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 Waarvoor dient dit formulier? 

In artikel 26/1 van het Monitoringbesluit van 10 november 2011 wordt aangegeven wat een gemeente in een plan 
van aanpak moet opnemen om te kunnen aantonen dat zij voldoende inspanningen levert om het bindend sociaal 
objectief te bereiken. Dit formulier is een leidraad die alle te bespreken aspecten van het plan van aanpak omvat.  
Mocht de gemeente andere, aanverwante initiatieven of engagementen op stapel hebben staan, dan kunnen die 
zeker mee opgenomen worden in de antwoorden, mits aanvulling van concrete timing. 
 

Wie vult dit formulier in? 

Dit formulier wordt ingevuld door de betrokken gemeente of door een intergemeentelijk samenwerkingsverband in 

samenspraak met de betrokken gemeente. 

Wanneer moet u dit formulier uiterlijk terugbezorgen? 

De gemeente bezorgt het plan van aanpak aan Wonen-Vlaanderen binnen een termijn van drie maanden die ingaat 

op de dag die volgt op de kennisgeving van de voorlopige indeling in categorieën. Het plan van aanpak wordt 

voorafgaandelijk goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

 

 Haalbaarheid van het bindend sociaal objectief  

 

 Gronden van sociale woonorganisaties en openbare besturen 

 

U geeft voor deze rubriek een lijst van gronden in eigendom van sociale woonorganisaties en openbare besturen en een 
planning voor de realisatie van een sociaal woonaanbod op die gronden. Als uit deze lijst blijkt dat u het volledige bindend 
sociaal objectief op deze gronden kunt realiseren binnen de voorziene termijn en er over de ontwikkeling van deze 
gronden afspraken zijn gemaakt op het lokaal woonoverleg, is dit een belangrijk element waarmee u kunt aantonen dat 
de gemeente voldoende inspanningen levert. (Monitoringbesluit van 10 november 2011, art. 26/1, §2). 

 

1 Geef een overzicht van de gronden en/ of gebouwen in eigendom van sociale woonorganisaties en 
openbare besturen op uw grondgebied, en van de geplande ontwikkelingen op die gronden en/ of 
gebouwen. 

 

 In 2016 werd er een overzicht opgemaakt van onbebouwde bouwgronden in eigendom van 
sociale woonorganisaties en publieke besturen. De status van de bouwgronden die onmiddellijk 
in aanmerking kwamen voor bebouwing werden in september 2017 geactualiseerd en opnieuw 
besproken op het lokaal woonoverleg van oktober 2017 (zie vraag 17). In augustus 2018 werd 
de totale inventaris van bouwgronden geactualiseerd. In dit overzicht wordt er aangegeven 
welke gronden nog effectief in aanmerking komen voor bebouwing. Percelen die onmiddellijk 
kunnen worden ingezet voor bebouwing worden in het groen aangegeven, de in het geel 
gemarkeerde percelen kunnen op termijn bebouwd worden. De overige percelen komen niet in 
aanmerking voor bebouwing. De status van de bouwgronden wordt  weergegeven in kolom N.  
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De inventaris van percelen in handen van publieke besturen was het vertrekpunt voor het 
gemeentelijke actieprogramma (zie vragen 15-17 voor verdere bespreking).  

De sociale huisvestingsmaatschappijen van de regio (Gewestelijke maatschappij voor 
Volkshuisvesting en Woonpunt Zennevallei) en het Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant werden 
door het IGS Woonbeleid Zennevallei gecontacteerd in verband met de voortgangstoets en het 
plan van aanpak. Er werd gevraagd naar de huidige stand van zaken met betrekking tot hun 
projecten. 

- SHM Gewestelijke maatschappij voor Volkshuisvesting 
 

 De 24 appartementen in het lopende project te Kerkstraat, 6 Vlab en 18 huur, 
zullen tegen het einde van het jaar verhuurbaar zijn. 
 

 Hieronder de meeste recente stand van zaken met betrekking tot de andere 
projecten: 
 
1) Project Witte Roos - Bergensesteenweg 777 – RUP Rodebeek. Ongeveer 

25 sociale woningen met een deel kleinschalig wonen 
 

2) Project woonwagenterrein Bergensesteenweg 700 - 45 verplaatsbare 
constructies onder de vorm van woonwagens (RUP Rodebeek) voor 
doelgroep woonwagenbewoners. Het is nog steeds niet duidelijk of de 
uitgave van de aankoop van de grond volledig wordt gefinancierd door 
Vlaanderen. Zo lang er hier niets officieel op papier staat, worden er geen 
stappen gezet betreffende aankoop grond en realisatie project. 
  

3) Reysveld: Bezemstraat-Reysveld - Het bouwen van sociale appartementen 
(+/- 40) in de Rijsveldweg op de eigendom van Vlabinvest en mogelijks op 
de openbare parking recht tegenover de gebouwen Bezemstraat 81-83. 
Deze bouw is nodig om  de huurders van de Bezemstraat te verhuizen als 
er tot vervangingsbouw wordt overgegaan. 
 

4) Vervangingsbouw Bezemstraat - De 2 woonblokken met ongeveer 200 
appartementen zullen vervangen worden door ongeveer 100-tal 
nieuwbouwappartementen. Om deze woonblokken vrij te maken van 
bewoners zal het project in de Reysveld eerst gerealiseerd moeten worden 
of zal er een project gerealiseerd moeten worden op de openbare parking 
rechtover de bestaande woonblokken 

 
5) ACV site – Na besprekingen 7 koopwoningen en 8 huurappartementen. 

Onderhandelingen zijn lopende met Vlabinvest en de eigenaar. 
 

 
6) Rink 50  –  RUP in opmaak; GMVV plant  5 à 6 koopwoningen te realiseren 

(Vlab of bescheiden) 
 
 

- SHM Woonpunt Zennevallei heeft momenteel geen lopende werven of projecten. De 
sociale huisvestingsmaatschappij is wel in overleg met de gemeente betreffende de 
mogelijkheid tot enkele inbreidingsprojecten. Daarnaast heeft de SHM bijkomende 
informatie opgevraagd betreffende het onbebouwde perceel te E. Vandersteenstraat 
(eigendom Kerkfabriek). Woonpunt Zennevallei heeft de site onderzocht en is in overleg 



met de gemeente om een woonproject te realiseren voor een 20-tal gekoppelde 
woningen. De contactgegevens van de Kerkfabriek werden bezorgd aan de sociale 
huisvestingsmaatschappij. Er dient tevens het gesprek aangegaan te worden met de 
eigenaar van het achterliggende perceel. 
 

- SVK Zuidkant 
 

 SVK Zuidkant heeft 54 huurwoningen in beheer te Sint-Pieters-Leeuw 

 Er werd in 2015 een  groeipad vooropgesteld naar 60 huurwoningen voor Sint-
Pieters-Leeuw tegen begin 2019. Deze groei zal niet gehaald worden. 

 Er is een formele beslissing genomen door de Raad van Bestuur om in zee te 
gaan met projectontwikkelaar ION voor de huur van 16 eenheden in een nog te 
bouwen appartementsgebouw. Het blijft voorlopig echter stil bij ION dus zicht op 
een tijdspad is er nog niet. 
 

- Het SVK Webra heeft 5 woongelegenheden in beheer. Gezien het afsprakenkader met 
Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant, zullen er geen bijkomende panden worden ingehuurd 
door SVK Webra in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw  

 
Samenvattend komt men op datum van eind augustus 2018 aan volgende meting 
betreffende het sociaal woonaanbod in de gemeente: 

- 967 bestaande sociale huurwoningen 

- 24 sociale huurwoningen in projecten in uitvoering 

- Naar schatting 73 sociale woningen in geplande projecten + 45 woonwagens onder 
beheer van Gewestelijke maatschappij v Volkshuisvesting. 

- Een vermindering van ca. 100 sociale huurwoningen te Bezemstraat 
(vervangingsbouw) 

- Mogelijks 20 bijkomende woningen van Woonpunt Zennevallei 

- Mogelijks 16 bijkomende eenheden via verhuur van ION aan het SVK Zuidkant 
 

De geplande vervangingsbouw te Bezemstraat van SHM Gewestelijke maatschappij voor 
Volkshuisvesting bemoeilijkt het bereiken van het BSO. De huidige 12 bouwlagen zullen 
vervangen worden door 5 bouwlagen. Hiernaast wordt er tevens geopteerd om naar grotere 
woongelegenheden van 3 slaapkamers te gaan i.p.v. 2 slaapkamers. Dit zal er voor zorgen dat 
het aantal binnen het BSO zal dalen. Het is niet de bedoeling dat het BSO de gemeente of de 
sociale woonorganisaties zou ontmoedigen om de nodige renovaties in het patrimonium door 
te voeren en dat de gemeente hiervoor wordt afgestraft. Bij de nulmeting van het bindend 
sociaal objectief bedroeg het sociaal woonaanbod 7,10% van het totaal aantal huishoudens. 
De gemeente deed in het verleden dus reeds veel inspanningen in het creëren van een sociaal 
huuraanbod.  

  

 

2 Op welk lokaal woonoverleg is een overzicht en de ontwikkelingsmogelijkheden besproken  van 
de grondreserves van sociale woonorganisaties en openbare besturen? 

Vermeld de datum en licht toe. 

 De eerste bespreking betreffende de inventarisatie van onbebouwde percelen dateert van het 
lokaal woonoverleg op 26/4/2016. Naar aanleiding van de goedkeuring van het gemeentelijk 
actieprogramma i.k.v. artikel 4.1.7 van het Decreet Grond – en Pandenbeleid, werd er een 
overzicht gegeven van de onbebouwde percelen in handen van publieke besturen en sociale 
woonorganisaties op het lokaal woonoverleg van 26/10/2016. Tijdens dit overleg werden reeds 



de plannen besproken met de percelen in handen van het OCMW Sint-Pieters-Leeuw en 
Vlabinvest.  

 

In september 2017 werd de status van de bouwgronden, die onmiddellijk in aanmerking kunnen 
komen voor bebouwing, geactualiseerd. Hierop volgend vond er een bespreking van deze 
gronden plaats op het lokaal woonoverleg van 11/10/2017. Zie vraag 17 voor een overzicht van 
deze bespreking.  

 

 Overige locaties waar een sociaal woonaanbod kan gerealiseerd worden 

 

Heel wat gemeenten proberen via afspraken over omvorming van bestaande gebouwen tot sociale woningen hun 
objectief te behalen, of via afspraken (zakelijk recht e.a.) bij de ontwikkeling van private gronden. Deze vraag peilt 
naar de projectplannen voor deze locaties als bijkomende mogelijkheid om inspanningen aan te tonen. 
 

3 Zijn er gronden, woningen of gebouwen (leegstaande schoolgebouwen, bedrijfsgebouwen, 
overheidsgebouwen, enz.) van privé-eigenaars  waarvoor er afspraken bestaan om ze in te zetten 
voor de realisatie van een sociaal woonaanbod? 

 

 Er bestaan hier op heden geen afspraken in de gemeente.  

 

De mogelijkheid zal bekeken worden om enkele woningen van het leegstandsregister in sociaal 
beheer te nemen. Er wordt hiervoor gewacht op de definitieve goedkeuring van de 
uitvoeringsbesluiten van de nieuwe wetgeving ikv sociaal beheer (voorzien najaar 2018) 

 

 Gemeentelijk grondregie 

 

Ook het gemeentelijk grond- en pandenbeleid kan een bijdrage leveren aan een bijkomend sociaal woonaanbod.  
 

4 Heeft de gemeente een budget op haar begroting voorzien om het voorkooprecht uit te oefenen, 
gronden te onteigenen of eigen projecten op te starten? 

Licht toe. 

 Niet van toepassing in de gemeente. 

 

5 Aan welke eigen sociale woonprojecten werkt de gemeente of het OCMW? 

 

 Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw verhuurt 5 Domus Flandria woningen gelegen in 
Ruisbroek:  

- Twee woningen met 2 slaapkamers  

- 1 appartement met twee slaapkamers (+tuin), een duplex met 2 slaapkamers en 1 
studio.  

- Sinds 2002 beschikt het OCMW over een extra gezinswoning in Ruisbroek.   

 

 

6 Op welk lokaal woonoverleg is een overzicht van andere grondreserves (niet van sociale 
woonorganisaties en openbare besturen) en hun ontwikkelingsmogelijkheden besproken, waarop 
een sociaal woonaanbod gerealiseerd kan worden? 

Vermeld de datum en licht toe. 

 Dit werd nog niet besproken. 

 

 



 Samenwerking met een sociaal verhuurkantoor (SVK) 

 

Het bindend sociaal objectief kan ook ingevuld worden met woningen die verhuurd worden via een sociaal 
verhuurkantoor.  
 

7 Heeft de gemeente een samenwerking met een sociaal verhuurkantoor afgesproken? 

Licht desgewenst toe. 

 De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft een samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor 
Zuidkant en met het Sociaal Verhuurkantoor Webra en neemt als lid deel aan de Algemene 
Vergadering van beide sociale verhuurkantoren. 

De besturen van SVK Webra en SVK Zuidkant zijn op 09 mei 2016 een afsprakenkader 
overeengekomen waarbij een uitdovingsscenario geldt voor SVK Webra. Dit wil zeggen dat 
SVK Webra geen bijkomende woningen inhuurt in Sint-Pieters-Leeuw en zich beperkt tot het 
uitdovend beheer van hun woningen in de gemeente. 

Bij de opstart van het Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant werd er een samenwerkingsprotocol 
opgemaakt tussen de OCMW’s van Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen en Gooik en 
eveneens door de andere leden van het SVK (stad Halle, gemeente Gooik, gemeente Pepingen 
en CAW Halle Vilvoorde). Dit samenwerkingsprotocol werd opgemaakt en ondertekend op 1 
augustus 2011 en specificeert de statuten van het SVK, de verdeling van de bijdrages tussen 
de 4 OCMW’s, de afgevaardigde leden, enz. Hiernaast werd er voor een periode van 5 jaar een 
groeipad afgesproken voor de 4 gemeenten. Na afloop van deze periode werd er een nieuw 
groeipad opgesteld (zie vraag 8). 

Bij de bestuurswissel van de gemeente in 2013 richtte Sint-Pieters-Leeuw een schrijven aan 
het bestuur van SVK Zuidkant met de wens om toe te treden tot de vzw. Dit werd goedgekeurd 
op de Algemene Vergadering van SVK Zuidkant op 28 februari 2013. 

Hiernaast werkt de IGS Woonbeleid Zennevallei nauw samen met het Sociaal Verhuurkantoor 
in kader van promotie/bekendmaking van het SVK, inschrijvingen, huurachterstallen, enz.       

 

8 Welk groeipad is afgesproken met het sociaal verhuurkantoor? 

Als u dit wenst, licht toe. 

 Volgend groeipad werd afgesproken met SVK Zuidkant voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw: 

 

2015 2016 groei 2017 groei 2018 groei 2019 behoud 

46 51 5 55 4 60 5 60  

 

Het groeipad is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente. Op datum van 28/8/2018 
heeft het SVK Zuidkant 54 woningen in beheer in Sint-Pieters-Leeuw. De beoogde groei van 
60 woningen tegen begin 2019 zal waarschijnlijk niet gehaald worden.  

 

Dit najaar of, gezien de verkiezingen, begin volgend jaar worden nieuwe doelstellingen 
vastgelegd voor de komende 5 jaar. 

 

Er werd geen groeipad meer afgesproken met SVK Webra omwille van het afsprakenkader dat 
zij hebben afgesloten met SVK Zuidkant. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Lokaal woonoverleg  

 

Om aan te tonen dat de gemeente voldoende inspanningen levert, moet de gemeente lokaal woonoverleg 
organiseren dat de mogelijkheden voor sociale woonprojecten en doelgroepen bespreekt (Monitoringbesluit van 
10 november 2011, art. 26/1, §4). 
Het belang van het lokaal woonoverleg in uw gemeente zal ook blijken uit de mate waarin de overige thema’s uit 
dit formulier in het woonoverleg aan bod kwamen. 

 

 Volgens de gegevens van Wonen-Vlaanderen vond er in uw gemeente tussen 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2017 op volgende data een woonoverleg plaats: 

- 2016 niet bekend 
- 18/04/2017 
- 11/10/2017 

 

9 Op welk lokaal woonoverleg zijn doelgroepen en lokale noden binnen sociale huisvesting 
besproken? 

Vermeld de data en de voornaamste conclusies. 

 -   Woonraad 26/04/2016 

 Overzicht sociaal woningpatrimonium Sint-Pieters-Leeuw: aanbod van de 
Sociale Huisvestingsmaatschappijen en Sociale Verhuurkantoren, analyse 
wachtlijsten, stand van zaken BSO 

 Stand van zaken woonstudie van Sint-Pieters-Leeuw. De volgende stap is de 
uitwerking van doelstellingen en actiedomeinen met betrekking tot het 
woonbeleid in de gemeente. Er wordt hiervoor een werkgroep opgericht. 

 Op het intergemeentelijke woonoverleg van 26/04 wordt de stand van zaken van 
het project proefwonen besproken. Er wordt een verdeelsleutel afgesproken 
tussen Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Beersel zal eveneens gecontacteerd 
worden. 

 Op het intergemeentelijke woonoverleg van 26/04 geven de leden van de 
woonraad hun akkoord gaan om de Sociale Verhuurkantoren te schrappen uit 
het lokaal toewijzingsreglement lokale binding.  

 

- Woonraad 26/10/2016 

 Stand van zaken werkgroep woonstudie met een presentatie van de nota 
woonbeleidsplan: De volledige nota met de strategische doelstellingen en het 
prioriteitenplan van acties, wordt bezorgd aan de leden van de Woonraad. Deze 
nota behelst o.a. doelstellingen rond het creëren van een woonaanbod voor 
diverse doelgroepen en de uitwerking van een sociaal woonbeleid. 

 Bespreking schrapping SVK uit LTR lokale binding: Er wordt besloten om de 
wijziging van het LTR opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad in 
november. De gemeente wenst meer duidelijkheid betreffende de voorrang aan 
eigen inwoners en maximale benutting van het lokale toewijzingsreglement.   

 Bespreking aanpassing LTR lokale binding: Vanuit de ervaring met het huidige 
LTR wenst SHM Woonpunt Zennevallei de mogelijkheid na te gaan om de ruime 
3de  categorie van het LTR (mensen die minimaal 10 jaar in de gemeente wonen) 
op te splitsen. Personen die reeds meerdere decennia wonen in de gemeente 
van de toe te wijzen woning kunnen dan mee worden opgenomen binnen de 
tweede categorie van voorrang. De sociale huisvestingsmaatschappijen pleiten 
voor een  uniformiteit met betrekking tot de reglementen van de gemeenten 
binnen hun werkingsgebied. Een mogelijke uitbreiding van het LTR wordt 
opgeschoven naar de nieuwe legislatuur. 
 



 
- Woonraad 18/04/2017 

 Overzicht sociaal woningpatrimonium Sint-Pieters-Leeuw: aanbod van de 
Sociale Huisvestingsmaatschappijen en Sociale Verhuurkantoren, analyse 
wachtlijsten, stand van zaken BSO 

 Op de intergemeentelijke woonraad van 18/04 wordt een overzicht gegeven van 
de gelijkenissen tussen de woonbeleidsplannen van Halle en Sint-Pieters-
Leeuw en wordt de nota ikv een intergemeentelijke woonbeleidsvisie 
voorgesteld 

 Op de intergemeentelijke woonraad van 18/04 wordt het afsprakenkader van 
Halle in kader van art. 24 van het Kaderbesluit Sociale huur besproken (ter 
introductie in Sint-Pieters-Leeuw) 

 Op de intergemeentelijke woonraad van 18/04 wordt er een evaluatie van het 
LTR lokale binding gepresenteerd. 
 
 

- Woonraad 11/10/2017 

 Bespreking stand van zaken woonbeleidsplan: Betreffende de actie rond het 
doelgroepenbeleid deelt de SHM mee dat de realisatie van een campingterrein 
met daarbij de opmaak van een doelgroepenplan voor de huidige illegale 
campingbewoners onzeker is, gezien gebrekkige/onzekere financiering.  

 Spreidingskaart sociale woningen wordt gepresenteerd aan de leden van de 
woonraad. Er zal worden nagegaan of het opportuun is om richtlijnen 
betreffende een gebiedsspecifieke benadering op te nemen binnen een 
gemeentelijke beleidsvisie rond sociaal wonen.  

 

- Woonraad 17/04/2018 

 Overzicht sociaal woningpatrimonium Sint-Pieters-Leeuw: aanbod van de 
Sociale Huisvestingsmaatschappijen en Sociale Verhuurkantoren, analyse 
wachtlijsten, stand van zaken BSO 

 Op de intergemeentelijke woonraad van 17/04 worden de mogelijkheden tot 
territoriale uitbreiding van het afsprakenkader art.24 Kaderbesluit Sociale huur 
gepresenteerd. De burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw  geeft aan dat het 
college van burgemeester en schepenen reeds een principieel akkoord gaf voor 
de opmaak van een afsprakenkader art. 24, naar analogie van de stad Halle. 
Marc Paesmans, directeur SHM Gewestelijke maatschappij voor 
Volkshuisvesting, geeft aan wel interesse te hebben op voorwaarde dat er vrij 
gekozen kan worden hoeveel toewijzingen er worden goedgekeurd in Sint-
Pieters-Leeuw en hierbij geen rekening dient gehouden te worden met de 
toewijzingen van het gehele werkingsgebied. Er wordt afgesproken dat de 
coördinator van het IGS de nodige informatie bezorgt aan de Volkshuisvesting. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Actieprogramma  

 

Om aan te tonen dat uw gemeente voldoende inspanningen levert, moet u aantonen dat u de instrumenten om 
een sociaal woonaanbod te verwezenlijken regelmatig gebruikt. Een van die instrumenten is het gemeentelijk 
actieprogramma (Monitoringbesluit van 10 november 2011, art. 26/1, §3). 
Het gaat hierbij om het gemeentelijk actieprogramma zoals gedefinieerd in art. 4.1.7 en art. 7.3.9, derde lid, van 
het decreet Grond- en Pandenbeleid. Volgens deze bepaling moet het gaan over ‘bebouwbare’ onbebouwde 
bouwgronden in handen van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen.  
 

 Volgens de gegevens van Wonen-Vlaanderen is er geen door de gemeenteraad goedgekeurd 
actieprogramma. 

 

 Er is een actieprogramma in opmaak   - NIET VAN TOEPASSING 

 

10 Heeft uw gemeente een actuele lijst met onbebouwde bouwgronden en kavels in handen van 
Vlaamse besturen en – facultatief – van Vlaamse semipublieke rechtspersonen opgemaakt? 

 

  

 

 

 

 

 Er is een goedgekeurd actieprogramma 

 

15 Werd het actieprogramma volgens artikel 4.1.7 van het decreet Grond- en Pandenbeleid 
goedgekeurd op de gemeenteraad? 

Vermeld de datum. 

 Er is een actuele lijst met onbebouwde bouwgronden en kavels in handen van Vlaamse 
besturen (zie het antwoord op vraag 1). Deze lijst vormde de basis voor het gemeentelijk 
actieprogramma, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27/10/2016.  

 

16 Indien niet: is er een actieprogramma goedgekeurd op het college van burgemeester en 
schepenen? 

Vermeld de datum. 

      NVT 

 

17 Wanneer is dit besproken op lokaal woonoverleg? 

 

 

 
Bespreking op het lokaal woonoverleg van 26/04/2016, 26/10/2016 en 11/10/2017 (zie vraag 
2) 

 

In september 2017 werd  de status van de bouwgronden, die onmiddellijk in aanmerking kunnen 
komen voor bebouwing, geactualiseerd. Hierop volgend vond er een bespreking van deze 

11 Is een lijst met onbebouwde bouwgronden en kavels in handen van Vlaamse besturen en/of 
Vlaamse semipublieke rechtspersonen besproken op het lokaal woonoverleg? 

Datum van het woonoverleg. 

 

12 Heeft de gemeente een selectie gemaakt van gronden die in aanmerking komen voor een sociaal 
woonproject? 

 

  



gronden plaats op het lokaal woonoverleg van 11/10/2017. Hieronder het verslag van deze 
bespreking: 

 

Tabel 1. Bebouwbare percelen in eigendom van Vlaamse besturen 
 

- Opmerking perceel OCMW Sint-Pieters-Leeuw: Het akkoord tot verkoop van het 

perceel werd pas recent goedgekeurd door het Vast Bureau  

 

- Opmerking perceel E. Vandersteenstraat (Kerkfabriek): Bart Vranken (Woonpunt 

Zennevallei) meldt dat het perceel niet groot genoeg is voor de realisatie van een 

project. Bovendien komt het perceel volgens het RUP alleen in aanmerking voor 

halfopen bebouwing, wat voor Woonpunt Zennevallei moeilijk haalbaar is. Indien het 

perceel moet ingeschakeld worden zullen er vooreerst afspraken moeten gemaakt 

worden met de eigenaar van het achterliggend perceel.  

Luc Deconinck (burgemeester) voegt hieraan toe dat het perceel in een problematische site is 

gelegen (grijze economie, bouwovertredingen, …) 

 

 

 

Eigenaar Ligging Plannen 

OCMW Sint-Pieters-Leeuw Begoniastraat/Rijsveldweg;  

B0424 

Bespreking LWO 26/10/’16: 

Perceel zou worden verkocht 

 

Kerkfabriek Sint-Pieters-

Leeuw 

Brusselbaan; B0445 Reactie schrijven voorjaar’17: 
geen directe plannen met perceel.  
Voorafgaandelijk aan eventuele 
verkoop moet toestemming 
verkregen worden van het 
Bisdom. 

Kerkfabriek Sint-Pieters-

Leeuw 

E. Vandersteenstraat;  

E0423 

Reactie schrijven voorjaar’17: 

geen directe plannen met perceel.  

Voorafgaandelijk aan eventuele 

verkoop moet toestemming 

verkregen worden van het 

Bisdom. 

Op vraag van SHM Woonpunt 

Zennevallei werd er bijkomende 

informatie over het perceel aan de 

maatschappij bezorgd op 

26/06/’17: Perceel maakt deel uit 

van het RUP Wautersstraat en 

behoort tot zone B voor halfopen 

bebouwing.  



Tabel 2. Bebouwbare percelen in eigendom van sociale woonorganisaties. (cluster met perceel 

OCMW) 

Opmerking: In de buurt van deze percelen zijn er een aantal gronden in handen van privé-

ontwikkelaar Matexi, die een grote ontwikkeling hierop heeft gepland. Hiervoor zijn zij echter 

nog geen gesprekken aangegaan met de gemeente. Voor de realisatie van het sociale 

woonproject zal er ook in overleg moeten gegaan worden met Matexi i.k.v. aanleg van 

gemeenschappelijke wegenis. Belangrijk om hierbij op te merken is dat deze percelen gelegen 

zijn in kwetsbaar gebied (overgang open ruimte). Vanuit de focusnota van het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan wordt de visie geponeerd om de open ruimte te vrijwaren.  

 

Tabel 3. Percelen die in actieprogramma geclassificeerd werden als op termijn in aanmerking 

voor bebouwing. Deze 2 percelen zijn aanéénliggend. 

Het aandeel  bebouwbare percelen in handen van publieke besturen is beperkt op het 

grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. De gemeente heeft zelf geen bebouwbare gronden in 

eigendom. In het totaal waren er drie percelen die onmiddellijk in aanmerking komen voor 

bebouwing. Het perceel van het OCMW Sint-Pieters-Leeuw zal worden verkocht. Voor het 

perceel te E. Vandersteenstraat (Kerkfabriek) werden de mogelijkheden nagegaan met SHM 

Woonpunt Zennevallei. Woonpunt Zennevallei heeft de site onderzocht en is in overleg met de 

gemeente om een woonproject te realiseren voor een 20-tal gekoppelde woningen. De 

Eigenaar Ligging Plannen 

Vlabinvest* Twee percelen 

achter 

Gladiolenlaan 

(Begoniastraat) 

  

B0423 

  

B0420 

Bespreking LWO 26/10/’16: Op de gronden van 

Vlabinvest zullen er sociale huurwoningen 

gerealiseerd worden door SHM Gewestelijke 

maatschappij voor Volkshuisvesting. Hiernaast zullen 

er ook Vlabinvest koopwoningen gerealiseerd worden 

(sociale mix; project Bezemstraat-Reysveld). Van het 

grootste perceel is het noordelijke deel (tot straat) niet 

bebouwbaar; de oppervlakte hiervan dient dus 

aangepast te worden  

Op 29/09/2017 was er een overleg ingepland tussen 

gemeente en SHM Volkshuisvesting 

 
 

OCMW Sint-Pieters-

Leeuw 

Achter gemeentehuis;  

I0124 

Svz september’17  In het RUP Sint-

Pieters-Leeuw centrum is het perceel 

omgezet naar bouwvrij agrarisch 

gebied en zal het dus niet meer in 

aanmerking komen voor sociale 

woningbouw.  

Kerkfabriek Achter gemeentehuis;  

 I0119 

Reactie schrijven voorjaar’17:  geen 

directe plannen met perceel.  

Voorafgaandelijk aan verkoop moet 

toestemming verkregen worden van 

Bisdom. Svz september’17: Idem 

voorgaande (RUP) 



contactgegevens van de Kerkfabriek werden bezorgd aan de sociale 

huisvestingsmaatschappij. Er dient tevens het gesprek aangegaan te worden met de eigenaar 

van het achterliggende perceel. 

Naast de bebouwbare percelen in handen van Vlaamse besturen, werd er eveneens een 

inventaris opgemaakt van de percelen in handen van de sociale huisvestingsmaatschappij en 

Vlabinvest. Hieruit bleek dat Vlabinvest in Sint-Pieters-Leeuw twee bebouwbare percelen in 

eigendom heeft. Op deze 2 percelen zullen sociale huurwoningen en koopwoningen worden 

gerealiseerd. De percelen in eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappijen waren 

reeds opgenomen in vergunde projecten.  

Van de twee percelen die oorspronkelijk geclassificeerd werden als ‘op termijn in aanmerking 

voor bebouwing’ (laatste kolom in vraag 17) komt het eerste perceel niet langer in aanmerking 

voor bebouwing. In het RUP Sint-Pieters-Leeuw werd dit perceel omgezet naar  bouwvrij 

agrarisch gebied. Het andere perceel, in handen van de Kerkfabriek, komt slechts gedeeltelijk 

in aanmerking voor bebouwing. 

 
 

 Leegstandsbestrijding  

 

 

18 Heeft de gemeente een geactualiseerd leegstandsregister? 

Licht toe. 

 De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft een geactualiseerd leegstandsregister. De gemeente 
zet, in samenwerking met het IGS Woonbeleid Zennevallei, sinds 2014 actief in op het 
bestrijden van leegstand, o.a. door de opmaak van een leegstandsreglement en bijhorend 
reglement rond leegstandsheffing. De administratieve opvolging en het beheer van het 
leegstandsregister worden opgenomen door de dienst Ruimtelijke Ordening. De technisch 
adviseur van Woonwinkel Zennevallei staat in voor de leegstandsvaststellingen.  

 

Sinds het decreet van 14/10/2016 werd leegstand een volledige gemeentelijke bevoegdheid. 
Het leegstandsreglement werd aangepast aan deze nieuwe regelgeving. Het nieuwe 
leegstandsreglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/02/2017. 

 

Er wordt jaarlijks een lijst van niet bewoonde adressen afgeleverd door de dienst bevolking. Na 
uitfiltering van deze lijst worden deze adressen onderzocht door de technisch adviseur. De 
leegstandsvaststellingen worden vervolgens bezorgd aan dienst RO, die de dossiers verder 
administratief afhandelt. Zo werden er in 2017 229 adressen onderzocht en werden er 43 
leegstandsaktes opgemaakt.  Eind 2017 omvatte het leegstandsregister 73 panden,waarvan 
32 adressen met een vrijstelling op de leegstandsheffing.  

 

 

19 Hoe heeft de gemeente het leegstandsregister opgemaakt? 

Meerdere acties zijn mogelijk. 

  X Op basis van het bevolkingsregister  

  X Op basis van visuele inspectie ter plaatse  

  Op basis van een screening van beschikbaar patrimonium in de gemeente  

 

20 Heeft de gemeente het leegstandsregister besproken met een sociaal verhuurkantoor, een sociale 
huisvestingsmaatschappij, met het oog op mogelijke nieuwe sociale woningen? 



Licht toe. 

 Er zal worden ingezet op het structureel inventariseren van potentieel inhuurbare woningen 
voor het SVK en het gericht informeren van potentiële verhuurders. Zo zal er een grondige 
screening van de gemeentelijke inventaris van leegstaande woningen/gebouwen worden 
uitgevoerd om zo opportuniteiten te kunnen doorgeven aan het SVK. Ook bij het in kaart 
brengen van de private huurmarkt zullen inhuurbare panden steeds worden gesignaleerd aan 
het SVK. Tenslotte zullen er op systematische wijze ook andere opportuniteiten worden 
doorgegeven aan het SVK; o.a. op basis van de inventaris verwaarlozing, 
woningkwaliteitsonderzoeken, vergaarde informatie aan het woonloket, enz. Hierbij wordt 
afgestemd met dienst RO of de woning voldoet aan de nodige vergunningen. Deze actie werd 
opgenomen in de subsidieaanvraag van IGS Woonbeleid Zennevallei voor het werkingsjaar 
2019. De voorbereidingen van deze actie en de gesprekken met het SVK zullen hiervoor 
worden aangevat in het najaar van 2018.  

 
 

21 Wanneer is de stand van zaken van het leegstandsregister besproken op het lokaal woonoverleg? 

Vermeld de datum en eventuele acties. 

 De stand van zaken van het leegstandsregister wordt geregeld op het lokaal woonoverleg 
besproken. Sinds 2016 werd de stand van zaken betreffende het leegstandsregister op 
volgende overlegmomenten van de woonraad meegedeeld: 

 

- 26/04/2016 
 

- 26/10/2016: Op dit lokaal woonoverleg werden ook de leegstaande panden van de SHM 
Gewestelijke maatschappij van Volkshuisvesting besproken. Een groot deel van de 83 
leegstaande sociale woningen betreffen verouderde appartementen te Bezemstraat, 
die dienen opgefrist te worden. Er werden verschillende mensen aangeschreven voor 
deze appartementen. Andere leegstand heeft vaak te maken met de moeizame 
procedure bij toewijzing en het groot aantal weigeringen van kandidaat-huurders. Niet 
al deze leegstaande panden zijn opgenomen op de leegstandslijst, aangezien dit pas 
gebeurt na 1 jaar van niet bewoning.  

 

- 18/04/2017: Op dit lokaal woonoverleg werd ook het nieuwe leegstandsreglement 
gepresenteerd.   

 

- 11/10/2017: De leegstaande adressen van de SHM Gewestelijke maatschappij 
Volkshuisvesting werden besproken. De lijst niet bewoning van de dienst bevolking 
omvat 51 adressen van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting. De 
status van deze adressen werd nagevraagd bij de maatschappij:  

o 45 adressen Bezemstraat: planning vervangingsbouw  
o 4 adressen Oeverbeemd: 2 geregistreerd als verhuurd, 1 onbeheerde 

nalatenschap, 1 afgebroken  
o 2 adressen Reystraat: 1 verhuurd, 1 plannen renovatie 

 
- 18/04/2017: Op dit lokaal woonoverleg werd er tevens een spreidingskaart van de 

leegstaande woningen op het grondgebied van de gemeente gepresenteerd. 
  

 

 

 

 



22 Zijn er andere acties die de gemeente met het leegstandsregister ondernomen heeft? 

 

 Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen en de gebouwen die 
minstens 6 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 
Het bedrag van de leegstandsheffing bedraagt 1200 euro voor een volledig leegstand gebouw 
of eengezinswoning. In bepaalde gevallen geldt er een vrijstelling voor de leegstandsheffing. 

Hiernaast wordt er jaarlijks een brief verstuurd naar eigenaars van leegstaande panden waarin 
wordt uitgelegd welke gevolgen gekoppeld zijn aan een opname in het leegstandsregister en 
welke mogelijkheden er zijn tot activatie van de woning. Er wordt in deze brief specifiek 
verwezen naar het sociaal verhuurkantoor. Aan deze brief is tevens een opvolgbrief gekoppeld. 
Hiernaast werd er een folder opgemaakt voor het SVK Zuidkant en werden er artikels 
gepubliceerd rond leegstand en het SVK in de gemeentelijke infobladen.  

Op basis van het onderzoek van het effect van de heffing en de evaluatie van reeds bestaande 
acties zullen er in 2019 een aantal nieuwe voorstellen worden uitgewerkt in de aanpak van 
leegstaande woningen/gebouwen. Zo zal men op meer proactieve wijze het gesprek aangaan 
met eigenaars (uitnodiging op bureau). 

In de subsidieaanvraag van IGS Woonbeleid Zennevallei voor 2019 werd een bijkomende 
aanvullende activiteit opgenomen waarbij we eigenaars willen stimuleren  om hun 
ongeschikte/leegstaande/verwaarloosde woning te renoveren en in te schakelen op de private 
huurmarkt. Op basis van de lijst van potentieel inhuurbare woningen (zie vraag 20) zullen we 
nagaan hoe we de eigenaar-verhuurders kunnen toeleiden naar het SVK Zuidkant. Er zal 
worden onderzocht of sociaal beheer hier een interessant instrument kan bieden. Voor 
woningen die meermaals terugkomen op de werkgroep woningkwaliteit en waarvoor nog geen 
geschikte oplossing werd gevonden, wordt onderzocht welke bestuurlijke maatregelen we 
kunnen treffen. We gaan in overleg met het SVK Zuidkant in kader van het behalen van het 
groeipad in Sint-Pieters-Leeuw en de piste van het sociaal in beheer nemen van woningen. In 
dit kader zal er in het najaar van 2018 een stappenplan worden opgemaakt.  

  

 

 Plannen, verordeningen en reglementen  

 

23 Welke ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen en reglementen heeft de gemeente sinds 1 
september 2009 aangepast om in overeenstemming te zijn met de verplichtingen van het bindend 
sociaal objectief? 

Dit zijn plannen, verordeningen en reglementen van voor de inwerkingtreding van het decreet Grond- en 
Pandenbeleid. 

 In het RUP Projectgebied Wittouck werd opgenomen dat minimum 9% van het totale 
woningbestand in het projectgebied moet ingericht worden als sociale wooneenheid. Het RUP 
werd goedgekeurd op 11/03/2011. 

    

 

24 Heeft de gemeente plannen of een visie opgemaakt waarin stappen zijn uitgewerkt om het 
bindend sociaal objectief te halen? 

Bijvoorbeeld woonplan of visienota. 

 De gemeente Sint-Pieters-Leeuw beschikt over een volwaardig woonbeleidsplan, bestaande 
uit een woonanalyse/woonstudie, een woonvisie en missie en een concreet actieplan.  

Eén van de prioritaire actiedomeinen betreft “Een doelgroepsgerichte en 
gebiedsspecifieke benadering van het sociaal woonbeleid”.  

Om de sociale draagkracht van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en van bepaalde wijken niet 
te overschrijden, wordt geopteerd voor spreiding van de sociale woningen op het grondgebied 
en een sociale mix van bewoners binnen de verschillende projecten. Centraal uitgangspunt is 



 

25 Heeft de gemeente reglementen of verordeningen die sociaal wonen kunnen stimuleren of 
ondersteunen? 

    De gemeente beschikt heden niet over dergelijke reglementen 

 

26 Welke ruimtelijke uitvoeringsplannen, visieplannen, verordeningen of reglementen die betrekking 
hebben op (sociaal) wonen, zijn besproken op het lokaal woonoverleg? 

 

 De stand van zaken in kader van het woonbeleidsplan en de mogelijkheden tot de opmaak 
van een gemeentelijke beleidsvisie sociaal wonen werden besproken op het lokaal 
woonoverleg van 11/10/2017.  

 

 Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met lokale sociale woonactoren 

 

27 Als uw gemeente in het kader van de voortgangstoets 2016 een samenwerkingsovereenkomst heeft 
gesloten met een of meer lokale sociale woonactoren, wat is de stand van zaken vanr de uitvoering 
van die samenwerkingsovereenkomst? 

 

      Niet van toepassing 

 

 Overige initiatieven om het bindend sociaal objectief te bereiken  

 

28 Als uw gemeente naast de hoger aangestipte acties nog andere initiatieven heeft genomen om het 
bindend sociaal objectief te bereiken, kunt u die hieronder toelichten: 

 

      Niet van toepassing 

 

 

 

dat er bij nieuwe sociale woningen naar de ruimtelijke context wordt gekeken: dichtheid van 
de wijk, aanwezigheid van voorzieningen, ligging tov het centrum, de specifieke doelgroep,… 

Het IGS Woonbeleid Zennevallei houdt een overzicht bij van het aantal sociale woningen en 
het aantal woningen dat dat er de komende jaren in totaal zal bijkomen. De huidige sociale 
woningen werden in het najaar 2017 opgelijst en in kaart gebracht. Met dit overzicht wordt de 
spreiding van sociale woningen in de gemeente in beeld gebracht.  Het inzicht  in de type 
woningen die erbij komen is eveneens van belang, net als de doelgroep waarvoor de woningen 
bestemd zijn. Jaarlijks wordt dit besproken op de woonraad in het kader van de opvolging van 
de sociale woonprogrammatie en het behalen van het bindend sociaal objectief.  

De richtlijnen betreffende een  gebiedsspecifieke benadering voor het sociale objectief, kunnen 
worden vastgelegd in een gemeentelijk sociaal reglement. In kader van het nieuwe 
procedurebesluit, werd er vanuit de woonraad geadviseerd om in 2019 werk te maken van een 
gemeentelijke beleidsvisie sociaal wonen. Met dergelijke beleidsvisie kan er een concreet 
kader uitgewerkt worden voor de evaluatie van sociale woonprojecten (ifv lokale woontoets).  

Dit kader kan volgende zaken omvatten: 

- wenselijke en niet wenselijke locaties voor de realisatie van nieuwe sociale 
woningen 

- per locatie bepalen om welk type het moet gaan, voor welke doelgroep  

- timing van projecten 

- sociale mix binnen projecten 
  



BESLUIT 

 

Zoals blijkt uit de antwoorden in bovenstaande vragenlijst zet de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 
in op een divers instrumentarium ter realisatie van een kwaliteitsvol en verscheiden 
woonaanbod in de gemeente. Er wordt werk gemaakt van een doelgroepenbeleid, acties rond 
het verbeteren van de woningkwaliteit, een proactief leegstandsbeleid, enz.  
 
Bij de nulmeting van het Bindend Sociaal Objectief behoorde de gemeente tot de betere 
leerlingen van de klas met een percentage van 7,10% sociaal woonaanbod in verhouding met 
het aantal private huishoudens (zie hieronder voor de cijfers van de nulmeting).  
 
Nulmeting 1 januari 2008 

 

 

 

 

 

Het BSO voor Sint-Pieters-Leeuw komt neer op 221 bijkomende sociale huurwoningen, te 
verwezenlijken tegen 2025, wat zou resulteren op een totaal aantal van 1109 sociale 
huurwoningen. 

Het huidig aandeel sociale huurwoningen ligt al een stuk hoger dan het Vlaamse en provinciale 
gemiddelde. Dit vertaalt zich eveneens in het inkomen per inwoner dat in onze gemeente 
beduidend lager ligt dan in de vergelijkbare cluster, de provincie en het gewest. Het 
gemeentebestuur  is dan ook van mening dat het BSO ongelijkmatig verdeeld is over de 
verschillende gemeenten in Vlaanderen. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw deed in het 
verleden reeds veel inspanningen ter creatie van een sociaal huuraanbod en hiermee wordt 
bij de berekening van het BSO geen rekening gehouden. Ter illustratie hieronder de cijfers 
betreffende de nulmeting van het BSO van onze buurgemeenten: 
 

- Dilbeek: 16.145 huishoudens, 653 sociale huurwoningen, 4,04% sociaal 
huuraanbod en een BSO van 285 bijkomende sociale huurwoningen 

- Halle: 15.008 huishoudens, 1027 sociale huurwoningen, 6.84% sociaal 
huuraanbod en een BSO van 265 bijkomende sociale huurwoningen 

- Lennik: 3.444 huishoudens, 7 sociale huurwoningen, 0.20% sociaal huuraanbod en 
een BSO van 88 bijkomende sociale huurwoningen 

- Beersel: 9.207 huishoudens, 351 sociale huurwoningen, 3,81% sociaal 
huuraanbod en een BSO van 162 bijkomende sociale huurwoningen 

- Pepingen: 1.564 huishoudens, 0 sociale huurwoningen, 0% sociaal huuraanbod en 
een BSO van 41 te realiseren sociale huurwoningen 

- Drogenbos: 2.053 huishoudens, 110 sociale huurwoningen, 5.36% sociaal 
huuraanbod en een BSO van 36 bijkomende sociale huurwoningen.  

 
De gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij worden daarbovenop geconfronteerd 
met een verouderd sociale huurpatrimonium. Wanneer er rekening wordt gehouden met de 
geplande en noodzakelijke renovatiewerken van de sociale huisvestingsmaatschappij is het 
creëren van een bijkomend aanbod van 221 sociale huurwoningen tegen 2025 niet realistisch. 
Het is niet de bedoeling dat het bindend sociaal objectief de sociale huisvestingsmaatschappij 
zou afremmen om werk te maken van een kwaliteitsvol patrimonium. De gemeente 
ondersteunt dan ook de sociale huisvestingsmaatschappij in zijn renovatieprojecten en deelt 
de visie dat kwaliteit en renovatie primeren op kwantiteit.  

Gemeente Huishoudens 
Sociale 
huurwoninge
n (SHM) 

Sociale 
huurwoninge
n (SVK) 

Sociale 
huurwoninge
n totaal 

Aandeel 
sociale huur 

Sint-Pieters-
Leeuw 

12.506 875 13 888 7.10% 


