
Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse overheden en semipublieke rechtspersonen – 

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 

1. Algemene context/inleiding 

Het decreet betreffende het Grond - en Pandenbeleid van 27 maart 2009 voorziet een bijzondere taakstelling aan de gemeenten voor het realiseren van een 

sociaal en bescheiden woningaanbod. Het decreet legt hiertoe een Bindend Sociaal Objectief (BSO) op voor de gemeenten voor zowel sociale 

huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Op basis van de nulmeting van het sociaal woonaanbod op 31/12/2007 werd er voor elke gemeente 

een objectief opgemaakt dat diende verwezenlijkt te worden tegen 2020. Dit objectief werd verlengd tot 2013 en in het regeerakkoord 2014-2019 werd de 

termijn voor de sociale huurwoningen opnieuw verlengd tot 2025. 

Begin oktober 2016 werd het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen goedgekeurd door het Vlaams 

Parlement. Eén van de aanpassingen betreft de bindende sociale objectieven. Zo worden de bindende sociale objectieven sociale koop en kavel geschrapt 

en geherdefinieerd naar sociale eigendomsverwerving. Het gewestelijk BSO voor sociale huurwoningen blijft gelden en wordt verlengd naar 2025 en wordt 

opgetrokken met 50.000 sociale huurwoningen. Voortaan telt elke woning die door een Sociaal Verhuurkantoor in huur wordt genomen mee voor het 

gewestelijk objectief en wordt dit niet langer beperkt tot 6000 éénheden. In het goedgekeurde decreet worden de gemeentelijke en provinciale objectieven 

voor sociale koop en kavels geschrapt. Het BSO van een gemeente omvat enkel nog een deelobjectief huur.  

Concreet betekent dit voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw volgende taakstelling: 

 Bij de nulmeting van 31/12/2007 was er een totaal van 888 sociale huurwoningen (SHM+SVK) op het grondgebied van de gemeente en bedroeg de 

procentuele verhouding van het sociaal huuraanbod ten opzichte van het aantal huishoudens 7,10%. Het BSO sociale huurwoningen komt neer op 

221 sociale huurwoningen te verwezenlijken tegen 2025.  

 Uit de voortgangstoets 2016 blijkt dat er in Sint-Pieters-Leeuw op datum van 31/12/2015 een totaal sociaal huuraanbod van 926 woonentiteiten 

bestaat. Wanneer men dit vergelijkt met de nulmeting op 31/12/2007 wordt er een netto toename van 38 éénheden vastgesteld. Hiernaast zijn er 

nog 16 sociale huurwoningen in projecten in uitvoering. 

 Uit deze cijfers van de eerste fase van de voortgangstoets 2016 blijkt dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het groeipad niet volgt (categorie 2). De 

gemeente dient een plan van aanpak op te maken waarin wordt aangetoond dat er voldoende inspanningen worden geleverd ter realisatie van het 

bindend sociaal objectief. Dit plan van aanpak dient ten laatste bezorgd worden aan Wonen-Vlaanderen op 12/10/2016. 

 



 

Eén van de instrumenten die worden aangereikt door het decreet Grond – en pandenbeleid ter realisatie van sociale woningbouw is het gemeentelijk 

actieprogramma. Artikel 4.1.7 van het Decreet Grond – en Pandenbeleid verplicht elke gemeente, voor haar grondgebied, de gezamenlijke oppervlakte van 

onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en optioneel ook die van Vlaamse semipublieke rechtspersonen te berekenen. In 

de oorspronkelijke wettekst diende ten minste een kwart van deze gezamenlijke oppervlakte aangewend te worden voor de verwezenlijking van een sociaal 

woonaanbod. In het goedgekeurde ontwerpdecreet vervalt deze 25% norm en is deze enkel nog van toepassing op gemeenten die onvoldoende 

inspanningen leveren. De verplichting om een gemeentelijk actieprogramma op te maken met betrekking tot de inzet van deze gronden voor de realisatie 

van het bindend sociaal objectief, blijft echter van toepassing. 

1) In eerste instantie dient men de bebouwbare bouwgronden te inventariseren in handen van Vlaamse overheden en facultatief deze van Vlaamse 

semipublieke rechtspersonen. 

2) De gronden die niet kunnen worden bebouwd om één van de decretaal bepaalde of andere redenen worden eveneens opgenomen in deze 

inventarisatie.  

3) Op basis van deze gegevens wordt het gesprek aangegaan met de besturen om uit te maken wat zij met deze gronden van plan zijn en welke 

gronden kunnen gebruikt worden ter realisatie van sociale woningbouw 

De uitsluitingsgrond voor onbebouwde percelen in eigendom van sociale woonorganisaties en Vlabinvest apb wordt eveneens geschrapt in het 

goedgekeurde decreet. In onderstaande inventaris en actieprogramma voor Sint-Pieters-Leeuw zijn deze gronden alvast mee in rekening gebracht.  

2. Inventaris onbebouwde percelen in handen van publieke besturen in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 

 

2.1. Basis voor inventarisatie = kadastrale legger van 2016 register onbebouwde percelen 

 

2.2. Overzicht van de percelen in handen van publieke besturen 

In bijlage van deze nota wordt het register van onbebouwde percelen in handen van Vlaamse besturen en sociale woonorganisaties weergegeven voor de 

gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De percelen die in aanmerking komen voor bebouwing werden hierop in het groen aangeduid, deze die op termijn in 

aanmerking zouden kunnen komen werden in het geel gemarkeerd. 



Mogelijke redenen van niet bebouwbaar worden weergegeven in de voorlaatste kolom: 

- ‘Verkavelingsvergunning reeds verleend’: De stedenbouwkundig voorschriften maken deze percelen niet interessant/geschikt voor sociale 

woningbouw en de eigenaar zal door deze voorschriften hier wellicht niet toe bereid zijn 

- Een te klein perceel 

- Reeds opgenomen in een project 

 
In kolom N worden de bijzondere karakteristieken van de niet bebouwbare gronden weergegeven zoals vermeld in het decreet grond – en pandenbeleid: 
  
a) zij zijn kennelijk rechtstreeks dienstig voor de uitoefening van de taak van de betrokken rechtspersoon; 
b) zij zijn ingericht als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden; 
c) zij zijn het voorwerp van een recht van erfpacht, van opstal, van vruchtgebruik of van gebruik; 
d) zij worden verpacht ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de pacht door alle middelen rechtens mag worden geleverd; 
e) zij zijn in het kalenderjaar voorafgaand aan het heffingsjaar geregistreerd in het Geı¨ntegreerd Beheers- en Controlesysteem; 
f) zij zijn onderworpen aan een bouwverbod of aan enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw onmogelijk maakt; 
g) de onmogelijkheid om woningen op te richten vloeit voort uit een vreemde oorzaak die het Vlaamse bestuur niet kan worden toegerekend, zoals de 
beperkte omvang van de bouwgronden of kavels, of hun ligging, vorm of fysieke toestand; 
h) zij zullen blijkens een ten minste reeds voorlopig vastgesteld of voorlopig aangenomen ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg een met wonen 
onverenigbare bestemming krijgen; 
 

2.3. Grafische voorstelling beschikbare gronden 
 Onmiddellijk 

bebouwbaar 

 Niet in aanmerking voor  

bebouwbaar 

 Op termijn bebouwbaar 



 

Kaart 1: Sint-Pieters-Leeuw centrum 

 

 



 

 

Kaart 2: Negenmanneke- Zuun 

 



 

Kaart 3: Zuun-Ruisbroek 

 

 
 



 

Kaart 4: Ruisbroek 

 

 



Kaart 5: Vlezenbeek 

 

 



 

2.4. Gedetailleerde bespreking van de percelen of clusters van percelen per publiek bestuur 

 

 OCMW Sint-Pieters-Leeuw 

Komt in aanmerking voor bebouwing 

 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming Oppervlakte 

1 23077B0424/00C002 Begoniastraat/Rijsveldweg woongebied 1181,15 m² 

Het rechts gelegen perceel is in eigendom van het OCMW en 

hierop zijn 2 loten te realiseren. Dit perceel vormt een cluster met de bebouwbare percelen 23077B0423/00A000 en 23077B0420/00A000 (in eigendom van 

Vlabinvest) 



Op termijn in aanmerking voor bebouwing 

 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming Oppervlakte 

2 23583I0124/00G000 Achter 

gemeentehuis 

WLK 4612 m² 

 

Het bovenste perceel is in eigendom van het OCMW en hierop zijn 12 loten realiseerbaar. Dit perceel vormt een cluster met het perceel 

23583I0124/00G000 (in eigendom van de Kerkfabriek Sint-Pieters-Leeuw). Deze 2 percelen zijn bebouwbaar na aanleg van wegenis. Het RUP is hiervoor in 

opmaak; timing nog niet gekend. 



Niet in aanmerking voor bebouwing 

 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming Oppervlakte 

3 23583I0233/00E003 H. 

Vanhouchestraat 

woongebied 8459,91 m² 

Het perceel komt niet 

in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek a zoals vermeld in het grond en pandendecreet. Het RUP hiervoor is in opmaak en 

dit perceel zal ondergebracht worden in het project assistentiewoningen. 



 Kerkfabriek Sint-Pieters-Leeuw 

Komt in aanmerking voor bebouwing 

 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming Oppervlakte 

4 23077B0445/00A000 Brusselbaan WLK 1887,4 m² 

 

Op dit perceel zijn 4 loten te realiseren 



 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming Oppervlakte 

5 23582E0423/00A000 E.Vandersteenenstraat RWW 2363,27 m² 

 

Op dit perceel zijn 10 loten realiseerbaar. 



Op termijn in aanmerking voor bebouwing 

 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming Oppervlakte 

6 23583I0119/00F000 Achter gemeentehuis woonuitbreidingsgebied 2430 m² 

Het onderste perceel is in 

eigendom van de Kerkfabriek en hier zijn 6 loten realiseerbaar. Dit perceel vormt een cluster met het perceel 23077B0424/00C002 (in eigendom van OCMW 

Sint-Pieters-Leeuw) waarop 12 loten realiseerbaar zijn. Deze 2 percelen zijn bebouwbaar na aanleg van wegenis. Het RUP is hiervoor in opmaak; timing nog 

niet gekend. 



 OCMW Brussel 

Het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn te Brussel betreft geen publiek Vlaams bestuur. Gezien het grote aandeel van gronden in handen 

van het OCMW Brussel op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw, werd er toch een inventaris gedaan van de bebouwbare percelen.  

Komt in aanmerking voor bebouwing 

 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming Oppervlakte Loten 

7 23583I0274/00A000 Pepingensesteenweg WLK 2108,33 m² 3 

 



Op termijn in aanmerking voor bebouwing/verder te onderzoeken 

 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming Oppervlakte Loten 

8 23582E0301/00F000 H. Consciencestraat woongebied 1486,59 m²  

 
Het perceel is groot genoeg voor bebouwing maar de huidige perceelsconfiguratie (bijzonder karakteristiek g) maakt samenwerking met aanpalenden 

(private eigenaars) noodzakelijk  



 

Komt niet in aanmerking voor bebouwing 

 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming Oppervlakte 

9 23582E0678/00A004 Frans Baesstraat Woongebied 3835,27 m² 

10 23582E0678/00M003 Frans Baesstraat woongebied 482,66 m² 

11 23582E0678/00N003 Frans Baesstraat KMO 2139,56 m² 

Voor deze percelen is er reeds een 

verkavelingsvergunning verleend. De stedenbouwkundig voorschriften maken deze percelen niet interessant/geschikt voor sociale woningbouw en de 

eigenaar zal hier wellicht niet toe bereid zijn. 



 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming Oppervlakte 

12 23077C0272/00B000 Slesbroekstraat WLK 2501,85 

 perceel 12-14 zelfde opmerking perceel 09-11 

 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming 

13 23069B0057/00F000 Meerweg WLK 

14 23069B0058/00F000 Meerweg WLK 

 



 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming Oppervlakte 

15 23089D0449/00A000 Appelboomstraat WLK 350,0 m² 

 

Dit perceel komt niet in aanmerking voor bebouwing omwille van het bijzonder karakteristiek g zoals vermeld in het grond en pandendecreet (te klein 

hoekperceel). 



 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming 

16 23069A0036/00Z002 Ruysbroeckveld WG/WLK 

17 23069A0036/00D003 Ruysbroeckveld WG/WLK 

 

Deze percelen zijn reeds opgenomen in het Project Kanaaltuinen. Dit betreft een project bestaande uit geconventioneerde woningen. Bepaalde groepen 

woonbehoeftigen krijgen voorrang om deze woningen aan te kopen (door middel van tussen een gemeente en een private actor overeengekomen 

voorwaarden).   



2.5.  Inventaris van percelen in handen van de sociale huisvestingsmaatschappijen en Vlabinvest apb 

In het oorspronkelijke artikel 4.1.7 van het grond- en pandendecreet werden de gronden in handen van de sociale woonorganisaties en van 

Vlabinvest apb uitgesloten uit het actieprogramma. Het goedgekeurde ontwerpdecreet door de Vlaamse regering op 03 juni 2016 en door het 

Vlaams Parlement begin oktober 2016 schrapt deze uitsluitingsgrond.  Indien het zou volstaan om de gronden van sociale woonorganisaties in 

te zetten om het Bindend Sociaal Objectief te behalen, is het niet noodzakelijk om gronden in handen van Vlaamse besturen aan te wenden in 

functie van die doelstelling. In afwachting tot de inwerkingtreding van het decreet is het in elk geval reeds interessant om een zicht te hebben 

op de percelen in eigendom van sociale woonorganisaties en deze op te nemen in de huidige inventaris.  

 VLABINVEST 

Komt in aanmerking voor bebouwing 

 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming Oppervlakte Loten 

18 23077B0423/00A000 achter Gladiolenlaan woonuitbreidingsgebied 9314 m² 20 

19 23077B0420/00A000 achter Gladiolenlaan woonuitbreidingsgebied 1755 m² 8 

Deze twee aanéénliggende percelen vormen een cluster met het rechts gelegen perceel 

23077B0424/00C002 (in eigendom van OCMW Sint-Pieters-Leeuw). 



 Gewestelijke maatschappij voor Volkshuisvesting 

 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming 

 

20 23069A0156/00X005 P. Cornelisstraat Woongebied 

21 23069A0156/00W005 Kerkstraat Woongebied 

22 23069A0156/00A005 Kerkstraat Woongebied 

23 23069A0156/00I009 Kerkstraat Woongebied 

24 23069A0157/00C004 Kerkstraat Woongebied 

25 23069A0157/00Z003 Kerkstraat Woongebied 

26 23069A0157/00Y003 Kerkstraat Woongebied 

27 23069A0157/00E004 Kerkstraat Woongebied 

28 23069A0157/00D004 

Kerkstraat Woongebied 

Deze percelen zijn reeds opgenomen in een vergund project van de huisvestingsmaatschappij (project Kerkstraat). In dit project worden er 18 

huurappartementen gerealiseerd en 6 Vlabinvest huurappartementen. 

 

 

 

 



 Woonpunt Zennevallei 

 Kadastraal nummer Straat/ligging Bestemming 

29 23077C0320/00Y017 A. Van 

Cotthemstraat/Klein 

Bijgaardenstraat 

Woongebied 

30 23077C0320/00H003 A. Van 

Cotthemstraat/Klein 

Bijgaardenstraat 

Woongebied 

Deze percelen zijn opgenomen in een vergund project 

van de huisvestingsmaatschappij (project Van Cotthemstraat). In dit project worden er 18 huurappartementen gerealiseerd waaronder 2 Vlabinvest 

huurappartementen 



2.6.  Totale oppervlakte van de bebouwbare percelen 

In bovenstaande inventaris zijn er in totaal 6 percelen die onmiddellijk in  aanmerking komen voor bebouwing. Hieronder een overzicht van de 

totale oppervlakte van deze percelen. Er wordt enkel rekening gehouden met de oppervlakte van het perceel ingekleurd als woongebied. 

- De totale oppervlakte van de bebouwbare percelen in handen van Vlaamse publieke besturen 

Eigenaar Ligging Oppervlakte 

OCMW Sint-Pieters-Leeuw Begoniastraat/Rijsveldweg 1181,15 m² 

Kerkfabriek Sint-Pieters-Leeuw Brusselbaan 1887,4 m² 

Kerkfabriek Sint-Pieters-Leeuw E. Vandersteenstraat 2363,27m² 

 Totale oppervlakte 5431,82m² 

 

 25% van de totale oppervlakte van de inventaris van Vlaamse publieke besturen= 1357,96 m² 

 

 

- De totale oppervlakte van de bebouwbare percelen in handen van sociale woonorganisaties/Vlabinvest 

Eigenaar Ligging Oppervlakte 

Vlabinvest Achter Gladiolenlaan 9314m² 

Vlabinvest Achter Gladiolenlaan 1755m² 

 Totale oppervlakte 11069m² 

 



 

- De oppervlakte van de bebouwbare percelen in handen van  OCMW Brussel 

 

OCMW Brussel Pepingensesteenweg 2108,33 m² 

 

 

2.7. Toekomstige acties vanuit het ROP publieke besturen 

Er zal contact worden opgenomen met de besturen die eigenaar zijn van de percelen die in aanmerking komen voor bebouwing. Men wenst 

hierbij een zicht te verkrijgen op de plannen met deze percelen en de bereidheid om deze te verkopen, al dan niet zelf sociale woningbouw op 

te realiseren. Bij de sociale huisvestingsmaatschappijen zal de mogelijkheid en wenselijkheid tot aankoop van deze bebouwbare percelen 

worden nagegaan. 

De huidige inventaris van de onbebouwde percelen en de mogelijke inzet van deze percelen voor sociale woningbouw zal ook worden 

besproken op het lokale woonoverleg in het najaar van 2016. Tijdens dit overleg zijn verschillende relevante partners aanwezig voor de 

bespreking van deze onderwerpen. De mogelijkheid tot aankoop van gronden voor realisatie van sociaal woningaanbod kan besproken worden 

met de Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw, die ook eigenaar is van enkele percelen, is eveneens 

vertegenwoordigd op dit overleg. 

Er zal een brief worden verstuurd naar de Kerkfabriek om zicht te verkrijgen op hun plannen met de bebouwbare percelen gelegen te 

Brusselbaan en de E. Vandersteenstraat. 

 

 



3. Besluit 

Elke gemeente is verplicht om aan te tonen dat er voldoende inspanningen worden geleverd ter realisatie van sociaal woningaanbod, o.a. door 

de opmaak van een gemeentelijk actieprogramma. Met de huidige inventaris en de hieraan gekoppelde acties komt de gemeente Sint-Pieters-

Leeuw tegemoet aan deze verplichting. 

Van de totale gezamenlijke oppervlakte dient, zoals bepaald in artikel 4.1.7. van het grond- en pandendecreet, een kwart aangewend te 

worden voor realisatie van sociaal woningaanbod. Het ontwerpdecreet dat begin oktober 2016 werd goedgekeurd door het Vlaamse Parlement 

schrapt deze verplichting, maar deze zou wel blijven gelden voor gemeenten die onvoldoende inspanningen leveren. Het decreet schrapt 

eveneens de uitsluiting in het actieprogramma van percelen in handen van sociale woonorganisaties en Vlabinvest apb. 

Op datum van het finaliseren van huidig actieprogramma vond de inwerkingtreding van deze wijzigingen in de wetgeving grond – en 

pandenbeleid nog niet plaats. Om deze reden werd de berekening van het kwart van de totale bebouwbare oppervlakte mee opgenomen in 

huidig document. Op basis van de oppervlakte van de percelen in handen van Vlaamse besturen zou er een totale oppervlakte van 1357,96 m² 

moeten aangewend worden voor de realisatie van sociaal woningaanbod. Het aandeel  bebouwbare percelen in handen van Vlaamse publieke 

besturen is beperkt op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. De gemeente heeft zelf geen bebouwbare gronden in eigendom en is hierdoor 

aangewezen op de gronden in eigendom van de Kerkfabriek en het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.  Om aan een totaal te gebruiken 

oppervlakte van 1357,96m² te komen is de inzet van het perceel van het OCMW onvoldoende. Er zal zowel met het OCMW als met de 

kerkfabriek contact worden opgenomen met de vraag naar hun intenties met deze percelen. 

Uit de huidige inventaris blijkt dat er twee bebouwbare percelen zijn in handen van Vlabinvest apb. Om een zicht te verkrijgen op de plannen 

met deze percelen zal er eveneens contact worden opgenomen met Vlabinvest.  

Men wacht vooreerst de resultaten af van de gesprekken met de publieke besturen om nadien verdere acties te kunnen koppelen aan de 

huidige inventaris van bebouwbare percelen. De op til staande wijzigingen in de wetgeving en de evaluatie van het plan van aanpak van de 

gemeente in kader van de voortgangstoets 2016 van het Bindend Sociaal Objectief zullen hier eveneens een rol in spelen. 

 


