wordt vastgesteld dat er enkele maanden nadien nog een bijkomend
bezoek voor het verlenen van bijkomende informatie dient te worden ingepland. Vb: werking van
verwarming, of werking met verschillende toestellen, enz…
* Dominique (Wieder vzw)
- wat goed is voor mensen in armoede is goed voor iedereen.
- het kunnen luisteren naar iedereen. Hier werd geen verschil gemaakt tussen rang en stand.
- dat het openheid en respect is voor elkaar.
- dat wij echt moeten blijven geloven dat het anders kan en moet.
- dat controle noodzakelijk blijft die in goede verstandhouding kan gebeuren.

* Marc Leonard (woonbeleidscoördinator Brugge)
- klassieke woonvormen staan onder druk. Nieuwe woonvormen zijn nodig.
- alleenstaande mannen (eventueel met kinderen) zijn de zwakste groep op de woningmarkt.

* Patricia (Uze Plekke)
- Het verschil tussen woonpremie en woonsubsidie.
- Het sociaal huis heeft een belangrijke meerwaarde. Wij moeten niet wachten om het te
consulteren.
* Peter Van Vlaenderen (Brugse Huisvestingsmaatschappij)
- kwaliteitsnormen in woningen zijn een moeilijk gegeven en soms een beperking.
- het belang van de verschillende woonvormen binnen de snel evoluerende maatschappij.
- het is nodig om het wonen op kamers te kunnen realiseren. De dialoogtafels moeten behouden
blijven. Zonder dialoog zijn we niet van elkaar op de hoogte. Het is belangrijk om signalen van
kansarmoede op te vangen en daarin te investeren.
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* Angelino (Uze plekke)

Er is nog heel veel werk aan de winkel qua sociale huurwoningen en de wachtlijsten. Op
die manier moeten ook mensen in armoede terecht op de privémarkt en dat is voor hen
onmogelijk.
* Luc Desmedt (Brugse Huisvestingsmaatschappij)

Er was heel zeker meer tijd nodig deze avond! Mensen die een sociale woning krijgen
moeten een handleiding krijgen. Ze krijgen nu onvoldoende info en worden onvoldoende
begeleid.
* Dominique (Wieder vzw)

De openheid van iedereen deze avond.
Er samen in geloven dat het beter kan en dat er meer kan gebeuren.
* Marc Leonard (woonbeleidscoördinator Brugge)

Misschien een detail en zeker niet verwacht! De alleenstaande mannen zijn de zwakste
groep op de woningmarkt ook omdat ze niet veel opruimen en kuisen.
* Patricia (Uze Plekke)

In het Sociaal Huis in Brugge wordt begeleiding geboden en heel dikwijls ook een
concrete oplossing. Durf er gebruik van te maken!
* Peter Van Vlaenderen (Brugse Huisvestingsmaatschappij)

Als ambtenaar denk je dat je goed bezig bent maar heel wat mensen blijven keihard
tegen de administratieve muur lopen.
We moeten meer mensen hebben die zeggen: “en daarvoor wil ik op straat komen”!
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* Angelino (Uze plekke)




Het is belangrijk om de nodige mensen de ogen te laten openen.
Er is nog veel werk op de woonmarkt.
Ieder mens heeft recht op een degelijk huis.

* Luc Desmedt (Brugse Huisvestingsmaatschappij)


Het OCMW moet samenwerken met het VIVAS (Vlaams Huurdersplatform) en zoeken naar
oplossingen.

* Dominique (Wieder vzw)





Dit thema is héél belangrijk, het is dringend tijd dat er oplossingen komen.
Er moet geïnvesteerd worden in mensen.
Er moet geïnvesteerd worden in degelijke huurwoningen.
Een mix tussen huurwoningen en koopwoningen is een grote noodzaak.

* Marc Leonard (woonbeleidscoördinator Brugge)



Er moet gezocht worden naar nieuwe woonvormen.
Er moet dringend opnieuw overlegd worden met bouwfirma’s.

* Patricia (Uze Plekke)


Heb je problemen, dan kan je altijd terecht bij het Sociaal Huis voor oplossingen.

* Peter Van Vlaenderen (Brugse Huisvestingsmaatschappij)



Ambtenaren moeten meer informatie geven aan de klanten.
Er moet meer overlegd worden met het beleid in Brussel.
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Afronding: Schepen Franky Demon
Dames en heren,
Wie in Vlaanderen in een degelijk huis wil wonen voor weinig geld moet ofwel kans maken op een
sociale woning ofwel een rijk familielid hebben die mee sponsort, ofwel verhuizen naar een land ver
van hier. Op de private woningmarkt in Brugge vind je iets te huur vanaf €500. Om eender welke
woning te kopen die deze naam waardig is, heb je minstens € 200 000 nodig, waarvan een steeds
groter deel eigen middelen.
Wie meer verlangt dan basiscomfort ziet de prijzen pijlsnel omhoog gaan. €800 voor een huurhuis
en €400000 voor een koopwoning zijn geen uitzondering. Dergelijke prijzen zijn zelfs voor
tweeverdieners uit de middenklasse steeds minder haalbaar als ze geen steun krijgen van ouders
of grootouders.
Dat, beste mensen is de realiteit waar ik niet naast kan kijken! Sinds ik schepen van wonen ben
zoek ik naar mogelijkheden om hier iets aan te veranderen.
Ik moet toegeven dat dit één van de moeilijkste uitdagingen is waar ik voor sta.
Als schepen beschik ik niet over miljoenen euro’s om zelf betaalbare woningen te bouwen en dus
ben ik aangewezen op de sociale- en de private bouwsector.
De stad is aangewezen als regisseur van het sociaal woonbeleid.
Deze rol probeer ik samen met de stadsadministratie ten volle waar te maken door sociale
woonprojecten van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting en Vivendo te ondersteunen, en van
de sociale verhuurkantoren Sovekans en SVK. Regelmatig botsen we tot mijn grote ergernis op
juridische bezwaren en standpunten van andere overheden die in strijd zijn met mijn streven om
9% sociale huurwoningen in Brugge te realiseren.
Ik stel vast dat sociale woonprojecten door velen graag op de lange baan worden geschoven. Toch
moeten we hardnekkig blijven doorgaan.
Wat de private sector betreft, blijf ik aandringen bij promotoren en investeerders om in Brugge te
investeren in huurwoningen voor de minst bemiddelden. Ik herhaal hier mijn oproep naar iedereen
om samen te zoeken naar betaalbare bouwconcepten. Het moet toch mogelijk zijn om weliswaar
kleine woningen, appartementen en studio’s te bouwen die verhuurd kunnen worden voor minder
dan €350 per maand. Wie zo’n project wil realiseren kan zeker op mijn steun rekenen.
Als schepen van huisvesting ben ik niet enkel bekommerd om nieuwbouw. De instandhouding van
de Brugse huizen is nog veel belangrijker. Stad Brugge biedt aan eigenaars van huizen al decennia
lang een premie aan om woningen te verbeteren. Onze premie is een groot succes. Toch wil ik er
voor gaan om de premie in z’n huidige vorm volgend jaar te gaan afschaffen. De uitgangspunten
zijn voorbijgestreefd en het reglement is achterhaald. De premie was tot nu toe enkel bedoeld voor
de eigenaar. De administratieve procedure is loodzwaar en veel te complex.
Daarom wil ik mij engageren om 2016 van start kunnen gaan met de nieuwe woonpremie. De
besprekingen zijn nog niet rond, maar ik wil mij er alvast voor smijten om de hervormingen rond te
krijgen. Zo zou het veel eenvoudiger moeten worden om de premie aan te vragen. Zowel eigenaars
als huurders moeten een dossier kunnen indienen. Het minimumbedrag moet drastisch verlaagd
worden zodat ook wie kleinere werken aan de woning uitvoert een aanvraag kan indienen. En, als
primeur voor Vlaanderen, zou ik willen een derdebetalerssysteem uitwerken samen met sociale
economiebedrijven zoals De Schakelaar. Uiteraard hebben we bij het voorlopige ontwerp van het
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reglement de hulp gevraagd van de dienst welzijn en hebben we de aanbevelingen uit de
armoedetoets opgevolgd. Ik doe mijn uiterste best om de hervorming van de premie er door te
krijgen.
Wie in woonnood verkeert en nergens terecht kan, ergert zich blauw aan leegstaande panden. Die
zijn er ook in Brugge. Iedere eigenaar van een leegstaand gebouw wordt hierover aangeschreven.
De woondienst zoekt dan mee met de eigenaar naar het beste traject om de woning terug in
omloop te brengen. Ik stel vast dat de meeste leegstaande huizen in verbouwing zijn. De eigenaars
wonen er nog niet omdat ze volgens hun financiële mogelijkheden en beperkingen aan het werk
zijn. In die gevallen werkt de woondienst een tijdspad uit. Zolang er vorderingen zijn, worden deze
woningen niet op de inventaris van leegstaande woningen geplaatst. Deze meestal jonge eigenaars
doen immers hun best om met weinig geld een eigen thuis te verwerven. De aanpak is totaal
anders voor eigenaars die hun pand moedwillig laten leegstaan. Zij worden wel op de inventarislijst
gezet en moeten na 1 jaar €1500 taks betalen. Dit loopt op, want het 2 de jaar verdubbelt de taks
en na 4 jaar moet er jaarlijks €6000 belasting betaald worden. Ik kan u verzekeren dat slechts een
zeer beperkt aantal eigenaars dan het been stijf houden. Wie zijn woning dan niet aanbiedt op de
woonmarkt of dat niet kan omwille van de renovatiekosten, verkoopt de woning.
Wonen is een basisrecht. Dit impliceert dat iedereen het recht heeft om te wonen in een veilige en
gezonde woning. Huurders die in ongezonde of onveilige huizen of appartementen wonen, vinden
hulp bij de woondienst Oostmeers 17. Twee abtenaren zijn er gespecialiseerd in de aanpak van
ongeschikte- en onbewoonbare woningen. Zij zijn streng maar rechtvaardig. Vraag het eens na bij
de verhuurders die al eens met deze dienst in aanraking kwamen.
Beste mensen, “wonen, een basisrecht“ is in Brugge geen loos begrip. Het is een uitdaging voor
iedereen die ermee bezig is.

Franky Demon
Schepen van Wonen
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Afsluitend woord: Burgemeester Renaat Landuyt
Dames en heren,
Het zal u niet verwonderen als ik zeg dat de sociale sector mij als burgemeester van deze stad zeer
na aan het hart ligt. Als Stadsbestuur zijn we bekommerd om alle Bruggelingen, ook om wie het
wat moeilijker heeft in onze maatschappij en dat vraagt om een sterk sociaal beleid. Ik denk
daarbij aan onze dienstverlening via het OCMW die elk jaar meer middelen toebedeeld krijgt. Op
het budget voor 2016 is 29.8 mio euro voorzien voor het OCMW. Dat is 1.2 mio euro meer dan
vorig jaar. We streven naar een toelage van meer dan 33 miljoen euro in 2019. Ik denk ook aan
ons Sociaal Huis dat een open huis wil zijn met een antwoord op vragen rond seniorenhulp,
kinderopvang, sociale rechten, … Ik denk ook aan de armoedetoets binnen ons armoedebeleid. Met
de mantelzorgpremie ondersteunt de stad mensen die een behoeftige thuis verzorgen, met de AXIbonnen geven we mensen met minder kansen de mogelijkheid om deel te nemen aan culturele-,
jeugd- en sportinitiatieven. Er is het netwerk vrijetijdsparticipatie, de buurtsportprojecten, we
zorgen voor financiële steun voor verenigingen waar armen het woord nemen, … Ons beleidsplan
omvat ook maatregelen inzake sociale huisvesting, iets wat ook deel uitmaakt van ons
woonbeleidsplan.
Een degelijk sociaal beleid voer je als beleidsmaker uiteraard niet alleen. We voeren ons beleid niet
zonder de inspanningen van heel wat relevante sociale instanties en organisaties.
De vereniging ‘Brugge Dialoogstad’ heeft op dat vlak al heel wat waardevolle initiatieven genomen.
In het jaar 2010, het ’Europees jaar van de strijd tegen extreme Armoede en Sociale Uitsluiting’,
hebben verenigingen die werken met personen in armoede zich gegroepeerd in ‘Brugge
Dialoogstad’ samen met het beleid (Stad Brugge en OCMW-Brugge). De werkgroep Brugge
dialoogstad bestaat uit: Wieder, Ûze Plekke, Oarm in oarme, Samenlevingsopbouw WestVlaanderen, Amnesty International, Integraal, ’t Sas Brugge, Diocesane Dienst Diaconie en ATD
Vierde Wereld, Stad Brugge en OCMW-Brugge. De heer Jo Dhaenens is voorzitter van de
werkgroep Brugge Dialoogstad.
De werkgroep komt sinds januari 2011 maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en
augustus, samen om rond armoedebestrijding in Brugge te werken, met specifieke aandacht naar
het beleidsmatige toe. De dienst Welzijn neemt het secretariaat van de werkgroep waar.
Het stemt mij positief om vanavond opnieuw zoveel mensen rond onze dialoogtafels te zien (er
worden120 mensen op het evenement verwacht). Zowat 120 mensen zijn hier samen, onder wie,
naast de armoedeverenigingen ook verschillende actoren uit de woonmarkt, beleidsmensen, … Dat
jullie de tijd willen nemen om in dialoog te gaan met onze Bruggelingen die het niet altijd even
gemakkelijk hebben, siert u en stemt mij positief. Thema van de avond is ‘huisvesting.’ In een stad
als Brugge geen evidentie.
Dit initiatief is van essentieel belang voor het armoedebeleid in onze stad. Het is belangrijk dat
verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan. Deze dialoogtafels vormen een belangrijke
aanzet naar degelijke, structurele oplossingen op vlak van (sociale) huisvesting, huren en andere
woonvormen in de toekomst.
Als Stadsbestuur en OCMW hebben we vanavond ons oor te luister gelegd en we nemen de vele
noden en wensen mee binnen ons beleid. Waar nodig en mogelijk, nemen wij, op basis van de
gesprekken vanavond aangepaste maatregelen.
Ik wil afsluiten met iedereen hier vanavond aanwezig te bedanken. U geeft ons inzichten aan die
ons toelaten een armoedebeleid op maat te voeren. Verschillende partijen hebben kunnen
overleggen, van gedachten wisselen, … Dankzij jullie inspanningen wordt Brugge een stad waar het
voor iedereen aangenaam wonen en leven is, ook voor wie het moeilijker heeft in onze
maatschappij. Ik nodig u nu graag uit om samen na te praten bij een drankje.

Renaat Landuyt, burgemeester van Brugge
(alleen het gesproken woord telt)
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