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 SINT-PIETERS-LEEUW 

 

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 woonorganisatie(s) 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. 

U kunt een overzicht geven van gronden en/of gebouwen en geplande acties aan de hand van de opvolgtabel.  

 

 De dienst Ruimtelijke Ordening maakte, in samenwerking met de Intergemeentelijke 
Samenwerking Woonbeleid Zennevallei, een overzicht van onbebouwde bouwgronden in 
eigendom van sociale woonorganisaties en openbare besturen (zie bijlage). In dit overzicht 
wordt er aangegeven welke gronden effectief in aanmerking kunnen 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. In kolom N 
worden de bijzondere karakteristieken van de niet bebouwbare gronden weergegeven 
zoals vermeld in het decreet grond – en pandenbeleid. Mogelijke opmerkingen en 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 

Deze inventaris van percelen in handen van publieke besturen is het vertrekpunt voor het 
gemeentelijke actieprogramma. De publieke besturen die eigenaar zijn voor de in 
aanmerking komende percelen zullen in de loop van het najaar 2016 worden 
aangeschreven met betrekking tot hun plannen met deze percelen.  

De intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei neemt de 
verantwoordelijkheid op met betrekking tot dit actieprogramma. De afronding van het 
actieprogramma en goedkeuring hiervan door de gemeenteraad staat op de planning voor 
het najaar 2016. 

De sociale huisvestingsmaatschappijen van de regio (Woonpunt Zennevallei, Gewestelijke 
maatschappij voor Volkshuisvesting) en het Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant werden door 
de 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 en het ROP publieke besturen werd hen eveneens bezorgd. 

- De SHM Woonpunt Zennevallei: 

 Lopende project te Van Cotthemstraat met 18 huurappartementen (waaronder 2 
Vlabinvest huurappartementen)  

 Hiernaast zijn er geen nieuwe projecten gepland op het grondgebied van Sint-
Pieters-Leeuw 

 Woonpunt Zennevallei wenst zijn medewerking te verlenen in de oefening rond 
de voortgangstoets in het realiseren van het groeipad mbt het Bindend Sociaal 
Objectief. Aangezien Woonpunt Zennevallei echter zelf geen grondvoorraad 
meer ter beschikking heeft te Sint-Pieters-Leeuw is de maatschappij 
aangewezen op o.a. de inventaris van de percelen van de publieke besturen en 
de mogelijkheden die zich hier eventueel zullen kunnen voordoen.  

 

- De SHM Gewestelijke maatschappij voor Volkshuisvesting: 
 

 Het project te Kerkstraat is momenteel in uitvoering en bestaat uit 18 sociale 
huurappartementen en 6 Vlabinvest huurappartementen 
 

 Hieronder de meeste recente stand van zaken met betrekking tot de andere 
projecten: 

1. Groene Parel: Op datum van 09/06/2016 ging de Raad van Bestuur akkoord met 

de aankoop van de grond van de private firma Mont-real ter realisatie van 8 

huurappartementen in de A.Van Cottemstraat. De verkoopovereenkomst is 

ondertekend. 



2. Project Witte Roos - Bergensesteenweg 777 – sociale woningen ipv 

woonwagenterrein: Hier komen ongeveer 25 sociale woningen met een deel 

kleinschalig wonen. Het RUP Rodebeek dient hiervoor nog goedgekeurd te worden 

door de gemeenteraad. 

3. Project woonwagenterrein Bergensesteenweg 700: 45 verplaatsbare constructies 

onder de vorm van woonwagens. Het RUP Rodebeek dient hiervoor nog 

goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 

4. Reysveld: Krijgt bestemming wonen vanaf 01/01/2017. Het aandeel sociale 

woningen zal +/- uit 40 huurappartementen bestaan waarvan een deel in eigendom 

van Vlabinvest. Project dient nog ingediend te worden. 

5. Rink 50 – project in het centrum van SPL. Daar staat nog een bestaande woning 

op, die dient afgebroken te worden, dit in combinatie met de Bergensestwg 777. 

Raming van 20 woongelegenheden. 

RUP centrum Sint-Pieters-Leeuw werd herzien: Alles wat buiten laatste bebouwing 

ligt wordt geen sociale woningbouw; erbinnen wel. 

6. Vervangingsbouw Bezemstraat-- de 2 woonblokken met ongeveer 200 

appartementen zullen vervangen worden door ongeveer 150-tal 

nieuwbouwappartementen. Om deze woonblokken vrij te maken van bewoners zal 

het project in de Reysveld eerst gerealiseerd moeten worden samen met de 

nieuwbouw op de parking van de gemeente rechtover de bestaande woonblokken 

waar 2 bouwlagen toegelaten zijn. De andere kant van de straat waar de 

hoogbouwen staan zijn momenteel 5 bouwlagen toegelaten. Om meer 

woongelegenheid te realiseren (hoger bouwen dan nu is toegelaten) dient er eerst 

een RUP opgesteld te worden waarbij dan de gronden aan de Rijsveldweg mee 

kunnen in opgenomen worden. 

 Timing hiervan: Wachten op focus herziening ruimtelijk structuurplan 

 Financiële haalbaarheid: Het geheel wordt op +/- 36 000 000,00 € geschat  

 

- SVK Zuidkant  

 Op datum van 24/08/2016 heeft het SVK Zuidkant 45 huurwoningen in beheer (6 
nieuwe inhuren in 2016) 

 Er is een groei vooropgesteld naar 60 huurwoningen tegen 2018. Nadien streeft 
het Sociaal Verhuurkantoor naar een behoud van dit cijfer. 
 

- Het Sociaal Verhuurkantoor Webra heeft 6 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 (zie vraag 7) 
 



Samenvattend komt men op datum van eind augustus 2016 aan volgende meting 
betreffende het sociaal woonaanbod in de gemeente: 

- 935 bestaande sociale huurwoningen + 1ADL appartement van Woonpunt (zie 
verslag LWO 26/04/2016) 

- 42 sociale huurwoningen in projecten in uitvoering 

- Naar schatting 85 sociale woningen in geplande projecten + 45 woonwagens onder 
beheer van Gewestelijke maatschappij v Volkshuisvesting. 

- Een groei van 45 naar 60 huurwoningen tegen 2018 voor SVK Zuidkant 
 
 Rekening houdend met deze aantallen zou het BSO bereikt kunnen worden. 

 

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. 

 Op het laatste woonoverleg van 26 april 2016 werd de stand van zaken met betrekking tot 
de inventarisatie voor het actieprogramma besproken. Tijdens dit overleg werd reeds de 
bereidheid bekend gemaakt om het gesprek aan te gaan met de publieke besturen die 
eigenaar zijn van bebouwbare onbebouwde gronden. Vanuit het gemeentebestuur wordt er 
echter voorkeur gegeven aan gemengde projecten met woningen voor de middeninkomens 
doelgroep. Deze woningen tellen echter niet mee voor het actieprogramma en het BSO. 
Indien er dergelijke projecten kunnen worden gerealiseerd zal er ook voldoende ruimte 
moeten gemaakt worden voor een regulier sociaal huuraanbod. 

 

Het actieprogramma en de voortgangstoets zullen besproken worden op het volgend lokaal 
woonoverleg van 26 oktober 2016. Op dit lokaal woonoverleg 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 bebouwbare percelen, is eveneens vertegenwoordigd op dit 
overleg. De andere publieke besturen kunnen eventueel op een later woonoverleg worden 
uitgenodigd. Men wacht vooreerst de reacties af op de brieven die hen worden opgestuurd. 

 
 

 Overige locaties waarop 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, overheids-
gebouwen, enz.) van privé-eigenaars waarvoor er afspraken bestaan om ze in te zetten voor de realisatie 
van een sociaal woonaanbod? 

U kunt het overzicht en de geplande acties weergeven aan de hand van de opvolgtabel.  

VGT2016_PvA_Tabel

2.xlsx
 

 Er bestaan hier op heden geen afspraken in de gemeente. 



 

 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 van artikel 85 e.v. van 
de Vlaamse Wooncode 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? 

Deze woonprojecten kunnen ook tot stand komen in samenwerking met een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

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

- Twee woningen met 2 slaapkamers en  

- 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 
kan gerealiseerd worden? 

Vermeld de datum en licht toe. 

 Dit werd nog niet besproken. 
 

 

 Samenwerking met een sociaal verhuurkantoor (SVK) 

 

Het deelobjectief voor sociale huurwoningen 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. 

Tegen eind juni 2016 diende er, in opdracht van de Vlaamse regering, een akkoord bereikt 
te zijn over de doublure van de twee Sociale Verhuurkantoren die beiden werkzaam zijn in 
de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De besturen van SVK Webra en SVK Zuidkant zijn 
hiervoor op 09 mei 2016 een afsprakenkader overeengekomen waarbij een 
uitdovingsscenario geldt voor SVK Webra. Dit wil zeggen dat SVK Webra geen bijkomende 
woningen zal inhuren 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. Het SVK Zuidkant 
streeft tegen 2018 naar 150 woningen, die dan verhoudingsgewijs verdeeld zijn over de 4 
gemeenten van het werkingsgebied. Voor Sint-Pieters-Leeuw betekent dit gemiddeld een 
groei van 5 woningen per jaar. Na 2018 zal er moeten bekeken worden of er een nieuw 
groeipad wordt opgesteld. Voorlopig is er na 2018 geen echte groei meer voorzien. SVK 
Zuidkant gaat uiteraard geen panden weigeren maar wil dan vooral inzetten op het behoud 
van een conform patrimonium. Als er voor Sint-Pieters-Leeuw tegen 2018 nog geen 60 
woningen in beheer zijn, dient er verder ingezet te worden op nieuwe inhuringen. Op datum 
van 24/08/2016 heeft het SVK Zuidkant 45 panden in beheer en staat dus nog 6 woningen 
‘achter’ op het voorziene groeipad. Er zijn voor 4 nieuwe panden echter nog 
onderhandelingen lopende. 

 

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 2014 tot en met 31 
december 2015 op volgende data een woonoverleg plaats: 



- 19/3/2014 
- 3/6/2014 
- 25/11/2014 
- 18/3/2015 
- 7/10/2015 

 

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

Vermeld de data en de voornaamste conclusies. 

 - Woonraad 19/03/2014: 

 Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma werd besproken (patrimonium SHM, SVK + 
lopende projecten, analyse wachtlijsten, stand van zaken BSO) 

 Het Lokaal Toewijzingsreglement lokale binding werd besproken: er is een 
algemene eerste positieve evaluatie van het reglement; tijdens de volgende 
woonraad zal dit reglement uitvoerig worden geëvalueerd. 

 Gezien de toenmalige voorrangsregel voor 55+ verviel werd er een ontwerp 
opgemaakt voor de aanvraag van een lokaal toewijsreglement voor ouderen. Dit 
ontwerp werd voorgelegd aan de woonraad. Om het sjabloon verder te 
vervolledigen diende er nog contact opgenomen te worden met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen en de sociaal verhuurkantoren.  
 

 
- Woonraad 03/06/2014: 

 Het effect van het LTR lokale binding werd nagegaan binnen de sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Men ging hiervoor de toewijzingen na sinds het 
bestaan van het reglement. Uit deze cijfers mag het duidelijk zijn dat het 
reglement betreffende lokale binding zijn doel bereikt. 

 Het aangepaste sjabloon tot ontwerp van een lokaal toewijsreglement voor 
ouderen werd opnieuw voorgelegd aan de woonraad. De SHM Gewestelijke 
Maatschappij Voor Volkshuisvesting levert de nodige gegevens aan betreffende 
de doelgroep en het patrimonium.  

 Bij variapunten wordt de opvolging van het BSO besproken: Vanuit SHM 
Woonpunt Zennevallei wordt de suggestie geformuleerd naar Vlaanderen toe om 
een reparatiedecreet op te maken betreffende het grond- en pandendecreet ikv 
de sociale last. De Huisvestingsmaatschappijen geven aan dat het niet haalbaar 
is het BSO te realiseren zonder de sociale last.  
 

- Woonraad 25/11/2014: 

 Stand van zaken Woonanalyse wordt besproken; eveneens de afsluitende 
SWOT-analyse van de woonsituatie in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw wordt 
besproken. De volledige woonanalyse wordt na revisie opgestuurd naar de leden 
van Woonraad. 
 

- Woonraad 18/03/2015 

 De projecten en het aanbod van de SHM’s en SVK’s worden overlopen 
(uitvoeringsprogramma); de wachtlijsten voor een sociale woning worden 
eveneens geanalyseerd en de stand van zaken ikv het BSO wordt hierin ook 
opgenomen. 

 Voorstelling project kanaaltuinen. Dit project bestaat 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).  De woonraad van Sint-Pieters-Leeuw 
geeft een algemeen positief advies met betrekking tot dit project. 

 Op de intergemeentelijke woonraad (tussen Halle en Sint-Pieters-Leeuw) van 
18/03 werd het project proefwonen besproken te Halle waarbij bepaalde 
welzijnscliënten voorrang verkrijgen voor een sociale woning te SHM Woonpunt 
Zennevallei (mits een begeleidingsovereenkomst). Gezien enkele knelpunten, 
o.a. de gebrekkige toepassing van lokale binding en de te hoge  druk op Halle, 
werd dit project niet verankerd in een doelgroepenplan. Op het intergemeentelijk 
woonoverleg geeft Sint-Pieters-Leeuw zijn engagement om eveneens deel te 
nemen aan dit project. Door het werkingsgebied uit te breiden is er minder druk 
op Halle. De lokale binding is een factor die ook vanuit Sint-Pieters-Leeuw sterk 
wordt benadrukt. 

 
- Woonraad 07/10/2015 

 Gezien de afronding van de woonanalyse werd er een woonmissie en visie 
uitgeschreven onder leiding van IGS Woonbeleid Zennevallei. Deze wordt 
voorgesteld op de woonraad.  

 De stand van zaken in het project proefwonen wordt besproken. Via een charter 
en addendum wordt voorgesteld om het project proefwonen, gezien de gunstige 
effecten ervan, duurzaam te maken binnen sociale huisvesting voor Halle, Sint-
Pieters-Leeuw en Beersel. Dit charter en addendum wordt ter ondertekening 
voorgelegd aan de lokale besturen van de stad Halle, de gemeente Sint-Pieters-
Leeuw, de gemeente Beersel, IGS Woonbeleid Zennevallei en de sociale 
huisvestingsmaatschappijen van de betrokken lokale besturen, namelijk SHM 
Woonpunt Zennevallei en SHM Gewestelijke maatschappij voor 
Volkshuisvesting. 
 

- Woonraad 26/04/2016 

 Overzicht sociaal woningpatrimonium Sint-Pieters-Leeuw (oude 
term=uitvoeringsprogramma): 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.  
 
 

 
 

 

 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 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 en kavels in handen van Vlaamse besturen en, facultatief, van Vlaamse semipublieke rechtspersonen. 
 

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

 

 Er is een actieprogramma in opmaak 

 

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

Enkel de oplijsting. 

 Ja, er is een actuele lijst met onbebouwde bouwgronden en kavels in handen van Vlaamse 
besturen (zie de Excel lijst in bijlage) en zie het antwoord op vraag 1. Deze lijst vormt de 
basis voor het gemeentelijk actieprogramma. De intergemeentelijke samenwerking 
Woonbeleid Zennevallei neemt de verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot dit 
actieprogramma. De afronding van het actieprogramma en goedkeuring hiervan door de 
gemeenteraad staat op de planning voor het najaar 2016. 

 

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

Datum van het woonoverleg. 

 Ja, de stand van zaken met betrekking tot de inventaris van onbebouwde bouwgronden en 
kavels in handen van Vlaamse besturen en het actieprogramma werd besproken op het 
lokaal woonoverleg van 26 april 2016. Tijdens dit overleg werd reeds de bereidheid bekend 
gemaakt om het gesprek aan te gaan met de publieke besturen die eigenaar zijn van 
bebouwbare onbebouwde gronden. Vanuit het gemeentebestuur wordt er echter voorkeur 
gegeven aan gemengde projecten met woningen voor de middeninkomens doelgroep. 
Deze woningen tellen echter niet mee voor het actieprogramma en het BSO. Indien er 
dergelijke projecten kunnen worden gerealiseerd zal er ook voldoende ruimte moeten 
gemaakt worden voor een regulier sociaal huuraanbod. 

 

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

De selectie mag als bijlage worden meegestuurd – gebruik als sjabloon de invultabel van rubriek 1. Duid de te 
ontwikkelen gronden aan. 

 De in het groen en geel gemarkeerde percelen komen in aanmerking voor bebouwing (zie 
bijlage voor het Excel bestand)  

 

13 Heeft de gemeente de eigenaar(s) gecontacteerd met het oog op het actieprogramma? 

Zijn de ontwikkelingsmogelijkheden haalbaar? 

 Na goedkeuring door de gemeenteraad van het huidige ontwerp van het actieprogramma 
zal er een brief verstuurd worden naar de eigenaars van de percelen op het ROP. In deze 
brief wordt er gepeild naar de plannen met deze percelen (verkopen, braak laten liggen, 
…). Het actieprogramma zal eveneens worden besproken op de woonraad van 26 oktober 
2016. Tijdens deze woonraad zijn er ook enkele eigenaars aanwezig van deze 
onbebouwde percelen (gemeente Sint-Pieters-Leeuw, OCMW, 
huisvestingsmaatschappijen). 



 
 

 

14 Zijn er afspraken om dergelijke gronden in te zetten voor de realisatie van een sociaal woonaanbod? 

Vermeld de geplande acties. 

 Er zijn momenteel nog geen afspraken. Op het lokaal woonoverleg van 26 oktober 2016 
wordt de stand van zaken in het actieprogramma besproken. Op dit lokaal woonoverleg 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 bebouwbare percelen, is eveneens 
vertegenwoordigd op dit overleg. De andere publieke besturen kunnen eventueel op een 
later woonoverleg worden uitgenodigd. Men wacht vooreerst de reacties af op de brieven 
die hen zullen worden opgestuurd. 

 

 Er is een goedgekeurd actieprogramma  

 

Niet van toepassing 
 

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

Vermeld de datum. 

       

 

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

Vermeld de datum. 

       

 

17 Wanneer is dit besproken op lokaal woonoverleg? 

Vermeld de datum. 

       

 

 Leegstandsbestrijding  

 

 Volgens de gegevens in de RWO Data Manager beschikt uw gemeente over een geactualiseerd 
leegstandsregister. 

 

18 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  

 

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

Licht toe. 

 Op datum van 24/08/2016 vond er een overleg plaats tussen IGS Woonbeleid Zennevallei en de 
coördinator van het Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant. Mogelijke acties vanuit het 
leegstandsregister werden besproken. 



Conclusies: 

- Er werd door de IGS Woonbeleid Zennevallei een brief opgemaakt gericht naar eigenaars 
van de panden op het leegstandsregister. Dit in kader van een proactieve, stimulerende 
aanpak van leegstand. In deze brief worden de gevolgen uitgelegd van een opname in het 
leegstandsregister en worden tevens mogelijkheden aangegeven om de woning uit het 
register te laten verdwijnen. Eén van deze mogelijkheden betreft een verhuur van het pand 
aan het sociaal verhuurkantoor. De werking en de voordelen van het SVK worden kort 
toegelicht in de brief met verwijzing naar de contactgegevens van het SVK Zuidkant.  
Het SVK gaat akkoord met de inhoud van deze brief. Na goedkeuring door het 
beheerscomité van de IGS en het college wordt deze brief opgestuurd naar de eigenaars 
van de panden op het leegstandsregister. 
 

- De procedure rond Sociaal beheer werd besproken. Aangezien het SVK het groeipad 
momenteel vrij goed volgt zullen zij deze piste niet meteen wensen te volgen. Er werd wel 
afgesproken om het leegstandsregister uit te filteren en hieruit mogelijke verhuurbare 
panden te halen. Dit register zal worden bezorgd aan SVK Zuidkant. Indien het groeipad 
niet zou worden gevolgd kan er mogelijks een brief worden opgestuurd naar deze eigenaars 
met een aanbod tot verhuur aan het SVK. Nadien kan er bekeken worden of het wenselijk is 
een procedure sociaal beheer op te starten. De procedure werd ter info bezorgd aan de 
coördinator van het SVK Zuidkant. 
 

 

20 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 op bijna elk lokaal woonoverleg besproken. 
Sinds de opstart van de IGS Woonbeleid Zennevallei was dit op volgende data: 

 

- 16/10/2013: Vanaf 2014 zal Sint-Pieter-Leeuw volop inzetten op het bestrijden van 
leegstand. Door middel van een nieuw leegstandreglement en bijhorend reglement omtrent 
leegstandsheffing wenst Sint-Pieters-Leeuw de leegstaande woningen op te sporen en 
mensen aanzetten tot (her)bewoning of verhuur van het pand. 
 

- 19/03/2014: Sinds januari 2014 is het nieuwe reglement omtrent leegstand en de heffing op 
leegstaande woningen van kracht. De lijst van mogelijk leegstaande woningen (geen 
inschrijving voor minimaal 1 jaar) bevat 3654 woningen. De technisch adviseur van 
Woonwinkel Zennevallei gaat op pad om vast te stellen of deze woningen effectief leeg 
staan. Uit deze vaststellingen blijkt dat verschillende adressen verkeerd zijn aangegeven in 
het bevolkingsregister (bedrijfsruimte, huisnummering dat niet klopt, …) 
 
 

- 03/06/2014: Op datum van dit lokaal woonoverleg heeft de technisch adviseur van de 
woonwinkel reeds 558 vaststellingen gedaan. Voor 109 woningen is er een vermoeden van 
leegstand en werd er een akte opgemaakt. Voor de overige woningen werden de nodige 
vaststellingen gedaan ikv correcte busnummers, bedrijfsruimte, enz. Deze gegevens 
worden verwerkt door de dienst bevolking. Woningen die momenteel als 2de verblijf worden 
aangegeven worden ook onderzocht op leegstand. 
 

- 25/11/2014: Op datum van dit lokaal woonoverleg zijn er reeds 1372 plaatsbezoeken 
gedaan, waarbij er 180 akten van vermoeden van leegstand, met de nodige vaststelling, 
opgesteld werden. Bij de overige vaststellingen gaat het vaak om verouderde of verkeerde 
huisnummering.  Er werden reeds 44 woningen opgenomen in het register. 
 



- 18/03/2015: Dienst bevolking loopt momenteel achter met het registreren van de 
vaststellingen. Gezien de lijst hierdoor niet actueel is heeft het weinig zin deze verder af te 
werken. Er zal bij de diensten worden aangedrongen dit op te volgen. 
 

- 07/10/2015: Er zijn van de oorspronkelijke lijst van 3654 woningen 62 panden opgenomen 
in het leegstandsregister. Bij het aanvragen van een nieuwe leegstandslijst via de dienst 
bevolking op 5 oktober 2015 kon vastgesteld worden dat er nog steeds 1781 adressen op 
de lijst voorkomen. Er dient nog een belangrijke verwerking te gebeuren binnen de dienst 
bevolking alvorens in januari te kunnen starten met een nieuwe lijst van vermoedelijk 
leegstaande panden. Indien de nodige verwerking is gebeurd zal het eenvoudiger worden 
om de leegstandslijst actueel en levendig te houden.  
 

- 26/04/2016: Er werd opnieuw een lijst getrokken in februari 2016. Hieruit bleek dat de dienst 
bevolking al een ruime verwerking van de vaststellingen heeft gedaan (ongeveer 60% van 
de oorspronkelijke lijst van ca. 3600 adressen). De panden waarvoor reeds 
vaststellingen/aktes werden opgemaakt werden uit deze lijst gefilterd waardoor de technisch 
adviseur opnieuw aan de slag kan met vaststellingen. Voor de vaststellingen in 2014 
werden twee kohieren opgemaakt. In totaal betreft dit 33 panden waarvan de meeste 
heffingen werden betaald (5 openstaande saldo’s). Er werd recent een tweede kohier 
opgemaakt bestaande uit 4 panden met een 1e heffing in 2015 en hiernaast een kohier van 
panden met een 2e heffing (1e heffing in 2014) bestaande uit 20 artikelen.  
 
 

 

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

 - De gemeente zet, in samenwerking met de IGS Woonbeleid Zennevallei, actief in op het 
bestrijden van leegstand. Er werd in 2014 een nieuw leegstandsreglement en bijhorend 
reglement rond heffing opgemaakt. De technisch adviseur van Woonwinkel Zennevallei ging 
op pad met de zeer uitgebreide leegstandslijst (3654 woningen). Door de verschillende 
plaatsbezoeken met opmaak leegstandaktes, vaststellingen verkeerde nummeringen, enz., 
wordt de leegstandslijst uitgefilterd.  

- 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. 

- Op 21 oktober 2015 werd de infoavond ‘Verhuren zonder zorgen’ georganiseerd in 
samenwerking met SVK Zuidkant en SVK Webra. Deze infoavond was gericht op de 
promotie van het Sociaal Verhuurkantoor. De eigenaars van de woningen die opgenomen 
zijn in het leegstandsregister werden aangeschreven voor dit infomoment.  

- Naar de toekomst toe wenst de gemeente en de IGS Woonbeleid Zennevallei nog meer op 
proactieve wijze de leegstand aan te pakken in de gemeente. Er werd een brief opgemaakt 
die zal worden opgestuurd naar de eigenaars van de panden op het leegstandsregister. In 
deze brief wordt er 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 ook specifiek, ter promotie van diens werking, verwezen naar het sociaal 
verhuurkantoor. Het ontwerp van deze brief werd goedgekeurd door het beheerscomité van 
IGS Woonbeleid Zennevallei op 15/09/2016. Deze brief wordt tevens nog ter goedkeuring 
voor het college gebracht.  

 

 

 

 Plannen, verordeningen en reglementen  

 



22 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 volgend RUP werden maatregelen opgenomen ifv het sociaal objectief: 

- RUP Projectgebied Wittouck:  ‘minimum 9% van het totale woningbestand in het 
projectgebied moet ingericht worden als sociale wooneenheid’. 

 

Het RUP werd goedgekeurd op 11/03/2011. 

 
 

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

Bijvoorbeeld woonplan of visienota. 

 De woonanalyse voor Sint-Pieters-Leeuw werd eind 2014 afgerond door de IGS Woonbeleid 
Zennevallei. Uit deze woonanalyse en gekoppelde SWOT-analyse werd er een woonmissie en visie 
opgemaakt. Deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 maart 2016. De volgende stap 
in kader van de woonstudie is het uitwerken van concrete doelstellingen en actiedomeinen met 
betrekking tot het woonbeleid van Sint-Pieters-Leeuw. Er werd hiertoe een werkgroep 
samengesteld bestaande uit de coördinator van IGS Woonbeleid Zennevallei, het diensthoofd 
Ruimtelijke Ordening van de gemeente, het diensthoofd van de sociale en welzijnsdienst van de 
gemeente en de beleidsmedewerker sociale dienst van het OCMW. Ook de burgemeester van Sint-
Pieters-Leeuw is actief betrokken in deze werkgroep.  

Deze werkgroep kwam een eerste keer samen op 22/06/2016. Tijdens dit overleg werd een 
voorstel opgemaakt van enkele doelstellingen die uit de woonmissie en visie tekst kunnen gehaald 
worden. De coördinator van de IGS Woonbeleid Zennevallei werkt dit voorstel verder uit tegen het 
volgende overleg op 05/10/2016 zodat er een prioriteitenlijst van acties kan opgemaakt worden die 
ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Tot de doelstellingen/actiedomein 
behoren o.a. het realiseren van een voldoende en passend, veilig, kwalitatief, gedifferentieerd, 
betaalbaar aanbod en het werk maken van een Sociaal woonbeleid met een ruimtelijke visie 
over sociale woningen. De link met de opvolging en het bereiken van het Bindend Sociaal 
Objectief en eveneens het actieprogramma zullen hierin uiteraard aan bod komen.  

 

 

 

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

 De gemeente beschikt heden niet over dergelijke reglementen 

 

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

Datum. 

 Niet van toepassing 
 

 Overige initiatieven om het bindend sociaal objectief te bereiken  

 

26 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: 

  



Samenvattend kan er gesteld worden dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werk maakt van een 
actief woonbeleid met zowel aandacht voor de kwaliteit van het woonpatrimonium, een proactieve 
aanpak van leegstand en het creëren van een gemend woonaanbod voor de diverse doelgroepen 
binnen de gemeente. 

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. Het huidige aandeel sociale huurwoningen ligt een stuk hoger 
dan het Vlaamse en provinciale gemiddelde. Sint-Pieters-Leeuw behoort hiernaast tot de Vlaamse 
gemeenten met het meest aantal sociale woningen per inwoner en levert dus ruim haar aandeel in 
het Vlaams sociaal woonbeleid. 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 er binnen het bindend sociaal objectief te weinig 
rekening wordt gehouden met de bestaande toestand en een gelijke spreiding van het sociaal 
woonpatrimonium over alle gemeenten in Vlaanderen. 

Wanneer men bovendien de som maakt van het huidige aantal sociale huurwoningen, de projecten 
in uitvoering en de projecten gepland op korte en langere termijn, zou het bindend sociaal objectief 
bereikt kunnen worden (zie overzicht vraag 1). 

Hiernaast vindt het gemeenbestuur dat er ook rekening dient gehouden te worden met de inwoners 
van Sint-Pieters-Leeuw die over een midden inkomen beschikken en hierdoor niet in aanmerking 
komen voor een sociale woning. Uit de woonanalyse van Sint-Pieters-Leeuw blijkt dat jonge 
koppels uit de gemeente moeilijk een pand kunnen aankopen in Sint-Pieters-Leeuw. Zodra ze 
voldoende middelen gespaard hebben wijken ze vaak uit naar nabij gelegen gemeenten zoals 
Ninove, Herne en Gooik waar de aankoopprijzen lager zijn. Daartegenover staat de hoge 
migratiedruk vanuit Brussel op onze gemeente. Om erover te waken dat alleenstaanden, gezinnen 
en koppels die over een midden inkomen beschikken en die een hoge binding hebben met de 
gemeente niet uit de boot vallen, dient men ook voor hen een voldoende betaalbaar woonaanbod 
te creëren.  De voorkeur van het gemeentebestuur gaat in deze zin uit naar gemengde projecten 
met  Vlabinvest huur-en koopwoningen aangezien deze ook een andere doelgroep aanspreken. 

In dit kader verwijzen wij ook naar het lopende project ‘kanaaltuinen’ in de deelgemeente 
Ruisbroek; zijnde een privaat-publiek convenant waarbij koopwoningen worden toegewezen 
rekening houdend met enerzijds lokale binding en anderzijds socio-economische criteria 
(inkomens-en eigendomsvoorwaarden).  Ten einde een voldoende woningaanbod te creëren voor 
inwoners afkomstig uit de gemeente, is het gemeentebestuur hiernaast van mening dat er werk 
dient gemaakt te worden van een nieuwe decreet “Wonen in eigen streek”.  

 

 


