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�

Inleiding�

Van�juni�2012�tot�juni�2013�heeft�SumResearch�samen�met�de�stad�Halle�en�

de�lokale�partners�een�woonstudie�opgemaakt.�Deze�studie�geeft�een�beeld�

van� de� lokale� context� van� de� woningmarkt� in� Halle.� Hierbij� is� er� zowel�

aandacht�voor�de�regionale,�als�de�lokale�context,�alsook�voor�de�inwoners,�

hun�woonbehoeften�en�de�ontwikkelingen�die�het�woonlandschap�nu� (en� in�

de�toekomst)�vorm�(zullen)�geven.�

De� woonstudie� bestaat� uit� twee� delen:� (1)� omgevingsanalyse� en� (2)� een�

beleidsvisie�met�actiedomeinen.�Het�onderzoek�vertrekt�van�een�analyse�met�

cijfer-� en� kaartmateriaal,� interviews,� beleidsdocumenten,� …� Verder� is� er�

ook� met� de� sociale� actoren� en� met� de� vastgoedsector� overlegd,� waarbij�

recente� trends� op� de� Halse� vastgoedmarkt� werden� onderzocht.� Op� die�

manier�vormt�de�woonstudie�het�juiste�kader�om�beleidsbeslissingen�aan�af�

te�wegen�en�om�toekomstige�acties�aan�te�vatten.��

In� deze� samenvatting� komen� eerst� de� voornaamste� bevindingen� van� de�

omgevingsanalyse� aan� bod,� en� vervolgens� de� beleidsvisie� met� de� gekozen�

actiedomeinen�voor�het�toekomstig�woonbeleid�in�Halle.�

�

Omgevingsanalyse:�Wonen�in�Halle�

Demografische�evoluties�

In� Halle� wonen� anno� 2012� ongeveer� 37.000� inwoners� of� 15.500�

huishoudens.�De�bevolking� in�Halle� is�op�10�jaar�tijd�met�ongeveer�met�7%�

gegroeid.� Deze� sterke� toename� is� er� gekomen� dankzij� een� onafgebroken�

natuurlijke�aangroei�enerzijds�en�dankzij�een�continu�positief�migratiesaldo�

anderzijds.� Omdat� de� gemiddelde� grootte� van� huishoudens� in� dezelfde�

periode�is�afgenomen,�is�het�aantal�huishoudens�in�dezelfde�periode�met�9%�

gegroeid.��

Via�migratie�internationaliseert�het�bevolkingsprofiel�van�Halle:�Het�aandeel�

inwoners� met� een� vreemde� nationaliteit� neemt� sinds� enkele� jaren� gestaag�

toe�en�dit�aandeel�zal�de�komende�jaren�vermoedelijk�blijven�toenemen.�

De� meeste� demografische� evoluties� in� Halle� zijn� bovendien� ruimtelijk�

gedifferentieerd.�Dit�uit�zich�in�verschillende�bevolkingssamenstelling�van�de�

deelgebieden�in�Halle.�Het�centrum�en�Sint-Rochus�zijn�de�deelgebieden�met�

de� hoogste� bevolkingsdichtheden.� Ze� hebben� een� jongere�

bevolkingssamenstelling�en�een�groter�aandeel�kleinere�huishoudens.�Ook�in�

de� deelgebieden� Buizingen� en� Lembeek� herkennen� we� deze� stedelijke�

kenmerken,�hetzij�minder�dan�in�het�centrum�en�Sint-Rochus.�De�bevolking�

in�de�oostelijke�en�westelijke�opengebieden�is�duidelijk�minder�stedelijk�qua�

samenstelling.� Er� zijn� meer� gezinnen� met� jonge� kinderen,� grotere�

huishoudens�en�de�bevolkingsdichtheid�is�er�aanzienlijk�lager.��

Volgens�ramingen�van�de�Studiedienst�van�de�Vlaamse�Regering�(SVR)�zal�

de� bevolking� de� komende� decennia� blijven� aangroeien.� In� 2030� zouden� er�

38.392�inwoners�en�16.911�huishoudens�zijn�in�Halle�wat�neerkomt�op�een�

aangroei�van�respectievelijk�6,6%�en�10,7%�op�twintig�jaar�tijd.�Het�feit�dat�

het� aantal� huishoudens� sterker� zal� aangroeien� betekent� dat� de�
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gezinsverdunning� zich� zal� doorzetten.� Volgens� de� ramingen� komt� de� groei�

immers� nagenoeg� volledig� op� rekening� van� de� eenpersoons-� en�

tweepersoonshuishoudens.��

Deze� ramingen� verdienen� enige� nuancering.� Er� zijn� immers� hypotheses�

gehanteerd�omtrent�migratie�die�niet�specifiek�zijn�voor�de�Halse�context.�Zo�

is� de� is� de� demografische� druk� vanuit� Brussel� niet� (volledig)� in� rekening�

gehouden.� Enerzijds� wordt� daardoor� het� effect� van� migratie� de� komende�

decennia� vermoedelijk� onderschat.� Het� aantal� inwoners� zou� dus� sterker�

kunnen� groeien� dan� geraamd.� Anderzijds� wordt� uitgegaan� van� een�

verdergaande�gezinsverdunning�terwijl�migratie�dit�net�kan�temperen.�

�

Verhuisdynamieken�in�Halle�

Sinds�2000�wordt�er�meer�verhuisd�van�en�naar�Halle.�De�migratiestromen�

zijn� m.a.w.� steeds� groter� geworden.� Het� migratiesaldo� (instroom� min�

uitstroom)� is� over� de� hele� lijn� en� voor� het� hele� grondgebied� positief�

waardoor�de�stad�de�laatste�12�jaar�onafgebroken�inwoners�wint.�Er�wordt�

vooral�verhuisd�van�en�naar�de�verstedelijkte�Zennevallei.�

Migratie� heeft� in� Halle� een� verjongend� effect� op� het� bevolkingsprofiel:� er�

wordt�vooral�van�en�naar�Halle�verhuisd�in�de�jongere�leeftijdscategorieën,�

met�een�piek�in�de�categorie�25�tot�29�jaar.�Ook�zijn�er�meer�gezinnen�met�

kinderen�die�zich�vestigen�in�Halle�dan�dat�er�Halle�verlaten.��

Het� merendeel� van� de� verhuisbewegingen� gebeurt� tussen� Halle� en� de�

Vlaamse� gemeenten� (57%),� waarvan� meer� dan� de� helft� tussen� Halle� en�

gemeenten� in�de�rand�rond�Brussel� (31%).�Er�wordt�minder�verhuisd�van�

en� naar� het� Hoofdstedelijk� Gewest� (BHG),� Wallonië� en� het� buitenland�

(respectievelijk�17%,�14%�en�12%).��

De� migratiesaldi� met� het� BHG,� de� Vlaamse� Rand� rond� Brussel� en� met� het�

buitenland� in� de� periode� tussen� 2009� en� 2011� zijn� uitgesproken� positief�

(respectievelijk�+733,�+719�en�+296).�Met�de� rest�van�Vlaanderen�en�met�

Wallonië�zijn�de�migratiesaldi�negatief�(respectievelijk�-495�en�-312).�Dit�zijn�

op� zich� grote� aantallen� voor� de� Halse� bevolking:� we� spreken� over� een�

surplus�van�ongeveer�1.750�inwoners�enerzijds�en�een�verlies�van�ongeveer�

800�inwoners�anderzijds�op�een�termijn�van�drie�jaar.�

Er�zit�dus�duidelijk�een�richting�in�de�migratiedynamiek�die�wordt�gestuurd�

door�demografische�ontwikkelingen�in�Brussel.�Halle�krijgt� inwoners�bij�uit�

de�noordelijke�en�noordoostelijke�gemeenten�Dilbeek,�Lennik,�Sint-Pieters-

Leeuw� en� Sint-Genesius-Rode� en� uit� het� BHG.� Daartegenover� staat� dat�

Halle� inwoners� verliest� aan� de� westelijke� en� zuidwestelijke� gemeenten�

Ninove,� Gooik,� Geraardsbergen,� Galmaarden,� Herne,� Edingen,� Rebecq,�

Pepingen,�Tubeke�en�Kasteelbrakel.�Gezien�de�verwachte�bevolkingsexplosie�

in� Brussel� mag� men� verwachten� dat� deze� migratiestroom� zich� zal� blijven�

doorzetten.�Halle�zal�dus�groeien�onder�invloed�van�migratie.�
�

Verstedelijking�van�Halle�

Niet� enkel� uit� de� demografische� analyse� maar� ook� uit� de� analyse� van� het�

woningenpatrimonium� komt� het� stedelijk� karakter� van� Halle� naar� voor.� In�

Halle� is� het� aandeel� appartementen� groter;� de� appartementisering� tekent�
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zich� scherper� af;� woningen� zijn� gemiddeld� kleiner,� ouder� en� minder�

bewoond�door�eigenaars.��

Sinds� 2004� worden� er� meer� vergunningen� verleend� voor� appartementen�

dan� voor� eengezinswoningen.� Dit� is� bijna� uitsluitende� een� zaak� van� de�

verstedelijkte� Zennevallei.� Vergunningen� voor� eengezinswoningen� zijn�

ruimtelijk�meer�gespreid.��

De�koop-�en�verkoopmarkt�van�woningen�wordt�nog�wel�gedomineerd�door�

de� eengezinswoningen� maar� de� appartementen� lijken� aan� een�

inhaalbeweging�bezig.�Mogelijks�volgen�de�cijfers�van�de�verkooptransactie�

met�enige�vertraging�die�van�de�vergunningen.��

Uit� de� vastgoedsector� krijgen� we� de� bevestiging� dat� Halle� aan� het�

verstedelijken� is.� Er� is� een� grote� vraag� naar� kleinere� en� betaalbare�

woongelegenheden.�De�grotere�woongelegenheden�liggen�wegens�hun�hoge�

prijs�minder�goed�in�de�markt.��

�

Huurmarkt�versus�koopmarkt�

De� stad� waakt� over� verscheidenheid� aan� typologieën� bij�

nieuwbouwprojecten.� Nieuwbouw� wordt� hoofdzakelijk� gekocht� door�

Hallenaren� of� Nederlandstaligen� en� komt� hoofdzakelijk� terecht� op� de�

koopmarkt.� De� verkoopprijzen� liggen� doorgaans� te� hoog� om� rendabel� te�

kunnen�verhuren.�

De� situatie� op� de� huurmarkt� staat� in� fel� contrast� met� de� situatie� op� de�

koopmarkt.� De� vastgoedsector,� alsook� bestuurlijke� actoren� in� de�

woonsector,�stellen�vast�dat�vooral�het�onderste�segment�van�de�huurmarkt�

problematisch� is.� Het� is� een� sector� waar� veel� betaalbaarheids-� en�

kwaliteitsproblemen� heersen.� Er� is� een� grote� groep� huurders� die� uit� de�

boot�valt�voor�een�sociale�woning�maar�voor�wie�de�maandelijkse�huur�van�

een� woning� (te)� zwaar� doorweegt� in� het� budget.� Dit� zijn� voornamelijk�

kleinere� huishoudens� met� een� beperkter� gezinsinkomen� zoals�

alleenstaanden,�gepensioneerden�en�eenoudergezinnen.���

Het� onderste� segment� van� deze� huurmarkt� is� bovendien� erg� krap� en� dit�

heeft�een�ongunstig�effect�op�de�huurprijzen�en�op�de�woonkwaliteit.�Het�feit�

dat�nieuwbouwwoningen�doorgaans�hun�weg�niet�vinden�naar�de�huurmarkt�

verhelpt�weinig�aan�dit�probleem.��

De� demografische� druk� in� Brussel� versterkt� dit� probleem.� Door� stijgende�

woningprijzen� in� Brussel� zoeken� velen� goedkopere� woonoplossingen� in� de�

ruimere�omgeving�van�Brussel.�Halle�komt�daarbij�steeds�meer�in�het�vizier.�

Het�leidt�geen�twijfel�dat�dit�voor�extra�druk�zorgt�in�dit�segment.��

Met� het� lokaal� toewijzingsreglement� heeft� Halle� een� uitstekend�

beleidsinstrument� voor� de� sociale� huurmarkt,� maar� dreigt� het� gevaar� dat�

het�probleem�verplaatst�zal�worden�naar�de�private�huurmarkt.��

�

Uitdagingen�en�opties�voor�Halle�

Halle�kent�als�stad�een�grote�dualiteit:�enerzijds� fungeert�ze� in�de�praktijk�

als�centrumstad,�anderzijds�maakt�ze�deel�uit�van�de�grote�woningmarkt�van�

Brussel.�De�stad�verstedelijkt�zich�verder�en�ontwikkelt�zich�als�een�centrum�

voor� een� ruimere� gebied� dan� haar� eigen� grondgebied.� Onder� meer� als�
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gevolg� van� de� demografische� druk� uit� Brussel,� die� via� de� Kanaalzone� in�

Halle�terechtkomt,�stijgt�de�woonbehoefte.��

De�invulling�van�de�vraag�naar�bijkomende�woongelegenheden�is�een�grote�

uitdaging� voor� Halle.� Maar� wil� Halle� een� adequaat� antwoord� geven� op� de�

druk�op�het�onderste�segment�van�de�woonmarkt,�dan�is�het�belangrijk�dat�

ze� de� problematische� woonsituatie� binnen� het� onderste� segment� van� de�

huurmarkt�actief�aanpakt.�

Missie�

De�centrale�missie�die�de�stad�voor�zichzelf�oplegt�luidt:�

(1)� Halle� ontwikkelt� zich� verder� als� een� evenwichtige,� compacte� stad� met�

een� belangrijke� woonfunctie� en� bovenlokale� uitstraling.� Er� wordt� werk�

gemaakt� van� een� gedifferentieerd� en� kwalitatief� woningaanbod� en� een�

aantrekkelijke� woonomgeving,� met� respect� voor� open� ruimte� en� de�

aanwezige�doelgroepen.�

(2)� Halle� zal� zich� verder� ontwikkelen� als� attractieve� woonstad� met� als�

troeven:� kwaliteit� van� de� woning� en� woonomgeving,� nabijheid� van�

voorzieningen,�bereikbaarheid�met�de�auto�en�openbaar�vervoer.�Wonen�in�

Halle� mag� zeker� niet� het� resultaat� zijn� van� enkel� een� zoektocht� naar� een�

goedkopere� woonoplossing,� maar� moet�een�bewuste�keuze� zijn�en�blijven.�

De� stad� maakt� werk� van� een� verhoging� van� het� woningcomfort� en� van�

bestaande�huisvestingsproblematiek�op�de�private��huurmarkt.�

(3)� Halle� is� niet� blind� voor� toekomstige� demografische� uitdagingen� en�

bovenlokale�evoluties� in�het�Vlaamse�woonlandschap.�De�stad�wil�passende�

beleidskeuzes� maken� bij� het� invullen� van� nieuwe� woonprojecten,� die�

rekening� houden� met� de� doelgroepen� en� trends� zoals� gezinsverdunning,�

vergrijzing�en�verzilvering.�

�

Beleidsvisie�

Halle� staat� voor� bijzondere� uitdagingen.� Niet� alleen� moet� de� stad� het�

komende� decennium� tegemoet� komen� aan� een� stijgende� woonbehoefte� die�

het�resultaat�is�van�demografische�evoluties�waar�de�stad�als�lokaal�bestuur�

niet� altijd� vat� op� heeft.� Nog� belangrijker� en� essentieel� in� het� toekomstig�

woonbeleid� is� de� aanpak� van� de� private� huurmarkt.� De� stad� moet� actief�

werken�aan�de�vele�kwaliteitsproblemen�en�problematische�situaties�die�zich�

binnen�dit�onderste�segment�op�dit�moment�manifesteren.�

Enkel� door� te� kiezen� voor� een� actieve� én� sanctionerende� aanpak� van� dit�

onderste�segment�kan�men�tot�een�algemene�kwaliteitsverbetering�komen�en�

zijn�huurders�niet�langer�aangewezen�om�ook�in�minderwaardige�woningen�

te�wonen.�Een�flankerend�stimulerend�beleid�gericht�naar�verhuurders�kan�

er� voor� zorgen� dat� het� aanbod� van� kwaliteitsvolle� huurwoningen� vergroot�

zodat�de�krapte�op� lange�termijn�verdwijnt.�Dit�stad�dient�dit�beleid�sàmen�

met�haar�partners�(OCMW,�SHM,�…)�én�op�consequente�wijze�te�voeren.�

Om� de� stijgende� woonbehoefte� op� te� vangen� moet� de� stad� tevens� werk�

maken� van� een� uitbreiding� van� het� woningenpatrimonium� en� moet� men�

inzetten� op� renovaties� om� het� bestaande� woningenpatrimonium� te�

vernieuwen.� Het� grote� aantal� te� realiseren� woningen� zal� een� ruimtelijke�

impact� hebben� op� de� Halse� woningenmarkt� waardoor� een� ruimtelijke�

invalshoek�van�het�woonbeleid�ook�noodzakelijk�is.���
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Belangrijk� is� ook� dat� de� stijgende� woonvraag� vergezeld� wordt� van� een�

stijgend� aanbod� aan� voorzieningen,� diensten� en� lokale� handel.� Een�

verruiming� van� het� aanbod� aan� woningen� moet� gepaard� gaan� met� het�

verhogen� van� het� aantal� crèches,� loketdiensten,� scholen,� buurtwinkels,�

zodat�Halle�een�goed�uitgeruste�woonomgeving�kan�garanderen.��

De� visie� voor� het� woonbeleid� in� Halle� wordt� uitgewerkt� in� 5� algemene�

beleidsdoelstellingen�waaraan�6�actiedomeinen�worden�gekoppeld.��

�

Doelstelling�1:�Een�goede�kwaliteitsbewaking�en�verruiming�van�de�private�

huurmarkt:��

De� huurmarkt� is� op� dit� moment� kwetsbaar.� Door� de� te� verwachten�

demografische�evoluties�zal�de�druk�op�de�huurmarkt�alleen�maar�toenemen.�

De�stad�heeft�baat�bij�een�proactief�kwaliteitsbeleid�in�de�huursector�en�bij�

de�aanpak�van�de�grijze�huursector.�Het�in�beeld�brengen�van�deze�sector,�

het�begeleiden�van�huurders� in�penibele�huursituaties�en�het�richten�naar�

eigenaars-verhuurders� die� via� sensibiliseringsacties� en�

stimulerend/sanctionerend� beleid� kunnen� ingeschakeld� worden� om� een�

gezondere�private�huurmarkt�te�bekomen�en�om�het�aanbod�te�vergroten.�

�

Doelstelling�2:�wonen�in�Halle�als�een�positieve�keuze��

De�keuze�voor�Halle�moet�gemotiveerd�zijn�vanuit�een�positieve�insteek:�een�

sterk�imago,�hoge�kwaliteit�van�het�patrimonium�en�een�woningomgeving�met�

een� duurzaam� karakter.� De� stad� moet� daarom� enerzijds� haar� imago�

versterken� door� burgers� bewust� te� maken� van� de� mogelijkheden� inzake�

sport,� kinderopvang,� cultuur,..� die� de� stad� biedt.� Anderzijds� betekent� het�

dat�de�stad�moet�waken�over�de�kwaliteit�van�het�bestaande�en�het�nieuwe�

patrimonium�en�dat�het�moet�bouwen�aan�een�aangename�woonomgeving�en�

leefkwaliteit.�

�

Doelstelling�3:�Het�woningaanbod�differentiëren��

Demografische� projecties� geven� aan� dat� het� aandeel� van� de� kleinere�

gezinnen�in�de�Halse�bevolking�nog�zal�toenemen.�Het�creëren�van�compacte�

grondgebonden� woonvormen� kan� een� passende� aanbod� zijn� voor� kleinere�

gezinnen�en�starters.�Compacte�woningen�vragen�door�hun�kleinschaligheid�

wel� meer� aandacht� voor� het� publieke� domein� (parkeergelegenheden,�

openbaar�groen,…�Halle�doet�er�goed�aan�om�hier�een�proactief�beleid�rond�

te� voeren.� � Daarnaast� is� er� een� grote� bezorgdheid� bij� senioren� bij� het�

vinden� van� betaalbare,� aangepaste� woningen� in� de� eigen� leefomgeving.��

Aantrekkelijke� alternatieven� voor� hun� eigen� woning� kunnen� woningrotatie�

stimuleren.�Daarnaast�willen�senioren� zo� lang�mogelijk� in�de�eigen�woning�

blijven�en� is�het�wenselijk� in� te�zetten�op�stimuli� tot�het�aanpassen�van�de�

woning.� In� deze� context� wordt� het� concept� van� een� woonzorgzone�

aangebracht.��

�

Doelstelling�4:�Een�gebiedsgerichte�benadering�van�wonen:��

Halle� wordt� gekenmerkt� door� een� uitgesproken� verscheidenheid� aan�

woonmilieus�met�een�herkenbaar�ruimtelijk�patroon.�Het�woonbeleid�vraagt�
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daarom� een� gebiedsgerichte� benadering.� Dergelijke� ruimtelijke� vertaling�

bestaat� erin� dat� men� voor� elke� wijk� in� de� stad� nadenkt� over� welke�

woonontwikkelingen�op�lange�termijn�al�dan�niet�wenselijk�zijn.��

�

Doelstelling�5:�Een�ruimtelijke�visie�over�sociale�woningen:��

Bij� een� gebiedsgerichte� benadering� van� de� sociale� woningen� wordt� niet�

enkel� gekeken� naar� het� bestaande� eigendom� van� de� SHM,� maar� wordt� er�

ook� rekening� gehouden� met� de� bestaande� densiteit� van� de� wijken,� het�

voorzieningenniveau,� de� draagkracht,� het� demografisch� profiel� van�

inwoners,�doelgroep…�Zoals�de�omzendbrief�RW2010/01�aangeeft�kan�een�

ruimtelijke� differentiatie� worden� opgenomen� in�een�gemeentelijk� reglement�

sociaal�wonen.��

Actiedomeinen�

Op�basis�van�de�doelstellingen�werden�er�6�actiedomeinen�uitgewerkt.�Het�

gaat� niet� om� afgelijnde� acties,� maar� eerder� om� insteken� die� het� beleid� in�

Halle� kan� volgen� om� zelf� concrete� acties� te� ondernemen.� SumResearch�

geeft�hier�ook�een�aantal�best�practices�mee�ter�inspiratie.�Samengevat�kan�

men�stellen�dat�de�prioriteit� in�eerste� instantie� ligt�bij�de�woonkwaliteit�en�

dan� in� het� bijzonder� bij� het� onderste� segment� van� de� private� huurmarkt.�

Flankerend�(ruimtelijk)�woonbeleid�gericht�op�andere�segmenten�heeft�enkel�

zin,�indien�de�stad�eerst�de�situatie�op�de�private�huurmarkt�aanpakt.�

�

Actiedomein�1:�

Een�geïntegreerd�kwaliteitsplan�voor�de�private�huurmarkt�

SumResearch� adviseert� dat� Halle� een� geïntegreerd� kwaliteitsplan� voor� de�

markt� opmaakt.� Dit� is� een� zeer� belangrijk� actiedomein� voor� de� stad� Halle,�

gezien� de� gekende� (en� minder� gekende)� kwaliteitsproblemen� binnen� het�

onderste�segment�van�de�huurmarkt.��

Een�eerste�stap�hierin� is�het� in�kaart�brengen�van�deze�grijze�huurmarkt.�

Bedoeling�is�om�een�zicht�te�krijgen�op�de�niet-geregistreerde�bewoning�en�

illegale� bewoning� en� op� kwaliteitsproblemen.� Dit� onderste� segment� van� de�

huurmarkt� is� immers� het� meest� gevoelig� voor� leefbaarheids-� en�

kwaliteitsproblemen.� Inzetten� op� dit� marktsegment� vraagt� een� actief� en�

gericht�beleid,�maar�Halle�kan�hier�zeker�grote�vooruitgang�op�maken.��

De� tweede� stap� is� om� het� kwaliteitsbeleid� -� zowel� de� wettelijke�

verplichtingen�als�de�extra�niet�wettelijk�opgelegde� inspanningen�-�gericht�

toe�te�passen�daar�waar�zich�de�meeste�(potentiële)�problemen�stellen.�Ook�

dit� vraagt� een� actief� beleid� en� eventueel� verruiming� van� de�

(personeels)middelen.� Echter,� de� private� huurmarkt� is� de� basis� voor� een�

goed� functionerende� woningmarkt� in� Halle.� Alle� segmenten� binnen� deze�

markt�verdienen�dus�de�nodige�aandacht.�

Het� is� belangrijk� proactief� te� werken:� woningen� van� slechte� kwaliteit�

opsporen�en�eigenaars�tot�herstellen�bewegen.�Naast�dit�stimulerend�beleid�

is� er� ook� nood� aan� een� repressief� beleid� indien� er� geen� inspanningen�

gebeuren.� Ten� slotte� zijn� er� ook� kleinere� initiatieven� mogelijk� die� tot� doel�

hebben�te�sensibiliseren�of�mensen�aan�te�zetten�om�kwaliteitsproblemen�te�

melden.� Naast� melding� kan� men� ook� bestaande� databanken� aan� elkaar�

koppelen�(o.a.�om�leegstand�op�te�sporen).�

�
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Extra� inspanningen� inzake� kwaliteitsbeleid.� Volgende� zaken� hebben� een�

milderende�invloed�op�het�aantal�woningen�dat�van�de�markt�verdwijnt:�

- Vooronderzoek� voorafgaand� aan� opstart� OO-procedure� (via� IGS�

Woonbeleid�Zennevallei)�

- Na� OO� verklaring:� erop� toezien� dat� de� woning� niet� opnieuw� wordt�

verhuurd� (affichering� en� controle� bij� nieuwe� inschrijvingen)� en�

eigenaars�aansporen�tot�herstellingen.��

Daarnaast� is� het� belangrijk� aandacht� te� hebben� voor� de� begeleiding� en�

herhuisvesting� van� huurders� van� (potentieel)ongeschikt� of� onbewoonbaar�

verklaarde�woningen.��

Met� de� woonraad� en� het� IGS� woonbeleid� Zennevallei� zijn� de�

randvoorwaarden�voor�een�actief�kwaliteitsbeleid�in�Halle�vervuld.��

�

Actiedomein�2:�

Opmaak� van� een� algemeen� kwaliteitskader� waaraan� renovatie� en�

nieuwbouwprojecten�moeten�voldoen.��

Het� tempo� van� kwaliteitsverhoging� binnen� het� bestaande� patrimonium�

verloopt� vrij� langzaam.� Dit� betekent� dat� het� werken� aan� de� woonkwaliteit�

een�kwestie�is�van�lange�adem,�dat�een�blijvend�aandachtspunt�zal�vormen�

in�de�toekomst.��

In� het� kader� van� kwaliteitsbeleid� kan� de� stad� Halle� een� kwaliteitskader�

opstellen� waaraan� renovatie-� en� nieuwbouwprojecten� moeten� voldoen.� In�

dit� kwaliteitskader� kan� ook� een� checklist� worden� opgemaakt� die� wordt�

doorlopen�bij�grote�wijzigingen�of� infrastructuurwerken�aan�het�openbaar�

domein.� Bedoeling� is� dat� het� algemeen� kwaliteitsniveau� van� bestaande� en�

nieuwe�woningen�omhoog�wordt�gehaald.�Dergelijke�kwaliteitsverbetering�is�

niet�gebiedsgericht,�maar�is�van�toepassing�op�alle�woningen.�

Het�instrument�kan�opgemaakt�worden�vanuit�de�Woonraad�of�een�specifieke�

werkgroep�en�kan�als�richtlijn�worden�gebruikt�door�de�stedenbouwkundige�

ambtenaar� die� bij� elk� nieuw� project� het� kwaliteitskader� doorloopt� bij�

beoordeling� van� de� stedenbouwkundige� aanvraag.� Het� instrument� kan� op�

termijn�ook�in�een�verordening�of�reglement�vertaald�worden.��

�
Actiedomein�3:�

Imagoversterking�en�communicatie��

Het� imago� van� Halle� als� attractieve� woonstad� is� niet� altijd� even� positief,�

geheel� ten� onrechte.� De� lokale� identiteit� van� de� stad� moet� beklemtoond�

worden�alsook�de�promotie�van� lokale�en�bovenlokale�voorzieningen�die�de�

stad� rijk� is.� De� stad� mag� in� dat� opzicht� gerust� nadenken� over� een� zekere�

citymarketing.�

De�doelstelling�is�immers�om�van�het�wonen�in�Halle�een�positief�gegeven�te�

maken.�Men�moet�een�duidelijk�antwoord�geven�op�de�vraag:�Waarom�moet�

iemand� voor� Halle� blijven� kiezen?� De� eigen� inwoners� moeten� in� de� eerste�

plaats� méér� overtuigd� zijn� van� de� troeven� van� de� stad.� Zij� zijn� immers� de�

eerste�ambassadeurs�van�de�stad.�Daarom�is�het�ook�belangrijk�dat�de�stad�

actieve�betrokkenheid�en�participatie�van�bewoners�in�hun�eigen�wijk�zoveel�

mogelijk�ondersteunt�en�stimuleert.�Zij�weten�immers�als�geen�ander�wat�de�

meest�positieve�punten�zijn�in�hún�wijk.��
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Een�goede�communicatie�vormt�een�belangrijk�onderdeel�voor�het�welslagen�

van� een� woonbeleid.� Zoals� ook� uit� de� omgevingsanalyse� bleek� is� het�

belangrijk� om� ook� actoren� die� zich� op� een� professionele� manier� op� de�

private� markt� met� wonen� bezighouden� te� informeren� (vb.� immosector,�

projectontwikkelaars,�…).�Zij�staan�met�beide�voeten�in�het�veld�en�zijn�vaak�

(naast�de�stad�zelf)�een�belangrijke�schakel�naar�particulieren�toe.�

De� informatiemiddelen� zijn� talrijk� (infoblad,� persberichten,�

infovergaderingen,� sociale� media,� websites,� digiborden,� …).� Men� zal� op�

voorhand� goed� moeten� bedenken� wanneer� welke� informatie� voor� welke�

doelgroep�relevant� is�en�hoe�die� informatie�wordt�verzameld,� verwerkt�en�

voorgesteld.�

Bovendien� kan� hier� een� link� gelegd� worden� met� de� intergemeentelijke�

samenwerking� met� de� gemeente� Sint-Pieters-Leeuw� Het� feit� dat� er�

eenzelfde�toewijzingsreglement�is�opgemaakt�en�dat�bepaalde�aspecten�van�

het� woonbeleid� van� hieruit� zullen� worden� gecoördineerd� maken� dat� de�

communicatie� omtrent� het� woonbeleid� ook� vanuit� de� intergemeentelijke�

samenwerking�kan�gebeuren.�

�

Actiedomein�4:�

Een�ruimtelijk�woonbeleid�uitbouwen�

In� het� gemeentelijk� structuurplan� van� Halle� is� een� visie� op� de� gewenste�

ruimtelijke�ontwikkeling�uitgewerkt.�De�kerngedachte�is�de�opwaardering�en�

de�versterking�van�de�stad�in�al�haar�stedelijke�functies.��

Om�een�ruimtelijk�woonbeleid�uit�te�bouwen�wordt�er�in�de�woonstudie�een�

aanzet� gegeven� tot� een� gebiedsgerichte� benadering� waarbij� er� voor� elke�

wijk� een� uitspraak� wordt� gedaan� over� typologieën� en�

verdichtingsmogelijkheden,�gericht�naar�de�(aanwezige)�doelgroepen.�In�de�

woonstudie� wordt� dit� voorgesteld� door� een� kaartbeeld,� matrix� en�

bijbehorende�visietekst�over�verdichting.�

Een� richtlijnenkader� om� verdichtingsprocessen� te� sturen� en/of� te�

controleren� is� wenselijk� in� Halle.� In� het� kader� van� deze� woonstudie� wordt�

een�aanzet�voor�dergelijk�kader�uitgewerkt.�De�stad�kan�zelf�de�keuze�maken�

of�ze�dit�richtlijnenkader�wil�hanteren�bij� individuele�vergunningen�of�enkel�

bij�verkavelingen,�RUP’s�en�projecten�

De�ruimtelijke�ordening�biedt�een�aantal�instrumenten�(RUP,�verordeningen,�

verkavelingsvergunningen,…)�waar�men�hetzij�minimale�woondichtheden�of�

vernieuwende�woonvormen�kan�opleggen.�Het�kan�eveneens�belangrijk� zijn�

om� bestaande� BPA’s� te� herzien� in� functie� van� de� verdichting� en� het�

realiseren�van�compactere�woningen.��

�

Actiedomein�5:��

Een�gebiedsspecifieke�benadering�voor�sociale�woningen.��

Om� de� sociale� draagkracht� van� de� stad� Halle� en� bepaalde� wijken� niet� te�

overschrijden� wordt� geopteerd� voor� een� betere� spreiding� van� de� sociale�

woningen�over�het�grondgebied.�Centraal�uitgangspunt�is�dat�er�bij�nieuwe�

sociale�woningen�meer�naar�de�ruimtelijke�context�wordt�gekeken.��

Een� gebiedsspecifieke� benadering� kan� worden� vastgesteld� in� een� sociaal�

reglement�(Vilvoorde�en�Genk).�Op�basis�van�het�principe�van�spreiding�van�

het� sociaal� woonaanbod� of� op� basis� van� de� ruimtelijke� mogelijkheden� in�
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wijken� of� deelgemeenten,� kan� men� uitgaan� van� hogere� of� lagere�

percentages�per�wijk.��Permanente�opvolging�en�monitoring�blijft�belangrijk.��

�

Actiedomein�6:��

Uitbouw�woonzorgzone�in�het�centrum�van�Halle:��

In� overleg� met� bestaande� woonzorgcentra� en� het� OCMW� kan� de� stad�

nagaan�in�welke�mate�het�wenselijk�is�om�in�het�centrum�een�woonzorgzone�

af�te�bakenen.�Het�OCMW�geeft�hier�momenteel�een�eerste�uitwerking�aan.�

Een� woonzorgzone� is� een� gewone� woonwijk� met� een� evenwichtige� mix� van�

bewoners.� Wanneer� men� zorgbehoevend� wordt,� kan� men� er� blijven� wonen�

doordat� er� een� verhoogd� en� op� elkaar� afgestemd� aanbod� is� van� zorg-� en�

dienstverlening.� Bij� een� nieuwe� verkaveling� of� nieuw� project� in� de�

woonzorgzone� moet� men� altijd� rekening� houden� met� de� behoeften� voor� de�

huisvesting�van�ouderen.�De�stad�kan�minimumvereisten�opleggen�in�de�zone�

(vb� inzake:� doorgang,� trap,� bad/douche,…)� Dit� kan� gebeuren� in� een�

verordening�of�in�een�nieuw�bestemmingsplan.��


