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“Een stad is meer dan haar stenen. Maar de volgorde waarin
ze gelegd worden, bepaalt haar vitaliteit.”
Maurice Culot (Medeoprichter van ARAU).
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Voorwoord

Het federaal Grootstedenbeleid :
al tien kaarsen op de taart !
Het federaal Grootstedenbeleid werd opgericht in 1999. Met dit programma willen we oplossingen aanreiken voor specifieke problemen waar de
grote steden mee te kampen hebben, alsook bijdragen tot het verbeteren van de sociale samenhang in de steden. Om in dit opzet te slagen, heeft
de federale overheid de nodige budgetten ter beschikking gesteld van een aantal zorgvuldig geselecteerde steden en gemeenten, verspreid over
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Vandaag viert het federaal Grootstedenbeleid al zijn tiende verjaardag.
De kennis van zaken van de federale dienst Grootstedenbeleid staat na tien jaar buiten kijf. Let wel, het is een enorme opdracht en we hebben nog
een heleboel werk voor de boeg maar het bewijs is geleverd : een doordachte samenwerking tussen de steden en de federale overheid leidt tot
tastbare resultaten.
Maar deze tiende verjaardag is tevens het geschikte moment voor nieuwe voorstellen en richtingen. De economische crisis laat zich gelden waardoor de steden voor enorme uitdagingen komen te staan. Ze moeten tegelijk de economische situatie het hoofd bieden, sociale kwesties aanpakken
en actief inspanningen doen ten voordele van het milieu. De vraag welke richting stadsontwikkeling vandaag uit moet, is prangender dan ooit.

Het federaal Grootstedenbeleid geeft graag blijk van een vastberaden aanpak. Het wil een bron zijn van alternatieve voorstellen, in staat om partnerschappen op maat af te sluiten met de steden en gemeenten. Aan de hand van de talrijke ontwikkelings- en herstelprojecten die het tot op heden
heeft helpen realiseren, wil het Grootstedenbeleid goede werkmethodes delen, kwalitatief hoogstaande projecten in de kijker plaatsen en partijen
op het terrein aanmoedigen om hun aanpak te systematiseren. Uit ervaring weten we dat wijken en steden in grote moeilijkheden vaak de bron zijn
van de meest waardevolle verwezenlijkingen.
Deze uitgave naar aanleiding van de tiende verjaardag van het federaal Grootstedenbeleid is veel meer dan louter een opsomming van initiatieven
uit tien jaar stedenbeleid. Het is een concreet getuigenis van de ingesteldheid, de creativiteit en het dynamisme van onze partners, plaatselijke
actoren en iedereen die mee bouwt aan de steden van morgen.
Dat enthousiasme willen we niet alleen behouden, we willen het nog versterken en delen.
Veel leesplezier !
Michel Daerden
Minister van Pensioenen en Grote Steden
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Introductie

Tien jaar bouwen aan sociale stadsontwikkeling
Door de eeuwen heen fascineren steden, maar wekken ook weerzin op.

Steden als beleidsdomein

In de jaren tachtig en negentig bepaalden stadsvlucht en rellen in de
probleembuurten het discours. Stilaan groeide daarbij de overtuiging

Geconfronteerd met een exponentiële groei van de steden in de jaren zeven-

dat de oorzaken niet geïsoleerd kunnen aangepakt worden. Een glo-

tig en tachtig, voelden de meeste Europese landen de noodzaak aan om de

bale, geïntegreerde aanpak bleek noodzakelijk.

verschillende dimensies van het stedelijk leven beter te begrijpen. Talrijke
sociaal–geografische studies die de stadsontwikkeling in kaart brachten

In die context lanceerde de federale overheid in 1999 een impulspro-

legden de vinger op een wijdverspreide duale ontwikkeling van de steden.

gramma voor de grote steden, het Grootstedenbeleid.  Met als centrale

Deze vaststelling vormde in verscheidene landen en regio’s de basis voor

doelstelling: het bevorderen van een sociale stadsontwikkeling met

het opzetten van doelgerichte programma’s van stads- en wijkontwikkeling.

respect voor de bewoners en de leefomgeving.

Toen deze kloof tussen rijke en arme stadsdelen, begin jaren negentig, aanleiding gaf tot ongeregeldheden in tal van probleemwijken, werd de nood-

Aan de basis van het federaal Grootstedenbeleid ligt een merkwaar-

zaak van een specifiek stedenbeleid nog sterker aangevoeld. In Frankrijk

dige paradox : terwijl de Belgische steden een steeds groter deel van

werd in 1990 voor het eerst een Minister voor Stedenbeleid aangesteld. Op

de rijkdom van het land produceren, nemen de sociale tegenstellingen

korte tijd volgden vele Europese landen het Franse voorbeeld. In die peri-

er alsmaar toe. Een dualisering tussen rijke en arme stadsdelen ken-

ode lanceerde ook de Europese Unie een aantal stedelijke pilootprojecten.

merkt onze steden.

In ons land gingen in 1994 de Brusselse wijkcontracten van start en een
jaar later stemde het Vlaams Parlement het decreet op het Sociaal Impuls-

De atlas van de kansarme buurten, die op initiatief van het federaal

fonds. Terzelfder tijd ontwikkelde het Waalse Gewest diverse initiatieven

Grootstedenbeleid werd opgesteld, toont de cumulatie en concentratie

van stadsvernieuwing. In 1999 werd in de federale regering een regerings-

van factoren van achterstelling die in sommige steden meer dan de helft

commissaris voor het Grootstedenbeleid opgenomen. Een jaar later resul-

van de bevolking treft. Geconfronteerd met deze uitdagingen, is een ver-

teerde dit in een eerste reeks ‘stadscontracten’, in hoofdzaak gericht op het

sterkte nationale solidariteit ten gunste van de steden noodzakelijk.

verbeteren van het leef- en woonklimaat in de wijken in moeilijkheden.

De stads- en huisvestingscontracten

werving. Ruim duizendvijfhonderd nieuwe woningen werden gebouwd
of gerenoveerd.  

Eerst 11, een jaar later 15 steden en gemeenten, sloten jaarlijks een
contract af met de federale staat voor het realiseren van een programma
van sociale stadsontwikkeling. Naast het bevorderen van de sociale co-

1+1=3

hesie, ging in de beginjaren ook ruime aandacht naar het preventiebeleid. De veiligheid als voorwaarde voor sociale cohesie werd sterk bena-

De voorbije jaren groeide overal in Europa de overtuiging dat het oplossen

drukt. Deze preventieprojecten waren in hoofdzaak gericht op het van

van de stedelijke problemen meer vergt dat het nastreven van specifieke

straat houden van jongeren en het voorkomen van jeugdcriminaliteit.

doelen. Steden hebben te maken met een breed gamma van beleidsdo-

Gaandeweg werd dit soort projecten doorgeschoven naar de Preventie-

meinen die onderling sterk verbonden zijn: ruimtelijke ordening, huisves-

en Veiligheidscontracten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

ting, tewerkstelling, cultuur, welzijn, mobiliteit, leefmilieu enz. Stadsontwikkeling moet met al deze aspecten rekening houden via een globale,

In 2005 kregen de contracten een meerjaarlijks karakter.  Hierdoor kre-

geïntegreerde aanpak. Stedenbeleid kan dan ook niet tot één overheid

gen investeringen in infrastructuur en projecten van wijkontwikkeling

beperkt blijven. Ieder beleidsniveau, van het lokale tot het Europese, is

meer mogelijkheden. Ook projecten gericht op milieu en gezondheid

mee verantwoordelijk voor de toekomst van onze steden. Stedenbeleid is

vonden hun ingang in het programma Grootstedenbeleid.  

geen homogene bevoegdheid. Alles heeft met alles te maken. En daarom
is samenwerking tussen de verschillende overheden een voorwaarde voor

In hetzelfde jaar 2005 gaf het federaal Grootstedenbeleid de aanzet

geïntegreerde stadsontwikkeling. Omdat één plus één meer is dan twee.

van een apart huisvestingsprogramma in 17 steden en gemeenten. Dit
programma had als doel het verbeteren van de stedelijke leefomgeving

Ook op wijk- en buurtniveau biedt de geïntegreerde aanpak een aan-

van de lagere inkomensgroepen via het verhogen van een kwalitatief en

zienlijke meerwaarde. In de loop der jaren hebben steeds meer ste-

betaalbaar huuraanbod en het vergemakkelijken van de eigendomsver-

den en gemeenten die bij het federaal Grootstedenbeleid betrokken
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zijn, zich deze methode eigen gemaakt.   De eerste contracten   be-

Sint-Niklaas, Vorst.

stonden nog grotendeels uit een reeks projecten zonder veel samen-

n

  Meer dan 230 projecten in uitvoering.

hang. Nadat een grotere coherentie werd gestimuleerd en daarbij ook

n

  1 500 woningen gebouwd of gerenoveerd.

de methodologische begeleiding werd opgevoerd, lieten de resultaten

n

  Talrijke nieuwe buurtbanen in de wijken.

niet op zich wachten. Maar ook op het niveau van de projecten wordt
de integratie van verschillende dimensies steeds meer in rekening
gebacht. Zo worden bij renovatie van woningen regelmatig laagge-

2009 : contracten “duurzame stad”

schoolde werklozen ingeschakeld, worden duurzame materialen gebruikt en krijgen de lage inkomens voorrang bij de toewijzing.

Sinds 2009 is het onderscheid tussen stads- en huisvestingscontracten
verdwenen om plaats te maken voor geïntegreerde contracten die voortaan “contract voor een duurzame stad” worden genoemd. Maar het gaat

10 jaar later…

hier niet enkel om een naamsverandering. Deze evolutie duidt op de wil
om nog meer geïntegreerd te werken, gebaseerd op de pijlers van duur-

Het programma Grootstedenbeleid bestaat vandaag tien jaar. In die peri-

zame ontwikkeling. In het licht van een beter bestuur worden de steden

ode heeft het in belangrijke mate bijgedragen tot de verbetering van het

aangemoedigd om een samenwerking te organiseren tussen alle ste-

leefklimaat en de levensomstandigheden van talrijke burgers die in de

delijke actoren, ongeacht op welke bestuursniveau zij behoren. Ook de

kwetsbare stadswijken wonen. Vernieuwende projecten werden onder-

inbreng van de lokale bevolking en alle actoren die bij de realisatie van

steund en bruggen werden geslagen tussen diverse stedelijke actoren.

het programma betrokken zijn, wordt sterk aangemoedigd.

In deze publicatie vindt u verschillende voorbeelden van projecten die door
de steden in het programma werden opgenomen.  

Stedelijke kennis

Wij hopen dat iedereen die bij de wijk- en stadsontwikkeling betrokken is,

Het programma “Grootstedenbeleid” beperkte er zich niet toe finan-

hieruit inspiratie zal putten.  

ciële middelen ter beschikking te stellen van de partnersteden. Vanaf
het begin werd gestreefd naar het aanbieden van begeleiding op maat,
gebaseerd op een zekere deskundigheid.

Het programma in enkele cijfers
Om voordeel te halen uit de ervaring van anderen, worden regelmatig
n

  Een investering van 528 miljoen euro gespreid over 10 jaar.

vergaderingen georganiseerd tussen de coördinatoren van de contrac-

n

  Twee miljoen inwoners betrokken.

ten en de projectleiders. Het Grootstedenbeleid is goed geplaatst om

n

  17 partnersteden en -gemeenten :

uitwisselingen tussen de grote steden in België te bevorderen. Het wil

Anderlecht, Antwerpen, Brussel,

daarbij een doorgeefluik zijn, een facilitator van netwerken tussen ste-

Charleroi, Gent, La Louvière,

delijke actoren in de ruime betekenis. Vooral de terreinactoren in de

Liège, Mechelen, Mons, Oostende,

achtergestelde wijken, die dikwijls met imagoproblemen kampen, krij-

Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek,

gen via het federaal Grootstedenbeleid een platform en ondersteuning

Seraing, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node,

bij hun vaak zeer innovatieve acties.

21 voorbeeldprojecten
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Anderlecht

Info-gezondheidsbus

Een ‘participatiebus’
voor de wijken
Oorspronkelijk was de Info-gezondheidsbus gedacht als een mobiel loket voor gezondheidsinformatie. Ondertussen is ze een
van de meest zichtbare instrumenten geworden van de transversale en participatieve strategie van de gemeente Anderlecht.

“Kom binnen, mevrouw, alstublieft…”. Vriendelijk en professioneel, zo begroet
Carine Staelens, de operationele verantwoordelijke, haar eerste bezoekers.
De Info-gezondheidsbus maakt al een tijdje deel uit van het decor op het
Dapperheidsplein, het kloppend hart van de gemeente. Al meer dan vijf
jaar biedt de bus steun en een onthaal op maat aan al wie gezondheidsinformatie zoekt.
Carine Staelens : “De permanentie is slechts het zichtbare gedeelte van onze
werking. We bieden deze gezondheidsinformatiedienst twee maal per maand
aan. De bus biedt plaats aan 6 tot 7 personen en heeft achteraan ook een
ruimte die wat meer privacy biedt voor de bezoekers. Maar we doen dus wel
heel wat meer dan dit.”

De wens van de gemeente
Het was de wil van de politieke overheden na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 om het project van de Info-gezondheidsbus op te
zetten, en dat in het kader van de oprichting van het schepenambt voor
Openbare Gezondheid in Anderlecht. Toen besliste de toenmalige schepen voor Sociale Actie en Openbare Gezondheid, om van gezondheid een
beleidsprioriteit te maken tijdens haar legislatuur. Ze stelde een mobiele
eenheid voor om tot bij de burgers te geraken. Dankzij het stadscontract
kon dat waargemaakt worden. De aankoop van de bus werd ermee gefiEen bus met een luisterend oor voor de wijken.

Een bus voor sensibilisatie en preventie
Dankzij de participatieve strategie kunnen gezamenlijke sessies met het
lokale Centrum voor Gezondheidspromotie en de vereniging van huisartsen het project verder scherp stellen. Zo wordt er besloten om het
idee van een permanente dokter voor kleine ingrepen niet te weerhouden, want zo zou de bus ‘gemedicaliseerd’ worden. “Door er over na te
denken, kwamen we tot de conclusie dat we geen rondreizend hospitaal
wilden dat in de plaats van de gekende medische instanties zou treden”,
licht Carine Stalens toe.

nancierd alsook de aanwerving in 2002 van een verpleegster, gespeciali-

Geregelde permanenties

seerd in openbare gezondheidszorg. Zij zorgt voor de coördinatie.
In 2003 doet de bus dan eindelijk haar intrede in de wijken, op vastgelegde
data en uren. Het werd al vlug duidelijk dat, terwijl de twee verpleegsters

Tweetrapsaanpak

van het team zich verwacht hadden aan het behandelen van lichamelijke
gezondheidsproblemen, de inwoners ook hun onbehagen kwamen venti-

Nog voor de bus geconcipieerd werd riep de coördinatrice Carine Stae

leren en een luisterend oor zochten voor hun buurtproblemen, partnerge-

lens de hulp in van het lokale Brusselse Centrum ter promotie van de

weld, het onveiligheidsgevoel, eenzaamheid…

Gezondheid, om de methodologie van het project mee op punt te stellen. Ze werkte gedurende verschillende maanden aan een uitgebreide
enquête bij de medisch-sociale sector en het verenigingsleven, om zo
een ‘gezondheidskaart’ van de gemeente op te stellen. Drie prioritaire
interventiezones werden weerhouden: de probleemwijken Kuregem,
Het Rad en Peterbos.

De gezondheidswerkers in het veld
eigenen zich het project toe
Tijdens de voorbereidingsfase stelt Carine Staelens drie reflectiegroepen
samen van professionals uit verschillende sectoren: gemeentediensten,
straathoekwerkers, schoolgezondheidsdiensten, verenigingen, mentale
gezondheidsdiensten, schooldirecties… De inwoners worden uitgenodigd
om informatievergaderingen mee te maken, en nieuwe synergieën zien
het licht tussen actoren die vroeger naast elkaar werkten. Beide sectoren
voelen zich gedragen door deze participatieve beweging en besluiten al
vlug om zich het concept eigen te maken en te integreren in hun sensibilisatiestrategie voor kwetsbare doelgroepen. De inwoners van hun kant

Partnerschappen en nabijheidsdiensten
In de wijk Het Rad werd een welzijnscommissie opgericht op initiatief
van de Info-gezondheidsbus. Die commissie maakte zich zorgen over
het gebrek aan opvolging voor kleine kinderen en ging daarom over
tot een babyconsultatie in partnerschap met Kind en Gezin. Binnenkort opent een ‘medisch huis’.
2003 was het Europees jaar van de Gehandicapten. In dat jaar voerde
de Info-gezondheidsbus sensibilisatieacties over de gehandicaptenproblematiek bij de kinderen van de basisscholen. Er werd een
charter ondertekend met het ASPH (De socialistische vereniging van
gehandicapten). Die voorziet in verschillende animaties door gehandicapte vrijwilligers.

begroeten deze concrete interventie van de gemeente heel positief.
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Meer dan gezondheid
Daarbij geholpen door de lokale netwerken stelt het team een vraagbaak
op om het profiel en de verwachtingen van de gebruikers in kaart te brengen. Die loopt uit in een universitaire enquête met onderzoekers van de
ULB (Université Libre de Bruxelles) en laat een nieuw licht schijnen op
het project : de opdracht van de bus is breder dan gezondheidsbeslommeringen stricto sensu, ze betreft meer het welzijn in algemene zin.
Er moet dus aan een heroriëntering gewerkt worden. Bovendien bleek
dat na het drukke bezoek aan de bus in de beginperiode, het concept van
vaste dagen en uren stilaan minder effectief werd. Carine Staelens: “Niettegenstaande herlanceringen en informatiecampagnes werd de bus minder
bezocht. Een en ander begon heel routineus te verlopen.”

Nieuwe transversale dynamiek
Het projectteam beslist dan om het geweer van schouder te veranderen. De systematische permanenties – met uitzondering van de tweewekelijkse op het Dapperheidsplein – worden afgeschaft. In de plaats

succesfactoren en aanbevelingen
Een jaar voor de bus eraan kwam werden werkgroepen opgericht
met de actoren uit de medisch-sociale sector en het verenigingsleven. Dat leverde een volledige diagnostiek op van wat er nodig was
aan gezondheidsdiensten in de drie kwetsbare wijken. Zo kon het
project zich ontwikkelen binnen een meer globale visie.
Een participatieve strategie liet de verschillende verenigingen toe
zich het concept eigen te maken en zo hun eigen ‘ideale’ bus te
ontwerpen.
Dankzij strategisch advies van het lokale gezondheidscentrum en
van de vereniging van huisartsen van Anderlecht, heeft het team
van de Info-gezondheidsbus het idee laten vallen om permanent
een dokter aan boord te hebben, want dan zou de bus te ‘gemedicaliseerd’ zijn.
Doordat er minder volk naar de bus kwam werd er op zoek gegaan naar een heroriëntering voor de bus. Daarbij werd rekening
gehouden met de verwachtingen van de bewoners en de verenigingen.
Synergie tussen verenigingen laat toe om op een geïntegreerde
manier met de gezondheidsproblematiek om te gaan. Die verscheidene manieren van samenwerken noodzaken wel dat een en
ander contractueel wordt vastgelegd. Zoniet kunnen de acties niet
duurzaam blijven.

komen nieuwe synergieën met verenigingen of bepaalde evenementen :
een gratis tuberculoseonderzoek, sensibilisatieacties over suikerziekte
en obesitas (zwaarlijvigheid), een overeenkomst met de vzw Lezen en
Schrijven, met het AIDS-bewustmakingspartnerschap van Anderlecht,
specifieke vragen van scholen of vzw’s, deelname aan wijkfeesten…
Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het welzijn van de bewoners. Marc Bernard, de projectcoördinator bij de gemeente : “Uit die wetenschap groeide een evidentie: het was essentieel om een transversale dynamiek te ontwikkelen binnen de gemeentelijke diensten om aan de vraag
van de bewoners te beantwoorden. Aan gezondheid kan niet gewerkt worden zonder ook opvoeding, werkgelegenheid en huisvesting onder de loep
te nemen. We contacteerden het College, dat zijn goedkeuring hechtte aan
onze overpeinzingen. De Info-gezondheidsbus is vanaf dan het begeleid
ingsinstrument bij uitstek geworden van al de welzijns- en gezondheidscampagnes in brede zin in de kwetsbare wijken, in de scholen en op de
markten. De bus heeft ook een aantal terreininterventies zichtbaarder gemaakt. Bovendien laat de bus ook de uitwisseling toe van goede praktijken
met de preventiediensten van de gemeente.”
In enkele jaren tijd is de bus een zichtbaar symbool geworden, zowel op
het terrein als in de gezondheidsprojecten in de kwetsbare wijken.

Tuberculose aanpakken
De Info-gezondheidsbus organiseert elk jaar in samenwerking met FARES (het Fonds voor ademhalingsaandoeningen) gratis opsporingscampagnes op de markten
bij de slachthuizen (Kuregem). Doel is om mensen die uit
landen komen met een hoge incidentie van tuberculose
in contact te brengen met een medische preventiedienst.
De Info-gezondheidsbus werkt er aan mee, met name
door deze dienst te promoten via het verenigingsleven en
door flyers en affiches te verspreiden enkele weken voor
de opsporingscampagne. Het onderzoek gebeurt in de
bus. 243 onderzoeken hebben al plaatsgevonden.
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Antwe r pe n

Par k S poor Noor d

Een nieuwe groene
long voor Antwerpen
’t Stad is van iedereen! Dus ook het nieuwe, grootste park van ’t stad binnen de ring, groene long en
motor van stadsontwikkeling.

Een oud spoorwegterrein in Antwerpen Noord wordt omgevormd tot een
hedendaags en toegankelijk 18 hectare groot stadspark, met veel groen
en ruimte voor sport en ontspanning. De ontwikkeling ervan komt de
aangrenzende, veelal kansarme volkswijken ten goede. Het park is ook
een tuin voor de buurt. Niets werd onverlet gelaten om de omwonenden
– en niet alleen zij – te betrekken bij het project. Er wordt met Jan en
alleman samengewerkt, ook buiten de stadsgrenzen. Zeer ambitieus.
Nu al geslaagd.   
Stadsontwikkeling is sinds enkele jaren een prioriteit van het stadsbestuur. Antwerpen wordt de ‘werf van de eeuw’ genoemd: buurten herleven,
groenaanplanting brengt de natuur tot bij de mensen, nieuwe culturele en
sportinfrastructuren zien het licht, speelpleinen en straten worden veiliger…. Antwerpen opteert ook duidelijk voor sociale en ruimtelijke ontwikkeling van kansarme wijken.
Antwerpen Noord is er zo een, met de wijken Seefhoek, Dam en Stuyvenberg. Slechts een op de 7 à 8  huizen heeft er buitenruimte… De wijken
worden deels gescheiden door een 24 ha groot en 1.6 km lang  spooremplacement, dat sinds 2000 verlaten werd door de NMBS.  
De heringerichte hangar : multifunctioneel, voor iedereen.

“Stad en NMBS kwamen in 2001 tot een overeenkomst. Een deel van 6 ha - de
‘Kop’ – wordt o.a. door de NMBS geëxploiteerd, daar komt ook een campus
van de Artesis Hogeschool, misschien een ziekenhuis, maar ook heel wat
kantoren en appartementen in torens met zicht op het park en het Eilandje”
zegt Hardwin De Wever, directeur bij AG Stadsplanning Antwerpen. “Het
grootste deel (18 hectaren) is een open, hedendaags stedelijk park in eigendom en beheer van de stad. In de rand ervan komt later ook een vernieuwd
zwembad in het oude badhuis, en een kindercampus met crèche, kleuter- en
lager onderwijs, en een 1e graad middelbare school.”

De spectaculaire BMX- en skatebowl:
een hit, ook op het internet
900 m² beslaat die bowl en hij heeft de eerste ‘fullpipe’ in de Benelux. Er kunnen zowel geoefende BMX-ers als beginnende fietsers,
skaters en rolschaatsers terecht. Nu al de meest gerenommeerde
Europese piste, door Amerikanen geconcipieerd. Jongeren van overal
- ook vanuit het buitenland -  hebben ze al ontdekt. Een druk besproken en gebruikte bowl waarover veel afspraken gemaakt worden, met
de jeugddienst, maar ook b.v. met Brusselse skateverenigingen en
met sportwinkels.

Al sinds 2001 worden er laagdrempelige buurtsportactiviteiten georganiseerd in een tijdelijke sporthal. In 2002 werd een wedstrijd uitgeschreven,
gewonnen door de groep rond de Italiaanse toparchitecten Bernardo Sec-

lerhande kleinschalige evenementen en activiteiten zoals kleine thea-

chi en Paola Vigano, later omgedoopt tot Studio Spoor Noord. In augustus

tervoorstellingen, muziekoptredens, dansinitiaties, tentoonstellingen,

2005 werd gestart met de sanering van het terrein, in september werd

overdekte ‘streetskate’ evenementen. Alle soorten activiteiten kunnen er

het gerenoveerde Damstation op het nabijgelegen Damplein ingericht

georganiseerd worden, zolang ze voor eenieder toegankelijk zijn. Er is ook

tot centraal informatiepunt en kantoren van het projectteam. April 2006

een waterpartij en doorloopfontein, waar je een zeer divers publiek rond

bracht de eerste spadesteek.

ziet verzamelen. En zeker ook: de speeltuin en de skate- en BMX-piste.

Duurzaam concept

in de omgeving, waarin een evenementenhal komt voor kleinschalige manifesta-

Aan de andere zijde valt de grote loods op (10.000 m²). “Dat wordt een lichtbaken
ties zoals bv. modeshows, muziek en theaterevenementjes, alternatieve boekenHet westelijk deel is natuurlijk, wild en intiem. Het oostelijk is meer een ‘sport-

beurzen of activiteiten van de Zomer van Antwerpen”, zegt Koen Derkinderen,

cluster’, opener en stedelijker, actiever en dynamischer. Het geheel oogt als

zakelijk leider Spoor Noord, “maar ook een buurtsporthal, kantoren voor de park-

een groen tapijt van heuvels en boomgroepen met 1 001 bomen van de bomen-

beheerders en voor de uitleendienst van Buurtsport.” Er komt ook een nieuw-

bank van de Stad: Noorse esdoorn, zomer- en moeraseik, zilverlinde en es…

bouwsporthal voor de hogeschoolstudenten, met daarnaast nog vele sport- en
speelvelden. Twee watertorens worden gerestaureerd en zijn beschermd als

Betonnen paden slingeren er doorheen. Fietsers gebruiken het park nu

cultureel erfgoed. Zij voorzagen vroeger de stoomloco’s van water.

al als doorsteek. Voor de wandelaars is er een kasseiboulevard van gerecupereerd materiaal.
Regenwater wordt opgevangen in wadi’s – lager gelegen plekken in het park
waarin het regenwater wordt opgevangen, onderdeel van de ecologische af-

Een wervend programma: Betrokkenheid, participatie & communicatie gaan
hand in hand

voer van regenwater -, hout met eco-label, LED-verlichting… niets werd over
het hoofd gezien, de geest van duurzame ontwikkeling is alomtegenwoordig.

Er werd niet over één nacht ijs gegaan. Laag en hoog werd en wordt er
uitvoerig bij betrokken. Van in het begin werd rekening gehouden met
de wensen en verzuchtingen van de bewoners. De toenmalige Eerste

Vooral recreatieve infrastructuur

Minister kwam rondwandelen, een Trek-je-plan-dag (200 bewoners, al
in sept 2002) leverde een rapport op voor de stad met aanbevelingen.

In het westelijk gedeelte bevindt zich een kleine open loods (een van de

Buurtverenigingen startten een website op, er werd een werkgroep

oudste spoorweggebouwen van ons land) die gebruikt wordt voor al-

‘spoorwegemplacement’ opgericht.
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Hoe maak je zo’n groot project zichtbaar zolang er niets te zien is? Drie

de buurt bij het park nu het open is. “Er is een groot gevoel van prioriteit

medewerkers werden aangeworven. Een golfwedstrijd, maquettes van

ten aanzien van het project Park Spoor Noord en een groot draagvlak bij ver-

het park in een loods, zelfs een mini BMX-ramp binnen, honderden gids-

schillende stadsdiensten. Dat is zeker ook een factor in het succes en heeft

beurten bevorderden de sociale cohesie en speelden een grote rol in

ertoe bijgedragen dat vanaf dag één de nodige diensten klaar stonden”, zegt

de imagovorming.

parkcoördinator Sofie Schoeters.

Het projectteam communiceert via eigen kanalen, nieuwsbrieven, publi-

Tot nog toe werden er geen partnerschappen aangegaan met privé-actoren,

caties en tentoonstellingen, maar ook de communicatiedienst van de Stad

misschien gebeurt dat wel voor de exploitatie van de evenementenhal.

draagt veel bij tot de bekendheid van en betrokkenheid bij het project.  
Het succes laat zich afleiden uit de vele bezoekers, ook professionelen uit

Open !

binnen- en buitenland die willen weten hoe de participatie verloopt, de
planning, de samenwerking met groendiensten, etc.

Het eerste openingsweekend eind mei 2008 was een schot in de
roos: 10.000 bezoekers bezochten het westelijk deel. Groenpartijen,

Het project heeft zelfs een ‘sorteerstraat’ voor huisvuil. Buurtbewoners ge-

openluchtbar, wadi’s, fonteinen en waterpartijen, BMX-parcours,

bruiken een kaart om hun vuilnis te deponeren, zodat die niet onnodig lang

het werd allemaal goedgekeurd en -bevonden, in een aangename

thuis moet staan. Zeer welkom voor buurtbewoners zonder buitenruimte.

sfeer, mét volksfuif.

Mensen en middelen

Een feestelijk weekend op 13/14 juni was het startschot van een zomer

Tijdens de zomer van 2009 werd ook het oostelijk deel opengesteld.
lang activiteiten in het park. Iedereen uit de buurt en daarbuiten werd
Het valt op dat er veel aandacht gaat naar een permanente beheersequipe

uitgenodigd om mee te programmeren en activiteiten te organiseren.

ter plekke, van in het begin. Ze telde 3 mensen, nu nog twee. Zo blijf je

Een absoluut succes.

permanent aanspreekbaar en betrokken. Sinds de opening in 2008 werd
er af en toe wat pestgedrag vastgesteld, maar daar wordt met de betrokkenen over gepraat. De gezellige drukte aan de zomerbar werkt trouwens
sociale controle in de hand.

succesfactoren en aanbevelingen
Er wordt veel pro-actief gewerkt en streng toegezien op onderhoudsmaatregelen voor het groen, afvalbeheer, de paden, het verwijderen van
graffiti. Dat draagt bij tot een goed imago en leefbaar park.
Je kan niet naast het federaal Grootstedenbeleid kijken in dit project: zowat 25 van de 38 miljoen euro komt uit dit fonds. Zij waren de eersten om
te beslissen om mee in het project te stappen, waardoor het de nodige
levenskansen kreeg. Doorslaggevend was de oprichting van een soepel
werkend Autonoom Gemeentelijk Bedrijf en van een projectteam voor de
coördinatie. Er werd ingezet op een globaal beheer van het park met een
coördinator die de nodige diensten mobiliseert voor het algemene onderhoud, toezicht en de aansluiting bij de programmering in het park.
Coördinator en programmator staan samen in voor de betrokkenheid van

Voor elk wat wils !
Creëer een aparte beheersstructuur die het hele vernieuwingsproces begeleidt en voorzie genoeg personeel. Creëer een hecht team
dat goed op elkaar inspeelt, steeds ter plaatse is en constant de
buurt betrekt bij alle aspecten.
Investeer in parkbeheer, niet alleen in onderhoudsplanning, maar
ook in de coördinatie/samenwerking tussen onderhoud, toezicht en
programmering van activiteiten: voorzie vooral een link tussen die
drie, een betrokkenheid van de vele verschillende diensten die een
taak uitoefenen in het park.
Speel kort op de bal: schakel de coördinatie in bij problemen, zodat
onmiddellijk de bevoegde diensten en instellingen kunnen ingezet
worden, b.v. bij probleemgedrag van jongeren of sluikstort. Bundel
de signalen, hou overzicht.
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Charleroi

Espace Citoyen (Burgerhuis)

Convivialiteit te midden van de
wijken van Charleroi
Het OCMW van Charleroi heeft het Burgerhuis opgezet om de kwetsbare wijken aan de Westelijke poort
van de stad een zuurstofkuur te geven.

De Bergenseweg. Wie goed kijkt, ontwaart tussen een rij afgetakelde gebouwen een mooie oude burgerwoning waar het Burgerhuis gevestigd is.
Het is een eilandje van convivialiteit in een wijk die getekend is door een
industrieel verleden. Iedereen is er welkom : de wijkbewoners vinden er
vrienden en goede raad, werken er hun huiswerk af, leren er stikken of
drinken er gewoon wat.
We schrijven 2000. Toen beslisten de overheid en het OCMW van Charleroi
de uitdaging aan te gaan om die erg slabakkende wijken op te krikken.
Dankzij de steun van het Grootstedenbeleid krijgt een ambitieus ‘burgerhuis-project’ stilaan vorm. Marie-Line Poucet, projectleider bij het OCMW
van Charleroi : “We wilden toen de sociale contacten terug aanzwengelen in
die sombere stedelijke context zonder ontmoetingsruimte. We waren overtuigd van de slaagkansen van het project, want hadden al ervaring met gelijkaardige concepten in twee andere kwetsbare wijken van de stad…”
De Westelijke kant van de stad stelde hen wel voor een bijzondere uitdaging. De bevolking is er erg heterogeen en stapelt handicaps op : hoge

werkloosheidsgraad, broze levensomstandigheden van de gezinnen, vereenzaming… Bovendien wordt de buurt doormidden gehakt door de littekens van autowegen, met moeite vind je er nog wat stedelijkheid. Maar wat
dan nog ? Voor de ploeg die het project op de sporen zette en houdt is die
moeilijkheid geen reden om er minder gepassioneerd tegenaan te gaan.
“We hadden ons ook tevreden hebben kunnen stellen door nabijheidsdiensten aan te bieden aan de kwetsbare bewoners”, gaat Marie-Line Poucet
verder. “Door de plek ‘een Burgerhuis of Huis voor de Burger’ te noemen
wilden we ons concept meer in de richting van burgerparticipatie sturen.
En zo ons als ankerpunt positioneren en projecten opzetten die konden uitwaaieren in de wijken.”
Een gezellig toevluchtsoord in het hart van de wijk.

Indrukwekkend dienstenpalet
Er werd niet over één nacht ijs gegaan alvorens de ruimte te openen.

ale vermenging te krijgen binnen het Huis. We doen inspanningen om een

Een lange voorbereiding ging er aan vooraf met de bevolking, met als

interne dynamiek te creëren die bewoners er toe aanzet elkaar te ontmoe-

doel hen te bevragen. Het project werd deur aan deur voorgesteld, de ver-

ten. Maar zonder te forceren. Die verschillende publieken kunnen ieder de

wachtingen werden genoteerd en de middelen in stelling gebracht, nauw

ruimte gebruiken, al naargelang wat ze willen doen. En als de mogelijkheid

aansluitend bij de dagelijkse realiteit . Marie-Line Poucet : “Om alle wijken

zich voordoet, dan zorgen wij voor verbindingen tussen hen...”

te bestrijken en zo veel mogelijk mensen naar ons Huis te krijgen, hebben
we er ook op aangedrongen dat er wijkcomités zouden opgericht worden in

In die geest werken de animatoren vooral culturele projecten uit (zie ka-

de meest afgelegen en weggestoken delen. Stilaan lieten de bewoners zich

der) en werken ze aan toeleiding, zodat de kwetsbare bevolking aan zeer

overhalen. Nu zijn er steeds meer die zich het Huis toeëigenen.”

toegankelijke prijzen van het culturele aanbod van de stad kan genieten
(tentoonstellingen, theatervoorstellingen… ). “We willen de mensen ertoe

Om aan die veelheid van verwachtingen te beantwoorden zet het Burger-

aanzetten zich buiten de muren van het Huis te begeven, het karkan van hun

huis een indrukwekkend aantal diensten in : een takenschool, een huis-

wijk en de grenzen van de stad te doorbreken,” voegt Marie-Line Poucet toe.

vestings- of werkgelegenheidspermanentie, een internetplek… allemaal
bemand door professioneel personeel uit de sector.

Ruimte voor ontmoeting en convivialiteit
Als plek voor convivialiteit en integratie stelt het Huis de wijkbewoners
ook ruimten ter beschikking voor feesten of evenementen, waaronder
een kleine comfortabele cafetaria die voor iedereen toegankelijk is.
Er is ook een ontspanningsruimte die baadt in het licht en waar gelezen
en gespeeld kan worden. Er worden creatieve ateliers georganiseerd,
sommige door de bewoners zelf gegeven. “We willen het grootst mogelijk

In het teken van de metaalindustrie
In 2008 lag het Burgerhuis aan de basis van een veelvormig cultureel project dat ‘Mai’tallurgie’ gedoopt werd. Uitgangspunt was een
reflectie over het locale patrimonium, waarbij een veelheid aan actoren betrokken werd rond een thematiek die verankerd was in het
gezamenlijke geheugen van de wijken : families, groepen die betrokken zijn bij sociale inschakeling, handelaars, industriëlen, scholen…
Het waren de verantwoordelijken van het Burgerhuis die het groots
opgezet project orchestreerden en zo de wijk gedurende meer dan
een maand lieten golven op het ritme van culturele manifestaties,
theatervoorstellingen, tentoonstellingen.

aantal mensen uit de doelgroep bereiken, om intergenerationele en soci-
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Synergieën met het verenigingsleven
Het Burgerhuis wil niet alleen met de buurtbewoners overleggen, het
werkt ook aan vele synergieën met lokale partners door hen te betrekken
bij thematische overleggroepen : opvoeding, werk, cultuur, gezondheid…
Elk van die groepen wordt door een lid van het Huis aangestuurd en heeft
een voorzitter uit het partnernetwerk. Die laatste wordt om zijn/haar expertise gekozen en omwille van zijn/haar kunde in verband met de speci-

Nabijheidseconomie
Al van bij het begin werkt het Burgerhuis aan een luik
‘sociaal-economische herschikking’ door middel van een
centrum voor nabijheidsdiensten van het type sociale
economie. Projecten zagen het licht zoals Proxi-Services
(bij particulieren karweitjes opknappen, tuinwerk, …) en
Porte Ouest Services + (onderhoudswerken), dat laatste
meer voor KMO’s. Ze hebben hun diensten bewezen en
beide projecten opereren nu autonoom.  

fieke domeinen zoals gezondheid, werk of opvoeding. Zeer efficiënt !

succesfactoren en aanbevelingen
Het integreren van ervaring uit vroegere projecten zorgt voor een
optimale aan- en opzet voor het Huis.

Masterplan voor een plek in nood
Aan de Westpoort van Charleroi kampen de gemeente Marchienneau-Pont en de Bergenseweg met een erg negatief imago: verloederde gebouwen, braakliggende terreinen en industriële kankers
alom langs deze belangrijke invalsweg. Al die infrastructuur kwam
er dankzij de voorspoed van de toenmalige industriële dynamiek.  Nu
echter vertoont ze geen samenhang meer. Sinds 2000 wil de Stad
Charleroi wat doen aan dat imago en de neergang rond de Westpoort
een halt toeroepen en omkeren. Alle betrokken actoren namen er aan
deel met als resultaat dat er een masterplan uitgewerkt wordt, dat
twee vragen wil beantwoorden :
n Hoe verzoen je die industriële neergang met een stedelijk centrum dat
bestaat uit dynamische en levendige wijken waar het goed leven is ?
n Hoe verbind je de Westpoort met de rest van de Stad Charleroi ?
Er loopt een uitgebreide diagnose, gebaseerd op een gekruiste aanpak waaronder ontmoetingen met sleutelactoren, een veldanalyse
van de site en een analyse van de bestaande documenten en gegevens. Dat zal uiteindelijk leiden tot het opstellen van 3 scenario’s die
deels ontwikkeld zullen worden. Zo zal er een keuze voorliggen voor
het meest pertinente ontwikkelingsplan, bestaande uit operationele,
coherente en structurele actievoorstellen. Uiteindelijk doel : hefbomen installeren die zullen toelaten om de Westpoort op een uitgebalanceerde wijze te herontwikkelen.

Het Huis ontwikkelde deur-aan-deur sensibilisatiecampagnes en
bevragings- en vergaderingcampagnes om het publiek nauwer bij
het project te betrekken. Er werd een mond-tot-mondcampagne opgezet om de bevolking te sensibiliseren.
Het project stuurde er op aan om wijkcomités op te richten en gedecentraliseerde structuren, parallel aan de diensten die het Huis
zelf aanbiedt.
De participatie van kwetsbare bewoners aan de uitwerking van het
project draagt bij tot de sociale samenhang in de wijken.
Als open huis biedt het Huis activiteiten aan die zowel tot sociale als
intergenerationele mix aanzetten. Het ‘Métallurgieproject’, dat rond
het collectieve geheugen werkt, haalt daar zijn voordeel uit. De takenschool en ook sommige creatieve ateliers worden door de oudsten gerund. Ook dat zijn voorbeelden van intergenerationele mix.
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Sint-Joost-ten-Node

De Mommenateliers

Een kunstenaarswijk te
midden de stad

De Mommenateliers vormen al meer dan honderd jaar een
plek voor kunstenaars. Nu zijn ze gered uit de klauwen van
ontwikkelaars…

Op minder dan een boogscheut van de kleine ring, tussen het Madouplein en de Wetstraat en aan de rand van het zenuwcentrum van
Europa : daar ligt een plekje dat bijna uit de tijd is. Een onopvallend
gebouw. Je moet een zware koetspoort door en dan een paadje volgen
dat uitgeeft op een binnenkoertje vol wilde kruiden. De overdaad aan
steen, glas en ijzer liegt er niet om : dit is een plek uit de roemrijke
begindagen van de industrie.  

Een haven voor kunstenaars
Félix Mommen was een inlijster. Zijn huis werd in schuifjes gebouwd
tussen 1874 en 1910. Hij maakte verf en verkocht allerhande materiaal
voor schilders. Mommen was ook een mecenas. Hij opende een galerie om jonge artiesten te steunen die niet aan hun trekken komen. Van
het een kwam het ander. Mommen zorgde voor een veilige haven voor
kunstenaars om te kunnen werken ver weg van de dagelijkse drukte.
Zoals dat ook al in Parijs gebeurde, liet hij in het verlengde van zijn
verffabriekje binnen het huizenblok een gebouw neerzetten met 30 ateliers. Het was toen de mode om grote schilderijen te maken. De ateliers
waren dan ook heel ruim en ideaal op het Noorden georiënteerd. Het
vele glas creëerde de ideale lichtcondities. De plek werd al vlug bekend.
Het was er modern en er heerste een perfect evenwicht tussen creativiteit en bescheiden huurprijzen. De Mommenateliers werden dan ook
Een van de laatste artiestencentra van Brussel.

De gemeente zet er mee haar
schouders onder
De bewoners van de ateliers beginnen aan een erg ambitieuze sensibilisatiecampagne om mecenassen en fondsen te vinden. De Brusselse
culturele wereld biedt ondersteuning. Ze gaan ook aankloppen bij de gemeente Sint-Joost-ten-Node. Die reageert positief. Burgemeester Jean
Demannez : “We zijn van in het begin begaan geweest met de vraag om hulp
van de kunstenaars. De Mommenateliers zijn voor ons altijd al een wezenlijk onderdeel geweest van het culturele en artistieke erfgoed van onze gemeente. Het is dan ook aan ons om dit unieke stukje erfgoed te redden”.
al heel vlug de pleisterplek van de Brusselse kunstavant-garde van het

De gemeente is zich terdege bewust van het belang van cultuur als vector

begin van de XXe eeuw : Félicien Rops, Constantin Meunier, Emile Ver-

voor ontwikkeling en heeft de ambitie om haar eigenheid in de verf te zet-

haeren, Rik Wouters...

ten, in samenwerking met de verschillende sociaal-culturele verenigingen en kunsthuizen (academies, theaterhuizen…). Maar niet alleen dat.
De gemeente wil ook een dam opwerpen tegen het erg reële risico van de

De promotoren komen eraan

‘gentrification’ en de veranderende functies in de wijk als gevolg van de

In de loop der jaren verandert de plek in woonateliers. Maar tegelijker-

een historisch patrimonium, maar ook om het verdedigen van een levende

tijd bleef ze omwille van haar sfeer generaties kunstenaars aantrekken.

en kunstzinnige wijk met multicultureel karakter.

druk op grond en vastgoed. Het ging dus niet alleen om het redden van

De gemeente Sint-Joost-ten-Node was zich bewust van de erfgoedwaarde van de plek en zet zich achter de bescherming van het gebouw
omwille van de artistieke en historische waarde ervan… De ateliers lig-

Partnerschappen !

gen aan de Liefdadigheidsstraat aan de rand van het volkse Sint-Joost
en de Europese wijk. Niet te verwonderen dat vastgoedpromotoren er

De gemeente trekt 1,2 miljoen euro eigen middelen uit (de opbrengst van

hun oog op laten vallen. Het veertigtal kunstenaars dat er woont ver-

de stedenbouwkundige lasten*) voor de aankoop. Ze richt tegelijkertijd

trouwt het niet.

een Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB) op om het geheel te beheren.
Dit is een bedrijf naar publiek recht dat de mogelijkheid biedt een filiaal
op te richten dat op haar beurt de NV kan opkopen die eigenaar is van de

Laatste kunstenaarsplek in de hoofdstad

Ateliers. Dat bedrijf zal ook een lening aangaan om het saldo van de aankoop te bekostigen en de renovatie van de gebouwen. Schepen Ahmed

In 2004 wil de vastgoedgroep die eigenaar is van de gebouwen renovatie-

Medhoune, voorzitter van het AGB : “Geen klein project. We mobiliseerden

werken aanvatten, om zo de plek meer standing te geven. De kunste-

heel wat partners, waaronder het Huisvestingscontract van het Grootsteden-

naarsgemeenschap wordt ongeruster en werkt aan een tegenactie.

beleid, om ons te helpen de panden van dit opmerkelijk geheel aan te kopen

De bewoners-kunstenaars richten de vzw Mommenateliers op en

en te renoveren.” Het huisvestingscontract 2005-2007 dat de gemeente

voeren actie om dit laatste artiesteneiland in de hoofdstad te redden.

aan het Grootstedenbeleid voorstelde is dan ook volledig gewijd aan de

De ontwikkelaar is gevoelig voor hun argumenten en gaat akkoord

Mommenateliers. Met inbegrip van een bijkomend contract in 2008 gaat

om te onderhandelen. Hij geeft hen 15 maanden om een financi-

het om een supplementaire som van 1,6 miljoen euro (900 000 voor de

ële oplossing te vinden om ofwel de site te kopen ofwel om de NV

aankoop en 700 000 voor de renovatiewerken en het projectbeheer). Zo

die er eigenaar van is over te nemen. Het gaat om ongeveer 3 mil-

werd deze rehabilitatie-operatie van dit architecturaal, cultureel en soci-

joen euro !

aal erfgoed ondersteund en versterkt. Geen sprake meer van mecenaat.
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Werk- en reflectiegroepen

aan heel wat specifieke eisen. De minutieuze renovatie begon eind 2008 en
zal heel veel aandacht vergen. Geleidelijk aan zullen we overgaan tot interne

Praktisch komt het project neer op de aankoop en de aanpassing van on-

verhuizingen. Bewoners zullen om beurt een onderkomen vinden in enkele

geveer dertig ateliers-woningen, met daarnaast enkele werkplaatsen en

onbewoonde panden op die plek. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de wer-

gemeenschappelijke productie- en culturele distributieplekken zoals een

ken in 2011 beëindigd worden.”  

restaurant, een theaterzaal, een tentoonstellingsruimte...
Drie werkgroepen gaan aan de slag om het project te sturen, samen met

* Stedenbouwkundige lasten worden aan vastgoedontwikkelaars opgelegd bij de aflevering van de
stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning en kunnen ondermeer bestaan uit een som geld
die bestemd is om programma’s voor openbare nutsvoorzieningen of huisvesting te financieren.

de kunstenaars die er wonen : de ene houdt zich bezig met het artistieke
aspect van de plek, een andere met al wat de huurovereenkomsten betreft
en een derde met de renovatie.
De eerste groep werkt aan het afstemmen van de doelstellingen van de
bewoners die met de kunstenaars willen samenwerken en de wensen van
de gemeente die er een cultuurpool van wil maken die op de buitenwereld
gericht is. Iedereen schuift ideeën naar voor, zoals bijvoorbeeld kunstenaarsresidenties. Zo worden twee of drie atelierwoningen ter beschikking
gesteld van buitenlandse kunstenaars met een beurs, wat de internationale uitstraling van de plek bevordert. Het publiek kan kennis maken met
de plek en deelnemen aan het leven ter plekke, maar het blijft altijd om
een leef- en creatieplek gaan.

Toch vooral een sociale roeping
Wat betreft de huurovereenkomsten is de gemeente duidelijk: ze wil vooral een sociaal én artistiek project ontwikkelen. Een eerste selectie van de
kandidaturen van kunstenaars - op basis van criteria die ook gelden bij de
Sociale Huisvestingsmaatschappijen -  wordt voorgelegd aan een cultureel raadgevend comité van het AGB dat bestaat uit kunstenaars die er al

succesfactoren en aanbevelingen
De samenhang van dit project wordt versterkt door participatieve en
overlegmechanismen tussen het autonoom gemeentelijk bedrijf en
de kunstenaarsverenigingen. Opbouwende dialoog en respect voor
ieders verzuchtingen leidden tot een project van gezond verstand en
liet toe blokkeringen te vermijden…

worden voorgesteld.

De gemeentelijke overheid is zich bewust geworden dat het redden
van een beschermd gebouw ook bijdraagt tot het behoud van het belangrijk artistieke patrimonium van Brussel en het behoud van een
sociaal huisvestingsproject voor kunstenaars.

Tijdelijke en transitwoningen

De betrokkenheid van het verenigingsleven van Sint-Joost draagt bij
tot de duurzaamheid van het project en de integratie ervan in het
sociaal-culturele leven van de gemeente.

wonen en andere artistieke en culturele personen die door de gemeente

Er moet een compromis gevonden worden qua renovatiearchitectuur tussen de wensen van de bewoners – die zo weinig mogelijk aan hun woning
willen veranderen -  en de normen van de Huisvestingscode en het lastenboek van de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen. De burgemeester : “Een beschermd monument moet beantwoorden

Een beschermd gebouw renoveren heeft zo zijn beperkingen en eigen logica. Daardoor konden spanningen ontstaan tussen enerzijds
de wens om een duurzaam project uit te bouwen en anderzijds de
eisen van de administratie wat betreft erfgoedbehoud.
Om zo’n participatief model met weinig mankracht en soms tegenstrijdige logica’s waar te maken moet er een beroep gedaan worden
op professionals.
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M ech e le n

Trans itwon i ng e n

Noodopvangwoningen
Renovatie van nieuw aangekochte huizen helpt grootste nood lenigen.

Mechelen gaat voor een stevige aanpak van het grote tekort aan tijdelijke huisvestingsopvangmogelijkheden voor mensen in nood. Die staan
op straat omwille van uitdrijving, brand of huisjesmelkerij. Het zijn vooral
grote gezinnen in kwetsbare en/of crisissituaties die moeten geholpen
worden door deze tijdelijk terbeschikkingstelling van transit- of doorstroomwoningen. Dit project van 7 duurzame en aangepaste woningen
lenigt een deel van die nood, zodat er sneller op die noodsituaties kan ingespeeld worden. Deze permanente en aangepaste noodopvangwoningen
schelen een slok op de borrel.

Veel nood, te weinig aanbod
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen rekende voor dat in het stedelijk
gebied Mechelen liefst 5.643 woningen bij moesten komen in de periode
tussen 1991 en 2007. Het woonbeleid van de stad zette al sinds 1975 vooral in op stadsvernieuwing. Leegstand aanpakken en het verval in de binnenstad en in de woonwijken (‘aandachtswijken’) terugdringen, dat was
doel en boodschap.
Bovendien werkt Mechelen actief aan de verbetering van de woonkwaliteit. De stad stelt hiervoor een substantiële premie ter beschikking van
eigenaars om hun woning te renoveren. Daarnaast voert ze een actief beleid, gericht op de aanpak van woningen van slechte kwaliteit.
Eenvoudig en smaakvol.

woningen gebruikt worden voor noodopvang omdat de renovatiewerken
pas dan van start gingen.
Natuurlijk biedt het hele proces slechts een tijdelijke oplossing. Naar definitieve oplossingen wordt gezocht in overleg tussen verschillende diensten
en instanties: het Sociaal Verhuurkantoor, verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen, Woonwijzer (juridische problematiek), OCMW enz.

Beproefd renovatieproces
Voor het onbewoonbaar verklaren van woningen werkt de Stad samen met

Mechelen heeft al meermaals het systeem toegepast waarbij de Regie

de Vlaamse Gemeenschap. Jaarlijks worden er in Mechelen een tachtig-

voor stadsvernieuwing een woning verwerft en renoveert, en ze daarna

tal woningen ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaard. Op 31 decem-

verhuurt maar dikwijls ook verkoopt. Het OCMW neemt die panden in huur

ber 2008 stond de teller van die woningen op 201.  Onrustwekkend is ook

en verhuurt ze verder of stelt ze ter beschikking van een kansarm gezin.

dat momenteel 50 van die onbewoonbaar verklaarde woningen bewoond

Niks nieuws eigenlijk. Tegelijk staat het OCMW ook in voor de begeleiding

zijn. Dat bevestigt de hoge nood aan noodwoningen. Omdat de doelgroep

van de bewoners. Zo gaat dat ook in zijn werk voor de noodopvang.

zeer divers is, moet een voldoende flexibel aanbod gecreëerd worden om
op die diverse noden in te spelen.

De oorspronkelijke bedoeling was om 9 woningen aan te kopen. In de projectperiode kenden we echter een stijging van de vastgoedprijzen. Ook de renova-

Door meer transitwoningen ter beschikking te stellen, kunnen gezinnen

tiekosten volgden die trend. Omwille van tijdsdruk en ook omdat een aankoop

die dreigen op straat te worden gezet of die in een zeer slechte omstandig-

van een woning niet doorging, omdat de overheid besliste dat die openbaar

heden wonen tijdelijk een nieuw onderkomen vinden. Ondertussen kunnen

verkocht moest worden, werden er uiteindelijk 7 woningen aangekocht.

ze hun zoektocht naar een geschikte woning aanvatten of voortzetten.

Die zijn nu bijna gerenoveerd. Het gaat om woningen met 4 tot 6 slaapkamers, omdat het meestal grote gezinnen zijn die in nood verkeren.

Opvangproces: dynamiek behouden

Oorspronkelijk was in de overeenkomst met het Grootstedenbeleid zowat

Vroeger werden noodwoningen verhuurd. Maar dat bracht al vlug met zich  

en renovatie. De uiteindelijke kost bedroeg 170.000 per woning.   In een

100.000 euro per woning voorzien voor aankoop, honoraria architecten
mee dat de bewoners er veel langer (konden en wilden) blijven. Ze werden

bijkomende overeenkomst werd extra subsidie verdeeld over de vele pro-

m.a.w. niet gestimuleerd om een oplossing te zoeken.

jecten in Mechelen, ook voor dit project. De Stad betaalt een deel van de
renovatiewerken zelf.

“Belangrijk om weten is dat de transitwoningen nu niet meer verhuurd worden. Ze worden voor 6 maanden ter beschikking gesteld. Er wordt streng op

Het project werd bekendgemaakt bij architecten uit het Mechelse. Drie

toegezien. Zoniet gaat de dynamiek verloren en slibben de woningen dicht.

bureaus reageerden. Twee daarvan namen 3 woningen voor hun rekening,

Uitzonderlijk kan dat met nog eens zes maanden verlengd worden. Heel uit-

een derde de zevende.

zonderlijk”, stelt Jos Joostens van het OCMW. Mechelen beschikte al over
een 10-tal van zulke woningen.

Voorjaar 2008 werd gestart met de renovatie. De aannemers zijn aannemers waar de stad al ervaring mee had en die de duurzaamheidscriteria

Onlangs werd gebruikt gemaakt van een renovatieproject van woningen

die opgelegd werden goed kenden: hout met FSC-label, ramen met su-

van de Mechelse Goedkope Woning. Gedurende anderhalf jaar konden vijf

perisolerende beglazing, regenwaterrecuperatie. Een van de aannemers
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nam 6 woningen voor zijn rekening, waardoor de bouwheer wel erg afhan-

Aanvaard in de wijken

kelijk werd van hem.
De wijkkranten zorgden voor bekendheid van het initiatief. Aan de huizen
De woningen werden opgeleverd in 2009. Nu wordt er samen gezeten
met het OCMW over de wijze van verhuur.

zelf werd door middel van werfborden aangekondigd dat die woning met
middelen van het Grootstedenbeleid gerenoveerd wordt voor noodopvang.
Met een telefoonnummer voor eventuele bijkomende uitleg.  

Inzetten op sociale economie
“In Mechelen hebben we nogal wat ervaring met sociale tewerkstelling
bij het OCMW, De Sleutel ( centrum voor alcohol- en drugverslaving), het
Atelier (sociale tewerkstelling) en het Steunpunt Tewerkstelling”, vertelt
Cindy Wynants, projectcoördinator bij de Dienst Stadsvernieuwing en
Wonen. “Er wordt ook met mensen van vreemde herkomst gewerkt, die
ingeschakeld werden bij ontmanteling enerzijds, schilderwerken anderzijds.” De initiatieven die zich met sociale tewerkstelling bezig houden
zijn dikwijls erg kleinschalig waardoor het contact meestal goed verloopt. …”Maar er liep wel eens wat mis qua afspraken tussen de aannemers en de tewerkstellingsinitiatieven”. Het was soms niet zo makkelijk
om het werk van die laatste te plannen en te coördineren met dat van de
aannemers. Dat bracht mee dat de aannemer soms toch de opdrachten van de sociale tewerkstellingsagentschap moest overnemen.

De reacties op het initiatief zijn over het algemeen positief. Cindy krijgt
wel eens een telefoontje van buren uit de omgeving van de huizen die in
orde gebracht worden. Wanneer de beller te horen krijgt dat het om een
initiatief van de stad gaat en dat het OCMW voor de begeleiding zal zorgen
is dat meestal wel een soort zekerheid. De weinige twijfels komen vooral
van oudere mensen uit de buurt, die zich zorgen maken over wie er zal
komen wonen en of dat geen overlast zal meebrengen.
Een goede basis lijkt gelegd. Even afwachten nog wat betreft het resultaat
in de praktijk, vermits de woningen nog niet bewoond zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Belangrijk om te onthouden is de cruciale rol van de begeleiders
van de tewerkstellingsinitiatieven, want daar staat of valt een goede
planning en een goede afspraak mee.

succesfactoren en aanbevelingen
Betrek systematisch tewerkstellingsinitiatieven, maar maak duidelijke afspraken tussen hen en de aannemers.

Spreiding, Geen stigmatisering
Wat vooral opvalt in de huisvestingsovereenkomst van de stad Mechelen is
het groot aantal projecten verspreid over de ganse stad. Sommige daarvan moeten - met een soms bescheiden bijdrage van het Grootstedenbeleid - vooral een impulsfunctie vervullen en worden daarom via partnerschappen uitgevoerd.
Zoals ook de huisvestingsprojecten van de stad over het hele grondgebied
gespreid worden, werd ook de aankoop van transitwoningen bewust gespreid over verschillende delen van de stad en deelgemeenten:  Willem
Geetsstraat, Ravenbergstraat, Leuvensesteenweg (2 woningen), Donkerlei, Caputsteenstraat, Generaal De Ceuninckstraat.
Er werden geen woningen gekocht en gerenoveerd in wijken met een hoog aantal sociale huurwoningen, om verdere mogelijke stigmatisering tegen te gaan.

Spreid noodopvangwoningen over het grondgebied.
Communiceer in alle openheid over het project met de buurt.
Voorzie in een speciale begeleiding om voor tijdelijk gehuisveste mensen duurzame huisvesting te vinden, die beantwoordt aan hun noden,
om zo ook het ‘transit’-karakter van deze woningen te vrijwaren.
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Bergen

Sociale Economie

Een broedplaats voor sociale
economiebedrijven
De Stad Bergen wil de sector van de sociale economie nieuw leven inblazen. Ze aarzelde niet om hiervoor een “incubator” (moederhuis) voor startende bedrijven op te
richten in het hartje van een kwetsbare wijk. Het OCMW staat aan het roer en trekt
resoluut de kaart van de sociale integratie.

Op een paar boogscheuten van de Stad Bergen, in het midden van de
Borinage, wordt er gefocust op het district Jemappes-Flénu. In deze
aandachtszone heeft de stad Bergen besloten haar stadscontract uit te
bouwen. Drie doelstellingen : geïntegreerde wijkontwikkeling, economie
en sociale cohesie.
Binnen die stadsdynamiek heeft het OCMW ervoor geopteerd om een ambitieuze strategie van sociale economie op te zetten. Meest zichtbaar is
het “bedrijvenmoederhuis” dat te midden de Cité du Coq het licht zag.

Moderne, dynamische structuur
Het bedrijvenmoederhuis is gevestigd in een modern gebouw en heeft
zichzelf een hele uitdaging meegegeven : een economische dynamiek creëren in een wijk die vroeger synoniem was met sociale onrust. Die uitdaging leidde tot een basisgegeven : de sector van de sociale economie kan
zich niet ontwikkelen zonder moderne en efficiënte structuur, afgestemd
op de verwachtingen van de markt. ”In Bergen is de sociale economie een
Een modern gebouw en veelbelovende projecten : succes verzekerd !

De enige activiteit die we hebben moeten uitbesteden zijn de schoonmaaksters
die vooral voor de stad en het OCMW werken. Enkelen van hen werken ook bij
Dienstenchequebedrijven.”

Welkom, kandidaat ondernemers !
De andere activiteit van het Bedrijvenmoederhuis heeft te maken met al
de potentiële projectauteurs in de sociale economie : werklozen, studenten en werkende mensen die op zoek zijn naar een nieuwe richting. Ze zijn
allemaal welkom om hun ideeën te komen toelichten. Eve Delvinquière,
Coördinatrice van het project en Kabinetschef van het OCMW van Bergen :
meervoudig project geworden dat vele onderling van elkaar afhankelijke spe-

“We hebben een strategie ontwikkeld die verschillende actieniveaus inhoudt.

lers aanspreekt”, legt Marc Barvais, de voorzitter van het OCMW uit. “Via

Zo vuren we de sector van de sociale economie aan. We moedigen het op-

ons Bedrijvenmoederhuis spreken we twee verschillende publieken aan : de

richten van bedrijven of eenmanszaken aan door middel van een gespeci-

initiatiefnemers van sociale economieprojecten en al wie socio-professioneel

aliseerde vzw. En we verzekeren die nieuwe projecten van een plek in ons

ingeschakeld wordt.” De toon is gezet !

bedrijvenmoederhuis.”

Socio-professionele inschakeling
op het terrein

economie. Zij  begeleiden de projectauteurs op de verschillende etappes

‘Ecomons’ is een raadgevend agentschap en incubator voor de sociale
bij het opzetten van hun bedrijvigheid : haalbaarheidsstudie, marktstudie,
business plan... “Wanneer het concept levensvatbaar geacht wordt, kunnen
Via het ‘Opleiding door Werk-bedrijf’ (Entreprise de Formation par le Tra-

de projectauteurs rekenen op verschillende diensten : huisvesting in kanto-

vail - EFT), zoekt het moederhuis mensen die moeite hebben om zich in

ren met lage huurprijs, boekhoudkundige en commerciële begeleiding… In

te schakelen in het traditioneel economisch bestel. Marc Bavais : “Om hun

het merendeel van de gevallen is het dat kleine zetje dat de ondernemers zal

vaardigheden wat betreft leren en werken te evalueren stelt het OCMW ‘’voor-

toelaten op kruissnelheid te geraken en zo autonoom te worden.”

opleidingen’ voor aan langdurige werklozen en mensen die van een integratieinkomen genieten. Op basis van die ‘socialiseringsopstap’ kunnen bepaalde
mensen opleidingen volgen of een arbeidscontract bij stad of OCMW krijgen in
het kader van artikel 60 §7.”
Elk jaar nemen een zestigtal stagiairs deel aan een van de vijf voorgestelde
opleidingen : magazijnier-besteller met specialisatie hout, installateurhersteller van huishoudtoestellen, schoonmakers, biogroententeler of
arbeider voor transport-behandeling-distributie. “Dat EFT is heel nauw
verbonden met al wat leeft in de wijk”, gaat hij verder. “We beschikken over
twee serres en ook over een terrein waar we groenten telen op basis van o(n)
verdachte landbouw. We verkopen wat we telen op die plek zelf en het zijn
vooral de inwoners van de Cité du Coq die er hun voordeel mee doen. De tweedehandshuishoudapparaten en -huisraad verkopen we in een winkel in de stad

Het OCMW trekt
In het begin van de jaren 2000 grijpt de Stad Bergen de gelegenheid
aan die geboden wordt door het Europese URBAN II programma om
het Bedrijvenmoederhuis op te richten, een mooi en groot gebouw
aan de rand van de cité du Coq in Jemappes. Tegelijkertijd dient de
stad een aantal projecten in bij het Grootstedenbeleid, neemt het
OCMW het beheer over van het gebouw en brengt er zijn opleidingdoor-werk bedrijf (EFT) in onder. Het complex bestaat uit drie industriële halls met mooie kantoorruimtes erboven. Verschillende structuren die binnen de sociale economie actief zijn vestigen zich hier.

en ook onze dienst handeling en transport biedt zijn diensten aan in de stad.
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Zachte start met Avomarc

Synergieën met het verenigingsleven

Het Moederhuis draait ook rond ‘Avomarc’, een activiteitencoöperatie

De verenigingsdynamiek in Jemappes wordt vooral gecoördineerd en aan-

die een ander type van begeleiding aanbiedt, voor wie eraan twijfelt

gestuurd door het ‘Maison de la Vie associative et des Loisirs’ (Verenigings-

om zich als zelfstandige te vestigen. “De kandidaten hebben dan geen

en vrijetijdshuis), ook een project dat door het Grootstedenbeleid gesubsi-

inschrijving in het handelsregister nodig om hun activiteit uit te oefenen

dieerd wordt. “We willen heel graag samenwerken met die organisatie, met

vermits ze beroep doen op die coöperatie die zonder kost gevestigd is bin-

name wanneer we een vereniging ontmoeten die zich wil omvormen tot sociaal

nen de sociale economiepool… Het zijn in tegendeel de inkomsten die uit

bedrijf”, legt Eve Delvinquière uit. “In dat geval kunnen die mensen beroep

de activiteiten van Avomarc gehaald worden - na aftrek van de participa-

doen op onze structuur. Om feesten en wijkanimaties te organiseren werken

tiekosten en andere kosten eigen aan die activiteiten - die de organisatie

we veeleer samen met de preventiedienst.”

toelaat ze door te storten.”
Dat bracht heel wat bedrijven aan die binnen het Moederhuis actief zijn,
waaronder bij voorbeeld ‘Droits et Devoirs’ (Rechten en Plichten) gespecialiseerd in het ontmantelen van oude pc’s, ‘Home Drivers’ dat een wagenmet-chauffeurdienst aanbiedt om thuis te geraken, een groentebedrijf en
een bedrijf voor groenonderhoud.

Burgerparticipatie
Er wordt veel aandacht besteed aan bewonersparticipatie. Dat soort van
aan de omgeving aangepaste infrastructuur en diensten is dan ook een
rechtstreeks gevolg van de wil van een gemeenschap. Bergen heeft ervaring met participatie. Dank zij het stadscontract kunnen burgers breed
aangesproken worden van bij het begin van de projecten. Zo kunnen gezamenlijke doelstellingen gerealiseerd worden. Als instrument voor lokale
ontwikkeling wil Magasins Citoyens aan de concrete verwachtingen van
het publiek beantwoorden. Dat versterkt de kwaliteit van de aangeboden
diensten. Alles wat er opgezet wordt en plaatsvindt, wordt via verschillende kanalen aan de bevolking gemeld.
“Ter sensibilisatie en om de activiteiten van het Moederhuis bij een groot
publiek bekend te maken organiseren we opendeurdagen en feestelijke
momenten”, onderstreept Marc Barvais. “Onlangs nog schaften we
ons een chalet aan om de groenten te verkopen van onze biogroententeelt. En in een moeite door werken we ook mee aan het opzetten
van kookcursussen om de bewoners gezonde voedingsgewoonten bij te
brengen. Met de steun van de wijkantenne die hier vlakbij gevestigd is,
bieden we binnenkort aan de buurtbewoners 27 kleine perceeltjes voor
groentetuintjes aan.”

succesfactoren en aanbevelingen
De sector van de sociale economie heeft in Bergen een positief en
energiek imago. Dat dankt de sector aan de keuze van de stad voor een
modern en functioneel gebouw te midden van een ‘gevoelige’ wijk.
In de sociale economie hangt succes vooral af van het profiel van
de projectauteur. Een goed idee hebben is niet genoeg. Je moet ook
ondernemersbloed hebben en je sector goed uitkiezen en omlijnen.
Dat is de opdracht van Ecomons : die verschillende parameters in
beeld brengen.
Het Bedrijvenmoederhuis is gevestigd in een wijk die eerder geïsoleerd en moeilijk ligt. Het huis smeet zijn deuren open voor de buren
en wil vooral samenwerken met het verenigingsleven.
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Brussel

Project X

Gedaan met de stadskankers !
Project X ! Op zijn minst een enigmatische projecttitel… waarachter een van de meest originele
instrumenten voor stadsrenovatie schuilt van de
Stad Brussel.

De privé-huurmarkt die niet aan de normen van de huisvestingscode
beantwoordt terug gezond maken, en daarbij volop inzetten op socioprofessionele inschakeling: dat is in een notendop het uitgangspunt van
Project X. Het zag het licht in het begin van de jaren 2000 als initiatief
van het OCMW van de Stad Brussel. Het concept : privé-huurwoningen
terug gezond maken door een beroep te doen op teams van arbeiders
via beroepsinschakeling... terwijl de huurders in hun woningen kunnen
blijven. Van een uitdaging gesproken !
In 2004 werd het als pilootproject ingeschreven in het sociale luik van
de Wijkcontracten en kreeg het een eerste financiële ondersteuning
van het Wijkcontract Van Artevelde Notre-Dame au Rouge. Het eerste
jaar werd van start gegaan met het oplijsten van potentieel renoveerbare woningen, het leggen van contacten met de verenigingen en het
sensibiliseren van kwetsbare bevolkingsgroepen. In 2005 luidden de
eerste onderhandelingen met de eigenaars het begin in van de praktische fase. Het Grootstedenbeleid ziet het project wel zitten en besluit
het van in het begin te ondersteunen. De middelen die vrijkomen brengen het project in een stroomversnelling en dragen bij tot de geloofwaardigheid ervan.
Renoveren voor de meest kwetsbare bevolking.

Subtiel uitgedacht

Huurdersbegeleiding

De originaliteit ligt in het subtiele opzet om in één beweging premies en

De teams van Project X van hun kant overtuigen de families van de

fiscale voordelen samen te brengen en renovatiewerken uit te voeren ten

voordelen van het project. Thierry Timmermans : ”In het begin dach-

voordele van eigenaars die op hun beurt de huisvesting van hun huurders

ten we dat we als redders zouden onthaald worden. We waren vlug ont-

aan een sociale prijs garanderen. Thierry Timmermans : “Project X brengt

nuchterd toen bleek dat de huurders niet zo gebrand waren om hun

in één formule alle voordelen samen waarop eigenaars beroep kunnen doen.

woning tijdelijk te verlaten, zelfs indien ze gerenoveerd zou worden.

En wij voeren hun renovatiewerken uit zonder dat het hen een cent kost.”

Ze konden zich elders wonen moeilijk voorstellen. De reden was meestal dat ze schrik hadden hun sociale contacten te verliezen : vrienden, de

Praktisch gesproken komt het hierop neer: een eigenaar heeft recht op sub-

school van de kinderen, de winkels in de buurt...” Om de families te over-

sidies (maximaal 65 % onder de vorm van premies en fiscale voordelen) en

tuigen doet Project X beroep op de vzw Convivence om sensibilisatiecam-

bovendien neemt de vereniging Project X de realisatie van alle renovatie-

pagnes op te zetten. “We zijn op zoek gegaan naar de woordvoerders en

werken op zich. Als tegenprestatie tekent hij/zij een renovatiecontract en

opiniemakers uit de wijken om onze actie bekend te maken. En we hebben

een verhuurcontract met het OCMW van minstens 9 jaar. De terugbetaling

ons ook ingespannen om de minst destabiliserende oplossingen te vinden

van de voor zijn rekening gemaakte renovatiekosten (minimum 35 %) wordt

voor de families wat betreft tijdelijke woonst.”

afgehouden van de huurprijs (verminderd met de aangegane kosten) die het
OCMW de eigenaars gedurende de duur van de huurovereenkomst betaalt.

Nog een onvoorzien obstakel (en wat voor een...) : in sommige gevallen
werd maar weinig zorg gedragen voor de gerenoveerde woningen. “Toen
we merkten in welke mate onlangs gerenoveerde woningen al verloeder-

Win-win operatie

den, beseften we dat huisvestingseducatie geen overbodige luxe is, en dat
we begeleidingsplannen moesten opzetten om de huurders aan te sporen

Voordelen van deze formule : de eigenaar moet niets voorschieten, kan

zorg te dragen voor hun woning.” Waarvan akte !

rekenen op een maandhuurprijs en dat elke maand gedurende minimum
9 jaar. Als de huurovereenkomst wordt stopgezet kan hij terug over zijn
goed beschikken en het zelf beheren. De huurder van zijn kant blijft voor

Professionele inschakeling

zijn gerenoveerd pand de huurprijs van vóór de renovatie betalen aan het
OCMW of aan het Sociaal Verhuurkantoor van de Stad Brussel. Geduren-

Thierry Timmermans: “Het andere luik van Project X is dat van de pro-

de de hele looptijd van de huurovereenkomst stelt Project X in overleg met

fessionele inschakeling. Alle werkzaamheden worden in de mate van

het sociaal verhuurkantoor huurders voor op basis van een rooster met

het mogelijke uitgevoerd door ongeschoolde arbeiders die we aanne-

specifieke voorrangsregels.

men onder artikel 60 § 7”. Ze worden aangespoord om een beroepsopleiding te volgen op de werkvloer en volgen de ‘beroepsinschakeling’ van
Project X. Deze wordt nog versterkt dank zij een bijkomende financiering

Renovatie van leegstaande panden
Van bij het begin van het project heeft het Grootstedenbeleid een aantal aanpassingen geëist die ondertussen gemeengoed zijn geworden.
Het project voorzag oorspronkelijk alleen tussen te komen voor huurwoningen. De overeenkomst tussen het Grootstedenbeleid en Project
X liet toe om ook leegstaande panden aan te pakken. Dat is ondertussen als norm aanvaard bij alle wijkcontracten en heeft een dubbel
voordeel : het aantal transitwoonplekken wordt verhoogd en vele lege
huisvestingsplekken boven winkelpanden worden zo gerehabiliteerd.

vanwege de administratie Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
“De werken die onze arbeiders niet aankunnen worden uitgevoerd door geschoolde arbeiders en geregistreerde bedrijven. Op onze werven werken
vandaag 35 mensen via beroepsinschakeling en ze worden ook opgeleid op
de werf. Ze werken onder negen teamchefs (die ook uit de inschakelingsmodule van Project X komen) en van twee ploegbazen. Ontwikkeling en
administratie worden beheerd door een tiental medewerkers.”
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Partnerschappen waar je niet buiten kan

succesfactoren en aanbevelingen

Door in het kader van de Wijkcontracten te werken, kon Project X heel
wat synergieën aangaan met het verenigingsleven. Zo wordt er nauw
samengewerkt met Convivence, een vereniging die opkomt voor de
individuele en collectieve rechten van huurders. Convivence is op alle
fronten aanwezig en tracht eigenaars te overtuigen om hun ongezonde
woningen te renoveren. Indien nodig zal Convivence ook de klachten opstellen zodat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een  onbewoonbaarverklaring kan opmaken. Daarnaast werken ze ook aan sensibilisatie en
‘opvoeding’ van de huurders.

De originaliteit van het project ligt in het nastreven van verschillende
objectieven tegelijkertijd: stadsvernieuwing, socio-professionele inschakeling en het sensibiliseren in verband met de woningkwaliteit.
De wijkbewoners plukken de veelvuldige vruchten van die verschillende dimensies doordat er met partners gewerkt wordt.

Project X doet beroep op het Sociaal Verhuurkantoor van Brussel wanneer de renoveerde panden aan hun huisvestingscriteria beantwoorden
(25% van de panden van Project X is hieraan toevertrouwd). Dat agentschap neemt dan het huurbeheer en het onderhoud voor zijn rekening.

Het succes ligt bij het betrekken van zowel eigenaars als huurders
bij het opzetten van de renovaties : financiële en contractuele implicatie van de eigenaars, begeleiding van de huurders zowel wat betreft hun tijdelijk verblijf tijdens de werken als daarna... Aankoop en
inrichting van een gebouw dat dient als transitplek – exclusief voor
Project X-huurders – heeft de renovatie van panden van families die
op de wachtlijst voor een transitwoning stonden in een stroomversnelling gebracht.

Inschakeling op de lange termijn

Het project mikt zowel op het aanpassen aan de gezondheidsnormen
van privé-huurpanden als op het behouden van de huurders, en dat
aan dezelfde financiële voorwaarden. In’t kort : het komt er dus op
aan ‘de wijk te renoveren, zonder de bewoners te vervangen’.

Het originele concept werd aangepast en er werd gemikt op meer
ambitieuze renovaties. Zo konden er echt ingrijpende tussenkomsten gerealiseerd worden.

Voor de verantwoordelijken van het inschakelingsproject komt het er nu
op aan de arbeiders van Project X zover te brengen dat ze zich inschrijven in een inschakelingsperspectief op de lange termijn, met ‘variabele
geometrie’: inschakeling door werk, door scholing, door het valideren van
competenties... Er wordt aan een opvolgingsstructuur gewerkt die nauw
aanleunt bij de werknemers. “Dat is voor ons een relatief nieuwe aanpak”,
legt Thierry Timmermans uit. “We willen meer rekening houden met de realiteit van de socio-professionele inschakeling van ons doelpubliek : welke
toekomstmogelijkheden, welke aanvaardbare ambities kunnen we samen
met hen koesteren ?… Maar zeggen dat iemand die door Project X opgeleid
is alle vaardigheden bezit om onmiddellijk werk te vinden, dat is waarschijnlijk wat hoog gemikt. Wel willen we eraan werken om door de praktijk op
onze werven de werknemer goesting te doen krijgen om een weg af te leggen
na het Project X-traject. Er moeten overeenkomsten afgesloten worden met
verschillende institutionele actoren om de overgang te kunnen maken van
inschakeling naar kwalificatie. En : we willen ook de post-Project X ervaring
kunnen evalueren. “In die zin zal Project X meer aandacht besteden aan de
aspiraties van de werknemers zelf, zodat ze werkplekken toebedeeld krijgen
die overeenstemmen met het parcours dat ze zelf voor ogen hebben. Thierry
Timmermans besluit : “Als een van onze werknemers bijvoorbeeld een klein
restaurant wil openen, zullen we hem betrekken bij stockbeheer, bestellingen en leveringen. Zo zal hij of zij op de werkvloer zich de vaardigheden kun-

Nog ambitieuzere tussenkomsten
Tijdens de voorbereidingsfase wou Project X heel kleine
interventies doen om ongezonde woningen aan te pakken - eerder herstellingen dan renovaties - zonder daarbij de huurders te laten verhuizen. Maar in de praktijk
bleek dat onhaalbaar. Oorspronkelijk werd er gerekend
op tussenkomsten van enkele duizenden euro, maar de
gemiddelde renovatiekost ligt nu in de buurt van 25 000
euro (materiaal en onderaanneming).
Bovendien plant Project X binnenkort de panden te renoveren volgens duurzame ontwikkelingsnormen en wil het
de lokale vestiging worden van het Fonds ter Reductie
van de Globale Energiekost (FRGE).

nen eigen maken die hem/haar later van pas zullen komen.”
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G e nt

Jopro

Uitgebalanceerde begeleiding
van jongerenprostitutie
Van een sigaretje en een babbel naar een heuse informatieve website voor en door jongens die zich prostitueren in en om
het Gentse Citadelpark.
“Hoe gaat ’t vandaag?” : een vraag die een oudere buurtbewoonster onlangs
stelde aan een van de jongeren die zich prostitueren in het Gentse Citadelpark. Dat was enkele jaren geleden ongehoord. De jongeren werden
met alle zonden van Israël beladen en gemeden. De jongerenprostitutie is
in enkele jaren significant gedaald op die plek door stilaan en zorgvuldig
opgebouwde communicatie en informatie met de doelgroep en de buurt.
Dat kon dank zij investeringen in en een doorgedreven aanpak van het
straathoekwerk. Er werd veel ingezet op gezondheidspreventie en solidariteit tussen de ‘gasten’. Wel heeft het fenomeen zich ondertussen verlegd,
onder andere naar het internet. Daar wordt nu verder op ingezet.

Een gezonde stad in een gezonde omgeving
Toeristen en cultuurfanaten kennen het Citadelpark van Gent omdat daar de
bekende musea gevestigd zijn. De Gentenaars kennen het park ook omwille van
zijn speelplein, kiosk, het Kuipke, het dierenasiel... Je kan er wandelen, sporten, de krant lezen, een babbeltje slaan met voorbijgangers… Maar in en rond
het park bestaat ook het fenomeen jongerenprostitutie : een gedeelte van het
park wordt vooral gebruikt door prostituees van allerlei aard en hun klanten,
onder andere aan ‘den berg’ en aan de kant van de Koning Leopold-II laan.
Gent zet in op betere gezondheid en leefmilieu in de probleemwijken. Dat gebeurt o.a. door gezondheidsbevordering van een aantal specifieke doelgroepen, zoals in dit geval jongensprostituees (vandaar de projectnaam JOPRO),
waarvoor  begeleidings- en/of verzorgingsdiensten uitgebouwd worden.
Een probleem uit de verdokenheid gehaald.

Straathoekwerk : informatie, communicatie
Het straathoekwerk werd opgericht in 1992 na de eerste zwarte zondag bij
de parlementsverkiezingen van november 1991. In 1996 begon het zich ook
met problematisch druggebruik bezig te houden. Daarna richtte het zich
naar andere restgroepen die vanuit hun situatie aandacht verdienen, zoals
jongerenprostitutie in en om het Citadelpark.
Die jongeren kenden elkaar niet, werkten alleen, waren slecht of niet geïn

denen deden: op zoek naar de eigen seksualiteit, nood aan een inkomen,

formeerd en liepen daardoor veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Om een

soms zelfs alleen om wat zakgeld om naar de film te gaan. Ze hebben een

zicht te krijgen op de situatie in Gent, op de doelgroep, de aard en de om-

zeer laag zelfbeeld, maar ook een grote weerbaarheid. De doelstellingen

vang van de problematiek, werd het JOPRO-project in 2000 opgestart. Hans

werden stilaan aangepast: vanaf 2005 werd steeds meer ingezet op ge-

Bodyn van het straathoekwerk in Gent licht toe: “Straathoekwerkers wisten

zondheidspreventie en solidariteit onder de doelgroep. Daarvoor werden

uiteraard dat in het Citadelpark in Gent homofielen elkaar opzoeken in de sche-

federale middelen ingezet.

merzone van het stadspark. Dat is ook zo in andere steden. Dat heet ‘cruising’.”
Maar er was meer aan de hand. Ook de prostitutie- en schijnhuwelijkencel
van de politie zag dat. “Jongeren en jonge mannen, tussen de 17 en de 35 jaar

Gezondheidspreventie : belangrijke zorg

oud liepen er rond, op zoek naar klanten die ze meenamen naar hotelletjes
aan het station of elders, maar ook in de buurt. Soms werden er wel 15 tegelijk

In samenwerking met Pasop, een vereniging die zich om raamprostitutie

gesignaleerd in het park.” Al vlug werd het fenomeen negatief gepercipi-

bekommert, werd het gros van de in totaal bijna honderd gasten gevac-

eerd door de buurt. “Bewoners van appartementen uit de buurt merkten b.v.

cineerd tegen hepatitis A en B. Dat was slechts mogelijk omdat de straat-

dat tapijten uit hun inkomhal verdwenen…Het duurde niet lang alvorens dat en

hoekwerkers er eindelijk in geslaagd waren om met hen over het onder-

vele andere problemen in de buurt aan die jongeren verweten werden”, legt

werp te communiceren. Er werd een SOA-onderzoek gehouden en meer

Hans uit. Er moest dus gewerkt aan de veiligheid en de leefbaarheid in de

voorlichting gegeven. Ook hier geleidelijkheid: het gebeurde eerst op straat

buurt, zoveel was duidelijk. En dat via de leefwereld van de doelgroep zelf,

zelf, dan in een lokaal van de straathoekwerker en uiteindelijk bij Pasop.

met respect voor de waarden en normen die gelden binnen die leefwereld.
Niemand dwingen. En zeker geen repressie.  Hans: “Maar hoe begin je daar
aan? Die ‘gasten’ stonden daar helemaal niet op ons te wachten…”

Middelen Grootstedenbeleid : decisief

Zeer geleidelijke aanpak

“Ook voor dit project waren de middelen van het federaal Grootstedenbeleid decisief (het ging om 2 voltijdse straathoekwerkers + werkingsmiddelen)”, zegt Joris Demoor, coördinator van o.a. de middelen van
het Grootstedenbeleid in Gent. “Anders had het project in een afgezwakte versie moeten plaatsvinden, met relatief weinig kans op succes,
want het is zeer arbeidsintensief gebleken, vooral ook in de zoekfase.”

Het duurde dan ook zowat een jaar voor er goed contact was met het
merendeel onder hen. Bij occasioneel contact vroegen ze om sigaretten.
Die kregen ze, maar in het pakje zat naast enkele sigaretten ook preventie- en ander materiaal. In het begin werd dat weggegooid. Maar ze bleven
‘sigaretten’ vragen. Het ijs brak stilaan, er werd over van alles gesproken,
maar niet over het onderwerp zelf. Na een tijdje zaten de sigaretten in een

Solidariteit: daar staat of valt het
project mee

rugzakje, samen met een sociale kaart,  informatie, glijmiddel, condooms
etc. De gasten vroegen er steeds meer om, soms zogezegd ‘voor een

De groep van de gasten verandert voortdurend. Sommigen verdwijnen,

vriend’. Het werd stilaan duidelijk dat ze dat werk om verschillende re-

anderen stappen eruit. Ze hebben geen sociaal netwerk en vallen daar-
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door dikwijls teveel ten prooi aan de klant. Soms komt er  gratuit geweld

De prostitutie in het park is gedaald, maar dat ligt ook aan verhoogde

aan te pas. Om aan bonding te doen werd er ‘activiteitsgericht’ gewerkt:

politieaanwezigheid, aan meer beloop in en rond het park door de activi-

bowlen en voetballen met de gasten, een trip naar de Ardennen…. Stilaan

teiten van de culturele en sportinfrastructuren in de buurt.  

begon de groep aan elkaar te hangen. En vooral: ze besloten zelf om aan
een website te werken.
Die website stond zeker niet in de doelstellingen van het project. 10 à

Niet alleen in Gent, ook elders, en steeds
meer virtueel

15 gasten werken zelf aan het geven van ‘tips and tricks’ i.v.m. jongerenprostitutie. Straathoekwerk en Pasop kijken toe op de accuraatheid

Ondertussen is het wel een thema geworden voor álle straathoekwerkers

van de inhoud. Er wordt juridische informatie verstrekt (wat is seksuele

in Gent (22 in totaal). Het overgrote deel daarvan is permanent op straat.

meerderjarigheid, wat is aanranding van de eerbaarheid…), uitgelegd wat

Ze kennen de problematiek, spelen in op buurtevoluties, en zijn er

prostitutie eigenlijk is, wat zijn de do’s en don’ts, welke zijn de risico’s

permanent alert voor.

van het ‘vak’… Werken aan weerbaarheid : www.jongenskwartier.be, een
website van en door de gasten.

In Gent zelf is het probleem dus minder zichtbaar geworden. Mission accomplished, denk je dan. Maar het heeft zich verplaatst naar andere vind-

Belangrijk: telkens wordt er bij vermeld dat het niet de bedoeling is van de

plaatsen en -momenten. Ook de doelgroep is nu anders samengesteld.

website om het fenomeen te bestendigen, laat staan te bevorderen.  

Door de migratiebewegingen zijn er nu meer jongeren uit het voormalige
Oostblok…. Het is dus telkens deels opnieuw beginnen.

De site wordt regelmatig bijgewerkt en is een belangrijk middel voor
zelfredzaamheid en emancipatie. Sommigen zijn de prostitutie ontgroeid

Er is ook contact en ervaringsuitwisseling met gelijkaardige wer-

maar blijven betrokken bij het updaten en uitbouwen van de website.

kingen in andere grote steden, maar de context is telkens anders.
Bovendien verschuift het fenomeen van plek: het wordt steeds virtueler, speelt zich af op het internet. Dat geldt ook voor meisjes- en
vrouwenprostitutie trouwens. Samen met de initiatieven uit de andere steden is besloten dat het belangrijk is steeds meer aanwezig
te zijn op het internet.

succesfactoren en aanbevelingen
Een genuanceerdere blik uit de buurt
Hier geen ‘pannenkoekennamiddagaanpak’. Er werd met de omwonenden die het park gebruiken gesproken, er zijn contacten aan de portalen van de appartementsgebouwen. De sociale cohesie is gegroeid door
correcte info over de doelgroep. Hans Bodyn: “Vooruitgang zit ‘m dikwijls
in kleine dingen. Zoals die buurtbewoonster die haar hondje uitlaat en aan
de gasten vraagt hoe het vandaag gaat…”. Het subjectief onveiligheidsgevoel is grotendeels verdwenen, vooral bij het seniorenpubliek uit de
omliggende appartementen.

Neem de tijd: contact krijgen en het vertrouwen winnen van jongeren
in de prostitutie vergt een weloverwogen aanpak die ruim zijn tijd nodig heeft, waardoor men een goed zicht verwerft op de problematiek.
Ook via het internet: de begeleiding moet niet enkel vindplaatsgericht
zijn, maar moet ook betrekking hebben op de virtuele aspecten.

Tien jaar sociale stadsontwikkeling    I    pagina 43

Luik

Rehabilitatie van de huizenblokken Saint-Séverin - Firquet

Doorgedreven renovatie op maat
van het huizenblok
Groot nieuws uit Luik : het pilootproject voor de rehabilitatie van
de twee huizenblokken Firquet en Saint-Séverin in de wijk Sainte-Marguerite staat model voor de lokale stadsvernieuwing.

Op een boogscheut van de Place Saint-Lambert, in het hartje van de Vurige Stede, schurkt de wijk Sainte-Marguerite aan tegen de flanken van een
heuvel die vroeger de kern van de middeleeuwse stad uitmaakte. Maar
de charme van die eeuwenoude straatjes en woningen steekt scherp af
tegen de stadskankers die er de laatste decennia welig tieren. Een kwetsbare situatie die de bewoners zich dagelijks moeten laten welgevallen…
Jean-Baptiste Jehin, verantwoordelijke van de Luikse huisvestingsdienst :
“De laatste decennia stellen we een voortdurend proces vast van versnippering en onwettelijke onderverdeling van eengezinswoningen in dit volkse deel
van het centrum. Er werd gemikt op optimale huurinkomsten. Dat bracht een
ongeoorloofde opdeling van de panden mee.”
Die zorgwekkende situatie herhaalt zich over het hele territorium van de
stad : het aandeel van woningen van minder dan 35 m2 bedroeg 9% in
2001, en nu al 15% ! Tot op vandaag werden meer dan 8 500 woningen van
minder dan 28 m2 (koten) opgelijst. Hoewel bedoeld voor studenten, worden ze dikwijls bewoond door mensen in kwetsbare situaties, die dikwijls
geïsoleerd leven. Maar er wonen ook gezinnen die geen degelijke woning
aan betaalbare prijs vinden.

Redenen genoeg dus voor de gemeentelijke overheid om actieprogram-

Aangename woon- en leefomgeving

ma’s te lanceren om de woning- en levenskwaliteit in het algemeen te
verbeteren. Nu zijn er serieuze projecten mogelijk dank zij het groeperen

Doordat er in de loop der jaren altijd maar bijgebouwd werd, kenden de

van verschillende financieringsbronnen in het ‘Huisvestingsplan’.

woonblokken een verdichting, een opeenstapeling ook, zonder groen.
“Tuinen werden opgeofferd. Woningen kregen geen zon meer, hadden geen
aangenaam uitzicht. De bewoners verbleven in kleine kamers zonder frisse
lucht.”, zucht Jean-Baptiste Jehin. “Dat tekort aan aantrekkingskracht
komt bovenop al die andere oorzaken die bijgedragen hebben tot de trage
verloedering van deze oude wijk.”

Half-openbare open ruimten
Naast privé-tuinen voorziet het project ook half-openbare open ruimten
binnen het woonblok. Jean-Baptiste Jehin : “De bewoners vinden hier wat
Een ambitieus renovatieproject als stadsmodel.

ze normaal in de buitenwijken opzoeken : een conviviale sfeer tussen de bewoners. We hopen dat die meerwaarde de andere eigenaars van het huizenblok er zal toe aanzetten ook hun pand te vernieuwen. We hopen sterk op zulk

Twee ‘symbolische’ huizenblokken

sneeuwbaleffect. Dat zal geleidelijk aan het imago van de wijk veranderen.”

“Enkele jaren geleden gaf de Stad Luik opdracht voor een haalbaarheidsstudie
om de twee huizenblokken Saint-Séverin en Firquet terug gezond te maken”, legt

Werken aan de sociale mix

Sylviane Kech uit. Zij is hoofd van het Stadvernieuwingsproject Sainte-Marguerite. “Dat was toch wel een grote stap, niet alleen omwille van de omvang van
het project, maar ook omwille van de doelstellingen ervan en de locatie zelf.”

Het huisvestingsplan wil een grotere sociale mix in het centrum van de
stad. Daarom worden er zowel sociale huurders als huurders met een
middelgroot inkomen gezocht voor na de verbouwingen. Sylviane Kech :

De gemeenteraad keurde het project voor de huizenblokken Firquet/

“Het project omvat de verbouwing van een dertigtal woningen en bevindt zich

Saint-Séverin goed in 2003, binnen het kader van het stadsvernieuwings-

nog in het stadium van de stedenbouwkundige vergunning. In de loop van

project van de wijk Sainte-Marguerite. De aankoop van de eerste gebou-

2009 begint de afbraak en de verbouwing van de eerste woningen. In eerste

wen in 2005 zette het programma in werking. Financiering kwam van de
federale, regionale en gemeentelijke overheden.
Sylviane Kech : “Het programma van het Grootstedenbeleid liet toe om gebouwen aan te kopen, om ze dan te vernieuwen of af te breken om toegangswegen te maken en groen te voorzien in het centrum van de huizenblokken.
In eerste instantie kochten we krochten aan die zouden afgebroken worden of
die onmogelijk door de privé-eigenaars zouden gerenoveerd konden worden.
De soepelheid van het federale programma was van uitzonderlijk belang voor
ons, want over het algemeen laten de andere stadsvernieuwingsprojecten
moeilijk toe gebouwen aan te kopen en af te breken. In dit geval wilden we de

De ‘Frusques’ zetten zich in
De Luikse dienst voor hulp aan jongeren ligt in het hartje van het
huizenblok Saint-Séverin. Gedurende jaren hebben ze belangrijk terreinwerk verricht voor de families uit de wijk (animatie, preventie,
schooltaakhulp…). Het gebouw waar hun boetiek voor tweedehandskleding was gevestigd is zeer oud. De gemeente kocht het aan en zal
het laten afbreken. De vereniging is nu elders in de wijk gehuisvest.
Ze blijft actief in de wijk om haar werk van sociale samenhang met
de projectverantwoordelijken en de bewoners te verzekeren.  

plekken onbebouwd houden.”
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instantie worden de woningen voor de helft voorbehouden voor de sociale
huurmarkt en voor het andere deel voor huurders met middeninkomens.
Wanneer de wijk een groter aantal middenklasse-woningen zou hebben, dan
willen we er toch naar streven om een gelijk aantal woningen voor sociale
huurders voor te behouden. Dit om een zekere mix te behouden.”

Een onteigeningsplan heeft de speculatie in de kiem gesmoord.
Er werd een oplossing voor herlokalisering voor de bewoners gevonden door middel van een gerenoveerd gebouw.
Er werd met een minimum aan projectauteurs gewerkt. Dat heeft
geleid tot een grotere stedenbouwkundige coherentie en een vlot
verloop van het project.

Er werd voor de vroegere huurders gezorgd. “Van in het begin hebben we
een gebouw aangekocht in het huizenblok om te renoveren als transitwoning
voor de bewoners. Op dit ogenblik hebben alle vroegere huurders een andere
woning gevonden, hier of elders.”

Communicatie met de bewoners
Naast al wat te maken heeft met techniek en stedenbouw heeft de Stad
ook ingezet op communicatie over de doelstellingen van het project. De
stadsvernieuwingscommissie (CRU ), die bestaat uit vertegenwoordigers
van de wijkbewoners, wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de
vorderingen van het project. “Van in het begin zijn de bewoners ‘mee’, vermits deze vernieuwing eigenlijk het resultaat is van hun vraag. Toen we de
stedenbouwkundige vergunningen aanbrachten werden de bewoners die dat
wensten door de Wijkregie ontvangen en kregen ze er verdere uitleg. Er is
vandaag nog niets te zien, maar wanneer de werken zullen aanvangen zullen
we regelmatig infosessies organiseren voor alle bewoners.”  

succesfactoren en aanbevelingen
Het belang van het project ligt in het feit dat verschillende financieringsbronnen gecoördineerd werden. Alleen zo kon zo’n belangwekkend project in de steigers gezet worden.
Het soepele programma van het Grootstedenbeleid liet vlugge acties
toe, aangepast aan de kwetsbare omgeving.
De grootte van de gerehabiliteerde stadsperimeter (huizenblok) bereikt een kritieke massa die toelaat om een goede zichtbaarheid te
creëren en navolging in de wijk te bevorderen.
Dankzij een voorafgaande studie die de acties identificeerde en de
richting ervoor aangaf, kon de Stad met grote precisie de panden
aanduiden die bij voorkeur moesten verkregen worden.

Meer gebouwen in eigendom
van de Stad Luik
In Luik is het leeuwendeel van het woonpark eigendom
van privé-eigenaars. De publieke sector heeft slechts een
aandeel van 8,5%. Dat maakt het voor de Stad niet gemakkelijk om een pro-actief huisvestingsbeleid te voeren.
Via het programma Grootstedenbeleid heeft de Stad de
keuze gemaakt om haar eigendommen uit te breiden en
zo een dynamiek van woonparkvernieuwing in zijn geheel te ondersteunen.  
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S i nt-Jan s-Mole n b e e k

Fi nstraat

Vernieuwend
koopwoningproject
Participatief proces en breed samenwerkingsverband maken school.

Mustapha Mechbal, toekomstig eigenaar: “Een goede huisvesting is
fundamenteel voor een goede gezondheid en een goede opvoeding voor
de kinderen. Ik huurde echter een ongezond huis.”  Op zoek naar een betere woonst kwam hij terecht bij buurthuis Bonnevie, een buurthuis met
woonwinkelwerking.
Zij opperden om misschien een huis te kopen, samen met andere gezinnen in dezelfde situatie. Mustapha: “We zijn nu een zestal jaar later. Het ziet
er goed uit. Gisteren werd de eerste steen gelegd ! We zijn nog niet thuis, het
blijft spannend, maar we hebben een hele lange en boeiende weg afgelegd !“
Ook de andere kandidaat-kopers hebben nog niets van hun enthousiasme
verloren. Het zegt veel over de aanpak en het proces van dit meer dan
enkel sociaal huisvestingsproject.
Na een lange periode van verwaarlozing wordt er sinds 1995 opnieuw
geïnvesteerd in leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen in het
historische centrum van Molenbeek.   
Niettemin wordt het voor een kwetsbaar publiek steeds moeilijker om een
degelijke betaalbare woning te vinden. Vastgoedspeculatie en huisjesmelToekomstige eigenaars/bewoners : enthousiast !

der dit project zouden we zelfs niet gespaard hebben voor een voorschot. We hebben
nu al meer dan 26.000 euro op een gezamenlijke spaarrekening en houden dat goed
vol, naar rato van 50 euro per maand per familie.”
De vereniging blaast eens per maand of twee verzamelen, en dat al sinds
september 2005. Telkens wordt de stand van zaken besproken en een of
ander aspect uitgediept. Er worden ook uitstappen gemaakt naar andere
projecten. Prioriteiten werden vastgelegd: hoe ‘samen wonen’, welk type
woning, licht, private binnenruimte, welke kostprijs, welk imago. L’Espoir
besloot in te zetten op een passiefhuis - extreem energiezuinig en toch
comfortabel bouwen.
kerij zijn er de oorzaak van. Er zijn ook weinig bouwgronden beschikbaar,

  

en steeds meer mensen krijgen geen toegang tot leningen.

Meerdere partners, één filosofie
De gemeente vond het ook opportuun om een project te ondersteunen
dat grote gezinnen met een laag en middelgroot inkomen de moge-

Bonnevie vroeg aan de gemeente om in het kader van het wijkcontract

lijkheid biedt een eigendom te verwerven, op maat van hun behoeften

een terrein aan te kopen. Sara Tant, huisvestingscoördinator van de dienst

en mogelijkheden.

gesubsidieerde projecten van de gemeente: “De gemeente Molenbeek deed
dat met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verkocht zo een
terrein voor een vierde van de aankoopprijs aan het Woningfonds, met als op-

Spil en initiator : Bonnevie, buurthuis
met woonwinkelwerking

dracht de realisatie van een sociaal woningbouwproject. Het Woningfonds had
ondertussen al met de 14 families rond de tafel gezeten, steeds onder begeleiding van Bonnevie/CIRE. Het Woningfonds regelt ook de leningen en stelde

Bonnevie stelde voor om een spaargroep te maken en uit te kijken naar

zelfs voor om ook bouwheer te zijn. Het hield daarbij rekening met de wensen

mogelijkheden om met andere gezinnen samen te bouwen. Op eigen

van de spaargroep en zal de woningen ook aan die groep verkopen.”

kracht een gebouw aankopen en renoveren bleek geen optie: je lanceert
geen gezinnen zonder enige financiële reserve in zo’n avontuur.

In 2007 lanceerde het fonds een oproep voor een totaalproject ‘van concept tot realisatie’, d.w.z. architect en aannemer dienen samen een voor-

De idee haalde Bonnevie bij de vereniging CIRE. Die begeleidde al een ‘so-

stel in. Drie werden geselecteerd. De prijs is van primordiaal belang: per

lidaire spaargroep’ van 20 families. In feite gaat het om een spaarpot waar-

bruto bewoonbare m² maximaal 1 200 euro. Bonnevie, CIRE en L’Espoir

uit de leden kunnen lenen om een voorschot op te bouwen voor de lening

gaven samen met het Woningfonds de quoteringen, een intense periode

en aankoop van een eigen huis. Er werd met een dertigtal families gepraat:

van overleg tussen de partners. Het was de eerste keer dat het Woning-

zijn jullie bereid je te engageren, een hechte groep te vormen, na te denken

fonds zo’n montage opzette, eind 2007.

over het soort woning dat jullie wensen en vijf jaar te wachten?
“Het is buurthuis Bonnevie dat bij de gemeente aangedrongen heeft om voor
dit project middelen van Grootstedenbeleid in te zetten”, weet Sara. Daar-

Bezieler : l’Espoir

zonder was het project onhaalbaar. Ze dienden voor (studie)kosten van
architecten en ingenieurs. Wat ook helpt om het financiële plaatje rond

Veertien families verenigden zich in de feitelijke vereniging L’Espoir, in totaal 65

te krijgen is een premie van het Gewest voor het bouwen van een passief

toekomstige  bewoners. De voorzitter Mustapha Mechbal: “L’Espoir heeft de inten-

huis (100 euro/m²), en daar bovenop een premie omdat het project erkend

tie te blijven bestaan als eigenaarsvereniging eenmaal de woningen aangekocht. Zon-

werd als ecologisch voorbeeldproject (netto 90 euro/m²).
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Doorgedreven participatie

in het hele proces: het zijn zij die de doorslag gaven om met die architect te
werken, voor de houtskeletbouw en de passieve energie, op een moment dat

Geert van Bonnevie: “L’Espoir is van bij het begin en in alle stadia van de onder-

in het hele Brusselse Gewest zelfs nog geen passiefhuis gebouwd was.”

handelingen op de hoogte en betrokken geweest. Ze konden met de indieners
van de projecten spreken en bepaalden mee de uiteindelijke keuze van de ar-

Door die uitgebreide participatie heeft de voorbereidingsfase waarschijn-

chitect en de aannemer. Mustapha: “We hebben veel geleerd, van de architec-

lijk wel langer geduurd, maar, stelt Geert: “Ze heeft waarschijnlijk ook ge-

ten vooral, veel mensen leren kennen, ook jonge studenten van de Brusselse

leid tot betere kwaliteit.”

architectuurschool La Cambre die enkele voorstellen uitwerkten…We hebben
aanmoediging gekregen van de burgemeester en van de medewerkers van de
dienst Grootstedenbeleid, zagen de directeur van het Woningfonds, van hoog tot

Coda

laag kortom. We voelen ons gedragen door de hele gemeenschap.”
Zulke projecten kunnen niet zonder subsidie. Structurele maatregelen
zouden er ook voor zorgen dat de woningen een sociaal en tegelijk ook

Enkele opvallende bouwaspecten

ecologisch doel zullen blijven hebben, en b.v. niet na 20 jaar kunnen doorverkocht worden. Bonnevie vindt dat er zou kunnen op zoek gegaan wor-

Er zullen 14 compacte woningen gebouwd worden, in 2 lagen en met de

den naar nieuwe formules die de voordelen van eigendomsverwerving en

ondertussen gekende en aanvaarde aandacht voor duurzaamheid: groene

sociale huurwoningen combineren.

daken, zonnepanelen, opvang regenwater... De woningen onderaan hebben een tuintje. Spijts de hogere investeringskost hebben de bewoners
ingezien dat duurzaam bouwen op lange termijn rendeert voor henzelf en
voor de maatschappij.

succesfactoren en aanbevelingen
Er werd geopteerd voor het voorstel met houtskeletbouw, waarschijnlijk zeer
uitzonderlijk in België voor zo’n groot gebouw, vooral in een stedelijke context.  
Zo’n bouwproces verloopt vlugger, niet meer dan een jaar. “Een beetje
zoals een IKEA-pakket,” lacht Mustapha.

Tam tam : goed imago
Het project heeft een zekere bekendheid opgebouwd, nog voor de eerste
steen gelegd werd. Het werd zelfs voorgesteld en toegelicht op de bouwbeurs

Partnerschappen op alle niveaus (federaal, gewest en gemeente)
en de vele sociale, economische, ecologische en institutionele hefbomen bewijzen dat geïntegreerde wijkontwikkeling zonder sociale
verdringing mogelijk is.
Door de radicale keuze voor passieve energiebouw en houtskeletbouw van dit pilootproject heeft de Molenbeekse administratie ook
hogere eisen gesteld aan haar andere projecten inzake energiebeheer en duurzame ontwikkeling.
Participatie en de voortrekkersrol van het verenigingsleven wordt
door alle partners erkend en brengt emancipatie van de doelgroep mee.

Batibouw door de bevoegde staatssecretaris van het Gewest. Daar werd ook
de verzustering beklonken met het zuidpoolstation Prinses Elisabeth. Het
project is ook gekend in de buurt. Mustapha zit bv. in de schoolraad, hij kent
iedereen en vertelt honderduit over het project.
Zowel Geert van Bonnevie als Mustapha vinden dat het een lang en vermoeiend participatief proces was. Maar: ze zouden er opnieuw aan beginnen! Geert: “Ik denk wel dat we ‘chance’ gehad hebben door een architect
te kiezen die zeer betrokken is. L’Espoir was toch een determinerende factor
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Ooste n de

De Kotmadam

Begeleid zelfstandig wonen voor
licht mentaal gehandicapten
Licht mentaal gehandicapten die maximaal en kwaliteitsvol zelfstandig leven in een gebouw op maat, in
het centrum van Oostende. Het kán. En het werkt.

Eind 2008. Paniek bij de ’gasten’, de 6 licht mentaal gehandicapten die
sinds juni in de zes flatjes (waarvan twee duplexen) wonen, in een nieuw
gebouw in de Christinastraat. Hartje stad. Ze wonen er samen met hun
‘kotmadam’, Marie-Rose Vantomme, die haar intrek nam in het dakappartement. “Ik ga binnenkort verhuizen”,   had ze onlangs en langs haar
neus weg gezegd. “Nee toch, Marie-Rose, we wonen hier zo graag bij u.
We hebben het zo goed.”  
Het bleek een grapje, een test ook, die duidelijk maakte dat het opzet van
het hele project geslaagd is. Toen de gemoederen wat bedaard waren,
heeft ze hen uitgenodigd voor een etentje bij haar…

Stad en stadshuisvesting in verandering
Oostende telt zowat 70.000 inwoners. Tijdens het toeristische seizoen verblijven er uiteraard heel wat meer. De Oostendse binnenstad  - en zeker de
stationsbuurt - kreunt onder vastgoeddruk van projectontwikkelaars die bij
voorkeur appartementen voor tweeverdieners of gepensioneerde inwijke“We voelen ons hier thuis !”

de sociale huisvestingsmaatschappij: “Ik wist van de nood aan aangepaste
woningen voor gehandicapten. Maar mijn maatschappij had helemaal geen
ervaring met bouwen voor die doelgroep”. Pat sprak af met Jan Haud’huyze
van Inclusie Vlaanderen, een vereniging die zich bekommert om goede
begeleiding en levensomstandigheden voor licht mentaal gehandicapten.
Jan: “Inclusie Vlaanderen - en gelijkaardige verenigingen - worden geconfronteerd met een probleem wanneer de ouders wegvallen of niet meer in
staat zijn om voor hun gehandicapte kinderen te zorgen. Dan is de begeleiding
via het Vlaams Fonds voor gehandicapten niet meer toereikend. We moeten
daarop voorbereid zijn, alternatieven zoeken voor onze ‘gasten’.”
lingen aanbieden. De huisvesting wordt steeds moeilijker voor een steeds
groter wordende groep mensen. Ook de toeristische aantrekkingskracht

Lijkt eenvoudig, toch geniaal

van Oostende is uiteraard een motor voor permanente prijsstijgingen.
Zo werd aan het stadsbestuur voorgesteld om op een van de percelen, in
De stad opteerde om de middelen van het Grootstedenbeleid in strategi-

de Christinastraat, een nieuw gebouw neer te zetten voor de doelgroep:

sche sites te investeren. Prioriteit dus voor kansarme wijken waar relatief

in een centrumwijk, met alle voorzieningen in wandelnabijheid. En boven-

meer leegstand en minder woningen met minimaal comfort worden ge-

dien op korte afstand van Visserskaai, zee en strand. Er werd geopteerd

signaleerd. Tegelijk liggen de uitgekozen sites op loopafstand van han-

voor zes appartementjes (5 tot 7 bleek financieel haalbaar), met een dak-

dels-, sociale, culturele en openbaar vervoersvoorzieningen.

appartement in duplex voor een ‘conciërge’ bovenop. Maar dan wel een
‘speciale’ conciërge: een kotmadam. Even simpel als geniaal lijkt het wel:

Nieuwbouw, met focus op aangepast, toegankelijk en levenslang wonen,

een conciërge die bereikbaar is wanneer de huisgenoten aanwezig zijn.

zo kan je de prioriteiten samenvatten in het huisvestingscontract met het

Overdag zijn ze op de plek waar ze tewerkgesteld zijn of in een dagverblijf.

Grootstedenbeleid. De stad wil vooral ook jonge en kleine gezinnen (senioren of eenoudergezinnen) in het stadscentrum houden, liefst via eigendomsverwerving van een gepaste woning. Daarbij wordt vooral gedacht aan
wie onder - of zelfs net boven - de inkomensgrens van de sociale koopwoningen ligt. Er is nood aan een gevarieerd en aangepast woningenaanbod,
onder meer voor personen met een handicap of mobiliteitsproblemen.

Nieuwe kleine doelgroep
Kwaliteitsvolle invulbouw met hedendaagse architectuur, opwaardering
van de buurt en bevordering van de sociale mix door betere integratie
en begeleiding van personen met een licht mentale handicap. Die aandachtspunten gaan hand in hand bij dit project.
Het stadsbestuur meldde aan de sociale huisvestingsmaatschappij Onze
Landelijke Woning (nu: Eigen Haard is Goud Waard) dat ze percelen in het

De kotmadam : stille spil van het project
“Toch goed dat die gasten hier kunnen wonen, hé madame!”. Dat krijgt
Marie-Rose op straat te horen van voorbijgangers. Bij de zoektocht
naar een geschikte kotmadam werd uitgekeken naar een moederfiguur
met een gouden hart, niet naar een ‘professional’, want daar wordt de
doelgroep overdag al genoeg mee geconfronteerd. De witte raaf diende
zich vanzelf aan. Er werden duidelijke afspraken gemaakt over haar opdracht, in een heus officieel protocol vastgelegd. Ze was bovendien vroeger écht een studentenkotmadam, is van opleiding podologe, werkte ook
in een apotheek en is nog monitrice geweest bij de mutualiteiten…. en
had altijd wel zoiets in gedachten.
“Het samenleven verloopt vlot,” vindt ze. “Ik zie er op toe dat ze de deur
niet platlopen bij elkaar, ook dat ze niet om de haverklap bij mij staan.
Ze weten dat ik er ben als het nodig is. Ik stimuleer zoveel mogelijk
hun zelfstandigheid. Ik maak ook heel duidelijke afspraken met hen, en
zie er op toe. Sommigen hebben de neiging om erg luid te spreken op
straat, b.v. En, heel belangrijk: ik krijg veel warmte terug.”

centrum van de stad ter beschikking had. Pat Vansevenant, directeur van
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Op zoek naar extra middelen : moeilijk

Vlotte samenwerking

Het werd al vlug duidelijk dat voor deze doelgroep op die plek apparte-

Onze Landelijke Woning was de bouwheer, die via een beheersovereen-

mentjes/studio’s kopen niet haalbaar zou zijn, om verschillende redenen.

komst met de stad de conciërgewoning aan de stad verkoopt. Die verwerft

De oorspronkelijke idee om de kost van het bijkomende conciërgeappar-

ze op haar beurt met de federale middelen. De samenwerking met de

tement te verhalen op de andere eigenaars bleek een factor die de prijs

architect, met wie Onze Landelijke Woning regelmatig werkt, liep vlot.

de hoogte in joeg. Bovendien is de kavel gelegen in een gebied waar de

De eerste versie van het plan was meteen ook zo ongeveer de laatste.

prijzen stijgen. Voor een doelgroep die bestaat uit mensen met een ver-

Dat was vooral te danken aan een aantal goed voorbereide overlegmo-

vangingsinkomen is dat onhaalbaar, zoveel was duidelijk. Er werd dan ook

menten met inbreng van de inhoudelijke partner Inclusie Vlaanderen.

resoluut geopteerd voor huurwoningen.

Zij waren coördinator en adviseur tussen de gezinnen van de gasten, de
begeleidingsdiensten en Onze Landelijke Woning. Al bij al is er sinds het

Subsidies vinden om het project financieel haalbaar te maken kwam neer

aanbod van het perceel een kleine vijf jaar overgegaan om het project tot

op het zoeken naar bijna een vierde van de totale bouwkost. Een zoektocht

een goed einde te brengen.  

via de geijkte kanalen op Vlaams niveau leverde niets op. Het leek erop dat
het mooie idee zou verzanden.

Mensen en middelen
Tot Yves Verhoest van de huisvestingsdienst van de stad de idee opperde om het project deel te laten uitmaken van het huisvestingscontract

Het is duidelijk dat voor dit soort project niet alleen relatief meer fond-

met het Grootstedenbeleid. Schepen van Wonen Nancy Bourgoignie  

sen, maar ook meer inspanningen moeten geleverd worden en meer tijd

ging er onmiddellijk op in en legde het project ter goedkeuring voor

besteed dan aan andere, meer klassieke huisvestingsprojecten. De mid-

aan het College.

delen van het Grootstedenbeleid waren absoluut noodzakelijk, zoveel is
zeker: daarzonder zou het project afgevoerd zijn.

Aangepast bouwen, op maat
Er werd gelet op een grote mate van zelfstandigheid. Zo is er bewust
geopteerd om geen gemeenschappelijke ruimten te voorzien. “De flat-

succesfactoren en aanbevelingen

jes zijn helemaal niet groot (45-50 m²), makkelijk te onderhouden. Daarvoor moest zelfs een uitzondering bedongen op de normen van de sociale
huisvesting”, zegt Pat Van Sevenant. “Belangrijk is ook het alarmsysteem: zowel bedienbaar vanuit de living als vanuit de slaapkamer, en verbonden met het appartement van de kotmadam. Het heeft al zijn diensten
bewezen sinds juni 2007, vooral toen een van de bewoners acuut moest
gehospitaliseerd worden.”
Kotmadam Marie-Rose: “Er werd op gelet om geen scherpe hoeken te hebben. Aparte verwarmingssystemen per flat zijn er niet, dat zou gevaarlijk
kunnen zijn. Eén enkel klein euvel misschien: sommige kastjes in de keuken
zijn niet goed bereikbaar, je hebt een opstapje nodig, of moet je bukken en
in bochten wringen. Maar voor het overige zijn het prachtig afgewerkte appartementjes geworden.”

Openheid en alertheid van de diverse betrokkenen. Openheid van de
sociale huisvestingsmaatschappij om veel voorbereidings- en inlevingstijd te spenderen aan een - voor hen al bij al - klein project.
Alertheid van de stadsdiensten om adequate financiële oplossingen
te zoeken. Goede samenwerking tussen die openbare diensten stond
garant voor het succes van dit project.
Advies van een gespecialiseerde instelling die de doelgroep goed kent.
De weliswaar geringe maar belangrijke inbreng van het Grootstedenbeleid komt tegemoet aan een leemte in de bestaande regelgeving, procedures en praktijken. Het zou beter zijn indien voor dit
soort doelgroepgerichte projecten structurele middelen zouden
voorzien worden. Er is onmiskenbaar nood aan.
Een betrokken ‘kotmadam’!
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Seraing

Stedenbouwkundige studies

Een masterplan voor de
opwaardering van de vallei
De industriële vallei van Seraing is in volle ontwikkeling, zowel economisch als landschappelijk.
Er wordt ingezet op haar herontwikkeling, sinds
2001 met de steun van het programma van het
Grootstedenbeleid.

Moet het nog gezegd : in Seraing worden de wijken van de Val de Meuse in
één adem genoemd met hun industrieel verleden. Zo erg zelfs dat je bij elke
straathoek je afvraagt of je nog in de stad bent of op een site van de staalindustrie. In het gewriemel tussen de kleine arbeidershuisjes en de imposante fabrieken lijkt de bevolking nog te hopen op een mogelijke nieuwe
toekomst voor de staalfabrieken…maar zonder er echt in te geloven.
En toch ! In 2000 besluit de Stad Seraing de koe bij de horens te vatten
en kiest  resoluut om een volledige socio-economische diagnose te laten
uitvoeren op haar grondgebied. Doel is te weten ‘wat er is’ om zo beter de
toekomst te kunnen voorbereiden. De opdracht wordt toevertrouwd aan
AREBS (Association pour le Redéploiement Economique du Bassin Sérésien). Hun opdracht wordt met veel interesse gevolgd door al wie de regio
in zijn hart draagt.
Valérie Depaye, directeur van de autonome gemeentelijke regie die het
project beheert : “De stad had het nodig om op haar effen te komen en de
bladzijde van de staalindustrie om te draaien. Om de opdracht op de juiste
Een gebied van 800 ha in het teken van hernieuwing.

manier aan te vatten heeft AREBS beroep gedaan op de kunde van een geo-

plekken, uitgeleefde woningen en verloederende wijken, met verouderd

graaf die gespecialiseerd is in zulke opdrachten. Hij leverde een zeer vol-

mobiliteitsnetwerk. De overheid bepaalt een aantal concrete te bereiken

ledige studie af waaraan tussen 2001 en 2003 gewerkt werd. Zijn conclusies

doelstellingen : de socio-economische toestand van de bevolking verbe-

lieten ons niet koud.”

teren, de economische activiteit aanzwengelen en diversifiëren, het imago
en de levenskwaliteit van de gemeente verbeteren, het aantal inwoners

De cijfers spreken voor zich : 40% van de economische activiteiten hebben

op 60.000 houden…

te maken met de staalindustrie ; de stad heeft een verouderd patrimonium ; het lager gelegen stadsdeel - waar de staalindustrie van de Maas
ontstond - telt een werkloosheidspercentage van maar liefst 41 % en er

‘Tupperware’ informatiesessies

woont meer dan 45 % van de leefloontrekkers in de gemeente.
De bewoners lopen warm voor het project en geraken geïntrigeerd in het
participatief karakter ervan, gemobiliseerd als ze zijn door de aankon-

Sleutels voor succes

diging van de sluitingen. Valérie Depaye : “Toen Arcelor de sluiting van de
hoogovens aankondigde sloeg de paniek toe, met de gekende geruchten-

Die strenge diagnose en het bericht als zou er weer een sluiting in de

stroom als gevolg : Seraing zou een klein Chicago worden.” Het team ont-

staalindustrie op komst zijn, leidden tot een heuse mobilisatie. De stad

wikkelt communicatiemiddelen (website, brochures…) en ontmoet de

bracht beleidsverantwoordelijken, industriëlen, wetenschappers, bedrijfs-

bewoners op alle terreinen : jeugdhuizen, sportclubs, wijkcomités, bedrij-

leiders , enz. bij elkaar rond thema’s als ruimtelijke ordening, onderzoek

vencomités… “We hebben zelfs informatiesessies ‘genre Tupperware’ geor-

& ontwikkeling, cultuur, sociale economie, opleiding en onderwijs. De

ganiseerd bij de bewoners. Het was de bedoeling om te tonen wat we deden

ploeg die het project beheert slaagt erin de bevolking bij het masterplan te

en tegelijkertijd de bedenkingen van de bewoners te verzamelen.”

betrekken en bezoekt ook grote industriële reconversiesites in Frankrijk,
Engeland en Duitsland om goede voorbeelden te bekijken. Valérie Depaye :

Al die verschillende stadia leidden tot een zeer brede stedenbouwkundige

“Zo konden we een aantal succesfactoren filteren voor dit type reconversie :

studie die in 2004 aanvangt met de aankondiging van een Europese aan-

een strategische visie, de aanwezigheid van een industrieel potentieel op de

besteding. “We voelden ons sterk genoeg om een lastenboek op te stellen

site, een goed gestructureerd leadership, financiering voor infrastructuur, een

voor een offerteaanvraag die zeker en vast de participatie van de bevolking

sterke coördinatie… Maar ook : een goede betrokkenheid van de bevolking, van

en de informatie voor de burgers vanaf het begin moest aanpakken.” Er werd

het verenigingsleven en de bedrijven.”

een tijdelijke vereniging aangeduid die bestond uit o.a. het Parijse architectenbureau Reichen & Robert & Associés, het Luikse bureau Pluris,
de nv Lambda Plan… . “Dat Europese consortium had het voordeel een vol-

Actieve betrokkenheid van de bewoners

ledige equipe op het project te kunnen zetten : een stedenbouwkundige, een
milieudeskundige, een economist, een financieel analist en iemand die de

Vanaf het prille begin zoekt het projectteam de bewoners en de industri-

participatieve dynamiek kon beheren.”

ëlen op. Ze winden er geen doekjes om en houden een realistisch vertoog
over de toekomst van de vallei. Het plaatje is niet erg flatterend, maar de
voorstellen openen toch een piste voor de toekomst.

Een studie in twee tijden

Eind 2003 kondigt Arcelor de onherroepelijke sluiting van zijn staalfabrie-

De groots opgezette stedenbouwkundige studie zal in twee tijden resul-

ken aan. Dat zet een en ander in beweging. AREBS herbekijkt de priori-

taten afwerpen. Van oktober 2004 tot mei 2005 wordt aan het masterplan

teiten en bakent een prioritaire en zeer kwetsbare zone (PRIO) af binnen

voor de vallei gewerkt. Dat laat toe om het geheel van de vallei op de

de 3.600 hectaren van Seraing. Het gaat om 800 hectaren aan de oevers

lange termijn te hertekenen. Het stelt daarbij een aantal stedelijke inten-

van de Maas, waarvan 130 hectaren toekomstige industriële kanker-

ties centraal. Het tweede luik – van december 2005 tot juni 2006 – con-
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centreert zich op de zones die prioritair moeten aangepakt worden : de
as rue Cockerill / rue du Charbonnage, de centrale werkplaatsen en het
Trasensterpark, de stadsboulevard…
Die doorwrochte stedenbouwkundige studies hebben tot een ruime vernieuwingsoperatie geleid, die in goede baan gehouden wordt door het
nieuwe autonoom stedelijk bedrijf Eriges, opgericht op 1 januari 2007.
Eriges zet de opdracht van AREBS voort. Als AGB heeft het als opdracht
privé-publieke partnerschappen na te streven om binnen de zone zowel
huisvesting als economische activiteiten op te zetten. De hele operatie
wordt ondersteund door een stevig communicatieplan voor al die partners,
maar ook voor de bevolking uit de zone. Dit wordt vandaag geconcretiseerd door de aankoop en renovatie van woningen aan de Cockerillstraat.
Dank zij die nieuwe fase krijgt de stad een greep op het grondbeleid, wat
een bepalend element is voor het slagen van het project.
“Ook voor deze nieuwe fase zoeken we de wijken op om met de bewoners te
spreken over de concrete plannen.” Eenmaal er gebouwd wordt kan een
nieuwsoortige bevolkingsparticipatie het licht zien die op de driehoek bewoners-verenigingen-Stad steunt. De aanpak ervan wordt goed onthaald
in de wijken, te meer omdat de openbare aanbestedingen sociale clausules bevatten die aan bedrijven uit de sociale economie toelaten om mee te
werken aan de afbraak- en renovatiewerken.

succesfactoren en aanbevelingen
Bevolkingsparticipatie liet toe het project in het hart van de wijken te
verankeren. De vele uitwisselingen tussen de bewoners, de verenigingen en het projectteam hebben hun vruchten afgeworpen.
Kwaliteitsvolle en sterke communicatiemiddelen zijn een pluspunt om
zowel bewoners als industriëlen bij het project te betrekken.
Het opzetten van stadsateliers met de bewoners creëerde een participatieve dynamiek. Meer dan 3 000 contacten tot op heden ! De stedenbouwkundigen haalden inspiratie bij de bewoners om hun plannen te verbeteren.
Werkbezoeken aan andere Europese regio’s lieten toe om een hele
reeks goede voorbeelden op te lijsten. De contacten met de operationeel verantwoordelijken van die projecten leverden uiteindelijk het
meeste resultaat op.
Een Europese aanbestedingsprocedure leverde een team op dat
beschikt over alle nodige kennis en ervaring. De internationale bekendheid van het Parijse bureau Reichen gaf het project meteen geloofwaardigheid.
Openbare aanbestedingen bevatten clausules die bedrijven uit de sociale economie toelaten om deel te nemen aan de afbraak- en verbouwingswerken.
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Sint-Gillis

Wijkantenne

Een ‘luisterboetiek’
voor de wijk
Sinds 2001 beschikt de gemeente Sint-Gillis over
een netwerk van vier wijkantennes om de bewoners
te helpen en te informeren.

Het lijken wel betaalbare en gezellige boetieks, die vier wijkantennes van
de gemeente Sint-Gillis. Ze kwamen er om aan de roep naar nabijheidsdiensten te beantwoorden. Geen strenge loketten, maar open kantoren
waar de bewoners even kunnen verblijven en allerhande info krijgen over
wat met de wijk of de gemeente te maken heeft.
In tegenstelling tot andere steden en gemeenten die ook gedecentraliseerde diensten hebben, is het doel van de wijkantennes hier algemene
informatie te verstrekken. Zo kunnen de bewoners georiënteerd worden
naar de instanties die hen kunnen helpen : gemeentelijke en paragemeentelijke diensten, gewestelijke diensten, verenigingen, handelszaken, de politie…
Alain Hennes, coördinator van het Stadscontract en het Wijkantenneproject : “Onze basisidee was om de bewoners een plek te geven die heel nabij, gezellig en toegankelijk is. We bieden hen wel de mogelijkheid aan documenten te bestellen of het internet te gebruiken, maar onze specificiteit
is vooral hen te informeren en te helpen bij hun administratieve vragen en
ze naar de competente diensten toe te leiden.”
Vier antennes voor een buurtdienst.

Altijd al willen doen
Het project ziet het licht in 2000 met de oprichting van een eerste antenne aan het Bethlehemplein - een van de kwetsbare wijken van de
gemeente - dank zij de financiële steun van het Grootstedenbeleid.
“Toen greep de gemeente die kans op federale middelen met beide handen aan om een project te realiseren dat haar nauw aan het hart lag”,
legt Alain Hennes verder uit. “Het project kon uitgebreid worden over het
hele grondgebied van de gemeente dank zij het feit dat de federale overheid borg stond voor de lonen, de investeringen en werkingskosten”.
In 2001 wordt de cirkel gesloten met de oprichting van drie andere wijkantennes aan het Sint-Gillis Voorplein (centrum), de Fontainasstraat (laag
Sint-Gillis) en de Overwinningsstraat (hoog Sint-Gillis).
logica in contact komen, hebben de antennes ook als opdracht om hen te

Op vier strategische plekken

helpen de administratieve documenten te ontcijferen vooraleer ze zich bij
de juiste bevoegde diensten aanmelden... “Als je het zo bekijkt, vervullen

Het zijn vooral de kwetsbare leden van de bevolking die een enorme nood

we eigenlijk een rol als ‘openbare schrijver”, stelt Alain Hennes vast.

hebben aan administratieve hulp. Daaraan voldoen is een van de eerste
doelstellingen. Daarom ook schoten de eerste twee antennes in actie in

De antennes leggen zich niet echt toe op het oplossen van problemen.

laag Sint-Gillis.

“We vertrekken van het principe dat elke bewoner het recht heeft geholpen
en gehoord te worden, welk ook zijn of haar probleem: documenten invullen,

De antenne aan het Sint-Gillis Voorplein is ook open op zondag, de dag

administratieve acties ondernemen, burenruzies, problemen van openbare

van de markt wanneer er zeer veel volk is. Die antenne is het uithang-

netheid of onveiligheid, de zoektocht naar werk, info over huisvesting of het

bord van het project. Ze is dan ook gevestigd op een van de meest dyna-

zoeken naar een sportclub … “

mische plekken van de gemeente en zo wordt er gewezen op het bestaan
van de antennes.

“Een van de moeilijkheden van onze opdracht is juist om ons niet bezig te
houden met wat buiten onze opdracht valt. Met de jarenlange ervaring is het

De antenne aan de Overwinningsstraat ligt in hoog Sint-Gillis. Ze beslaat

wel eens moeilijk om te weerstaan aan de verleiding om effectief met de pro-

een veel groter territorium van de gemeente en houdt zich vooral bezig

blematieken van elkeen bezig te zijn. En toch moeten we erover waken geen

met zeer specifieke vragen van de heterogene bevolking die er woont.

antwoorden te willen bieden aan ingewikkelde dossiers en onze rol te blijven
spelen als tussenschakel naar meer gespecialiseerde organen.”

Op de juiste maat bezig
Om de klanten zo efficiënt mogelijk naar de juiste diensten te oriënteren,
beschikt het personeel van elke antenne over pedagogische kwaliteiten
maar ook over een goede kennis van de verschillende domeinen. In de
meeste gevallen moeten ze een antwoord bieden aan vragen over bevolking, werkgelegenheid, gezondheid, huisvesting. En om te vermijden dat

Meer dan twintig bezoekers. Elke dag.
Sinds hun oprichting blijft het cliënteel van de antennes stijgen. Statistieken wijzen op een twintigtal interventies per dag per antenne.
Sommige duren slechts enkele minuten, andere meer dan een uur.

de klanten zich toch verloren voelen wanneer ze met de administratieve
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Een ‘nabijheidslogica’
De notie ‘nabijheid’ ligt de gemeente nauw aan het hart. Al enkele jaren
legt Sint-Gillis zich er op toe om haar terreinwerkers binnen een ‘nabijheidslogica’ te laten werken. De wijkantenne is dan ook de plek bij uitstek waar iedereen langs komt en informatie uitwisselt : stadswachten,
preventie- en veiligheidswerkers, de bewakers van de publieke plekken,
straathoekwerkers en animatoren, straatvegers, lokale politie…
Elke drie maanden vindt er in elke antenne een vergadering ‘lokale veiligheidsdiagnose’ plaats met de verantwoordelijken van de verschillende teams. “We wisselen niet alleen informatie uit over de wijk”, preciseert
Alain Hennes, “door die vergaderingen leren we mekaar beter kennen en
ieders opdracht beter inschatten”.
Dat ‘pluridisciplinaire wijkbeheer’ zorgt er voor dat de terreinwerkers regelmatig bij hun antenne bijeenkomen om zich van de situatie

succesfactoren en aanbevelingen
Het succes van de wijkantennes en het feit dat ze steeds drukker
bezocht worden is te danken aan het feit dat de noden van de bevolking sporen met het aanbod van echte nabijheidsdiensten door
de antennes.
De centrale administratie kan veel efficiënter reageren dankzij de
synergie tussen de verschillende teams op het terrein die op maat
van de wijk werken, en dankzij de informatie die ze opsnorren.
Diensten zoals het dagelijks opsporen van huisvestingsaankondigingen beantwoorden aan de pragmatische verwachtingen van
de bewoners.
De teams van de wijkantennes zijn zich bewust van de limieten van
hun tussenkomsten: ze waken erover zich niet te verliezen in de inhoud van de dossiers om zo hun opdracht als algemene dienst niet in
het gedrang te brengen.
Wijkantennes kunnen de gemeentelijke diensten aanspreken om
gemeenschapsvoorzieningen te verbeteren (speelpleinen, banken,
vuilnisbakken, picknicktafels…).

in de straten te vergewissen. Alain Hennes: “Het is een goedgeoliede
machine die ons een helder beeld van de wijk oplevert. Wanneer een
terreinwerker ons een gat in de weg signaleert, dan brengen wij onmiddellijk de gemeentelijke diensten op de hoogte. Als de herstelling niet
binnen de afgesproken termijn plaatsvindt, dan dringen wij aan tot we
resultaat hebben.”

Op het snijpunt tussen bewoners,
verenigingen en gemeentelijke diensten
De wijkantennes houden nauwlettend statistieken bij en die tonen een
steeds stijgend aantal bezoekers. Dat is heus niet alleen het resultaat
van de informatiecampagnes van de verantwoordelijken. Ook ‘mond tot
mond reclame’ schijnt goed te werken bij de meest kwetsbare bevolking.
Doordat ze meewerken aan de coördinatie van de sociale actie van het
OCMW, hebben de wijkantennes ook een duidelijk beeld van het netwerk
van sociale verenigingen.
De antenne zet bovendien erg in op contacten met het verenigingsleven. Niet zelden ontstaan er samenwerkingen ter gelegenheid van
bepaalde evenementen. Veelvuldige contacten met de centrale administratie leiden tot constructieve synergieën tussen alle gemeentelijke diensten.

Een mini vastgoedagentschap
Om zo efficiënt mogelijk te kunnen inspelen op vragen
om huisvesting, stelt elke antenne een lijst van individuele aankondigingen op per wijk. De straathoekwerkers
die elke dag de straten afschuimen gaan op zoek naar de
aankondigingen, noteren ze en spelen ze door aan de antenne. Wanneer iemand een woonst zoekt wordt hij of zij
doorverwezen naar de Foyer van Sint-Gillis, de Grondregie, het sociale huisvestingskantoor… maar hij of zij kan
evengoed de lokale steekkaarten raadplegen.  

Veldteams (stewards) die klaarstaan voor de bewoners.
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Antwe r pe n

Sam e n op Straat

Antwerpen-Noord
in actie
Nieuwsoortig buurtvaderproject wordt motor
voor geïntegreerde wijkwerking.

De mosterd werd gehaald bij een Marokkaans buurtvaderproject in
Amsterdam. Maar heel anders ingevuld.   Buurtvaders zoeken contact
met jongeren om overlastproblemen te voorkomen en eventueel op te
lossen. Dat is het uitgangspunt. Ondertussen is die vrijwilligerswerking
verankerd in de buurt via een stevig activiteitenaanbod. Het initiatief beperkt zich al lang niet meer tot de Marokkaanse gemeenschap. Vele
partnerorganisaties werken ondertussen mee, zowel op wijk- als op
stadsniveau. Er is serieus gewerkt aan de wederzijdse beeldvorming.
Antwerpen wil de leefbaarheid in een aantal zogenaamde ‘hotspotbuurten’ verbeteren, met aandacht voor specifieke doelgroepen. Ouderen
begrijpen het typische ‘rondhanggedrag’ van de jeugd niet en willen al
vlug repressief optreden, zoals dat in Nederland gebeurde. Maar daarmee is de oorzaak niet weggenomen. De betrokkenheid van jongeren bij
overlast, de kleine criminaliteit en het lawaaimaken  zijn vaak te wijten
aan een achterliggende problematiek: weinig zinvolle vrijetijdsbesteding, problemen op school, gebrek aan voorzieningen en activiteiten,
gebrek aan toekomstperspectief.
Kleuren en leeftijden vinden elkaar.

Zelfde bedoeling, andere aanpak

slaapplaatsen overnachten. Dat herstelt contact. Een relatief dure aan-

Er wordt van uitgegaan dat jongeren die voor problemen zorgen zelf een

len af te huren voor de jongeren. Ze werden hun grootste pleitbezorgers

sterk ontwikkeld buurtgevoel hebben. Samen op Straat wil in Antwerpen-

op straat en elders, in plaats van met het vingertje te zwaaien.

gelegenheid, maar: met resultaat. Zo begonnen de vaders zelf sportza-

Noord opnieuw betrokkenheid laten groeien in en met de buurt. Ervoor
zorgen dat iedereen zich er verantwoordelijk voor voelt, en het buurtgevoel
van de jongeren daarbij op een positieve wijze kanaliseren.

“Werken met de jongerengroepen is erg belangrijk, maar het jeugdwerk in
Antwerpen heeft zo zijn beperkingen” weet projectcoördinator M’hamed
El Ouali. “Het werken met de risicogroepen is er niet meer bij. Daarom

Naast informele sociale controle en conflictbemiddeling wordt vooral

vangen wij ze op. Maar we doen meer dan dat. Enkele jongeren uit de groep

ook gezocht naar langetermijnoplossingen en aan positieve begeleiding

volgden een opleiding tot jeugdmonitor en zijn nu speelpleinmonitor voor de

(‘emancipatie’) gewerkt. Zo wordt er preventief opgetreden tegen het on-

stad. Ze zijn zelf voorbeeld geworden en ambassadeurs van het project.”

veiligheidsgevoel en tegelijkertijd worden de perspectiefloosheid en de
identiteitsproblemen (het ‘er niet bij horen’) van de doelgroep aangepakt.
Het project loopt in 4 wijken, waaronder Antwerpen-Noord. Het is ingebed
in het lokale buurt- en opbouwnetwerk. Samenlevingsopbouw stuurt aan.

Grote broer UMAS
UMAS staat voor de vzw Unie Multiculturele Antwerpse Samenleving.
Maar het is ook Berbers voor ‘grote broer’.

De ‘wandelingen’ herbekeken
Bij de doorstart van het project, in 2005 en met de steun van het Grootstedenbeleid, werd een belangrijke beslissing genomen: de buurtwandelingen door de vaders werden herbekeken. Ze waren goedbedoeld,
dat zeker, maar hadden een repressief imago. Er werd van gezegd dat

De vadergroep werd uitgebreid met deze jongvolwassenengroep,
veelal afgestudeerden uit Marokko die via gezinshereniging hier
aanbelandden. Ze hebben ervaring en inzicht, werkten ginds in verenigingen. Ze geven vorming aan vaders en jongeren over de actualiteit, organiseren een muzikaal festival, werken aan de dialoog tussen autochtoon en allochtoon in de buurt, organiseren een Berbers
nieuwjaar voor de buurt…

ze ‘samenwerken met de politie’, ‘verklikkers zijn’.
Begin 2006 werd een draaiboek ontwikkeld, dat intussen ook in de prak-

Sinds oktober 2005 is er een nieuwe ontmoetingsruimte voor vaders en

tijk wordt toegepast. Bonding en bridging was de boodschap: werken

jongeren aan het Willy Vandersteenplein. Begin 2007 werd daar een kel-

met doelgroep, partners en buurt. Binding binnen de eigen groep dus,

der in gebruik genomen met internet pc’s, gezelschapsspellen, een pool-

om bruggen te slaan naar anderen.

tafel. Er wordt vergaderd, gefeest, er worden lezingen georganiseerd.

Werken met en binnen de doelgroep.
Vaders worden pleitbezorgers voor
de jongeren

Werken met partners…
Er zijn contacten met het hele gamma aan diensten en organisaties die
in het wijkgebeuren actief zijn: OCMW, politie, buurttoezicht, plaatselijke

Er wordt gewerkt aan de solidariteit binnen de groep vaders apart en

jeugdwerking, wijkwerking, integratiewerkingen, lokale zelforganisaties,

de groep jongeren apart. Zo gingen de vaders samen langlaufen. Ze

buurtgroepen, straathoekwerkers, opbouwwerkers, pleinontwikkeling,

spreken er nog van! Daarna wordt vertrouwen opgebouwd tussen beide

jeugdwelzijn,...  

groepen, maar ook tussen de jongeren en jongeren uit andere wijken.
Dat bevordert de solidariteit. De vaders- en jongerengroepen maken

Abdelilah Elyoussfi van Samen Op Straat in Borgerhout: “Het eerste wat we

samen uitstappen, b.v. naar de Ardennen, waar ze ook in gezamenlijke

gedaan hebben trouwens, is een berbertent gaan kopen. … Voor onze eerste
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activiteit hebben we die bovengehaald en het hele Sint-Jansplein omgetoverd

Op kruissnelheid, maar opgepast !

tot een oriëntaals festijn. Er kon thee gedronken worden, er werd gebabbeld.
Het was een groot succes en op die drie dagen zijn er meer dan 5 000 mensen

Samen op Straat is goed bekend bij de stadsdiensten en er wordt regel-

gepasseerd. Toen zijn we dus echt gestart.”

matig op hen beroep gedaan. “Het is al lang geen ‘overlastproject’ meer,

Maar het gaat niet alleen over mannen. SOS werkt ook intensief samen

“Je merkt resultaat in het samenleven. Tijdens het eerste feest op het Cox-

met de Islamitische vrouwengroep Al Minara. Zij worden betrokken door

plein bijvoorbeeld waren er nog relletjes. Dat is nu verleden tijd, ook dank

discussieavonden, feesten en uitstappen. Er werd ook een felgesmaakte

zij Samen Op Straat dat zijn rol als buffer speelt.”

bijna een kleine beweging met zovele groepen en partners” vindt M’hamed.  

familieuitstap naar de dierentuin georganiseerd : 412 moeders en kinderen op 1 dag, ook van buiten de wijk, en met de steun van ‘Vakantieparti-

Maar succes heeft ook zijn keerzijde. De (te?) vele initiatieven maken dat

cipatie’, waardoor de kost tot 2 euro per persoon kon beperkt worden.

het wel heel erg hard werken is voor medewerkers en vrijwilligers, niettegenstaande het aanstekelijke enthousiasme. Zoals het nu loopt kan er

Ook met De Lijn wordt samengewerkt, met de bedoeling de jongeren

ook niet meer op interessante nieuwe voorstellen of projecten ingegaan

en de chauffeurs dichter bij elkaar te brengen. Ze gaan samen bowlen,

worden. Het project zit aan of zelfs over zijn limiet.

spelen een rollenspel om elkaar beter te begrijpen. Al die activiteiten
werden gebundeld in het project “De Lijn is van iedereen”.

Mensen en middelen
… met en in de buurt

Alles staat of valt met de vele vrijwilligers, waarvan er een aantal al langer
bij het project betrokken zijn dan de medewerkers. Ze nemen ook taken op

Een goede sfeer in de buurt kan latente spanningen wegwerken en een
leefbare buurt bevorderen.

in de administratie. Dat moet wel omdat er eigenlijk te weinig personeel is.
Coördinator M’hamed verdeelt zijn tijd over 4 wijken. Minstens 1 voltijds medewerker per wijk zou een minimum zijn. Ook een degelijke laagdrempelige
ontmoetingsruimte per wijk zou moeten kunnen.

Op zoek naar gemeenschappelijkheid :
wat bindt ons ?
Samen op Straat organiseerde ook een uitstap met buurtbewoners
naar Gembloux. Daar werd in 2005 de herdenking gevierd van de strijd
van de Marokkaanse tirailleurs in WOII aan de zijde van de geallieerden. Ook het toneelstuk van de KVS daarover werd bezocht.
Bij een uitstap naar Bokrijk bleek dat de leemwoningen van toen heel
wat  gelijkenis vertonen met die in Marokko…

succesfactoren en aanbevelingen
Netwerking tussen organisaties.
Een goeddraaiende, open en laagdrempelige plek, ook ’s avonds
open: geen luxe.
Investeer in genoeg middelen en mensen voor zo’n zeer arbeidsintensieve begeleiding.

“Samen op Straat staat sterk genoeg om deel te nemen aan buurtfeesten met
een standje en de dialoog aan te gaan”, weet M’hamed. “We organiseren gemengde fietstochten: man vrouw, auto- en allochtoon, arbeider en licentiaat, gepensioneerd en jong door elkaar. Op het Stuyvenbergplein toonden we ons samen
met de drie moslimgemeenschappen (Marokkaanse, Turkse en Pakistaanse).
We worden gevraagd om buurtfeesten en evenementen mee te organiseren.”

Neem niet te veel hooi op je vork. Wees selectief in het aannemen
van voorstellen en het opstarten van eigen initiatieven.
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Luik

Wijkprojecten

Participatie
rijmt op actie
Sinds 2002 steken de ‘wijkproject-teams’ hun energie in acht aandachtswijken in Luik.

Gerichte acties in het hart van de wijken !

Al van aan het eind van de jaren 90 zet de Vurige Stede aardig wat middelen in om haar Stadsproject 2003-2010 uit te werken. Dat is een socioeconomisch masterplan gebaseerd op een dubbele diagnose : een globale
stadsanalyse en een specifieke analyse op maat van de wijken. Ook hier
dus een participatieve logica : iedereen die er mee wil aan werken wordt
gepolst om zo samen de prioritaire acties te bepalen.
Wat betreft de wijken krijgt die participatieve logica wel een heel bijzondere dimensie. De stad Luik besliste om 70% van de federale middelen
van Grootstedenbeleid te gebruiken voor sociale samenhang en geïntegreerde wijkontwikkeling. Vanaf 2003 begonnen verscheidene teams
die dynamiek te introduceren in acht aandachtswijken : Saint-Léonard
(Noord), Sainte-Marguerite, Outremeuse-Amercoeur, Burenville-Glain,
Droixhe-Bressoux, het Hypercentre (Centrum), Sainte-Walburge en Angleur/Kinkempois/Vennes.

Betrokken bewoners
“We werken volgens een strikt scenario: wijkprojecten worden voorgesteld
door de bewoners en door al wie er aan wil meewerken ; daarna keurt de

lokale overheid ze goed”, legt Latifa Es Safi uit, de algemene coördi-

ze over naar de bevoegde diensten. Kwestie van de daad bij het woord te

nator van het stadscontract in Luik. “De teams die de ‘wijkprojecten’ in

voegen lieten ze er geen gras over groeien en volgden alles rigoureus op

de praktijk moeten brengen concentreren zich op twee prioritaire luiken :

om zichtbare resultaten op het terrein te bereiken. Want daarin ligt uitein-

enerzijds de inrichting van de openbare ruimte, met speciale aandacht

delijk het succes van de aanpak.

voor groene ruimte, speelruimte, openbare verlichting, wegenissen… en
anderzijds animatie en evenementen om zo sociale samenhang en bur-

“De eerste contacten met de andere diensten van de stad waren nogal episch

gerparticipatie te bevorderen.”

van aard”, geeft Latifa glimlachend toe. “We confronteerden door de wol geverfde ambtenaren met jonge sociaal-culturele werkers vol enthousiasme.”

Het team wendt nieuwe manieren van participatieve democratie aan om

Maar met wat goede wil en overlegvergaderingen begon de mayonaise

al de betrokkenen te informeren, te raadplegen, te betrekken en te mobi-

toch te pakken. De eerste zichtbare resultaten in het straatbeeld gaven

liseren. “We zijn er sterk van overtuigd dat het betrekken en de participatie

legitimiteit aan de teams : de straatverlichting en de wegen werden her-

van de bewoners tijdens het hele proces de beste garantie is op succes op de

steld, een speelplein werd gerenoveerd…, even zovele tastbare tekenen van

lange termijn”, voegt ze nog toe.

een aanzet tot wijkvernieuwing. “Ik denk dat die strategie erg goed gewerkt
heeft. Het was dan ook de burgemeester zelf die er zijn gewicht achter zette”,
besluit Latifa Es Safi.

Een ‘diagnoseteam’ per wijk
Participatieve alchemie nastreven is geen lachertje. De teams baseer-

Luisteren naar de wijken

den zich op een manier van werken die haar nut al bewezen heeft en die
inspiratie haalde uit de Franse Datar-methode (het vroegere Délégation

Nadat de eerste waslijst van klachten achter de rug was, begonnen de

à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale - vandaag DIACT :

teams aan een enquête bij de wijkcomités en de verenigingen. Doel : hen

Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des

stimuleren en helpen om hun eigen projecten waar te maken. “We heb-

Territoires). Latifa Es Safi : “Dankzij het stadscontract konden we in elke wijk

ben een handboek opgesteld om de verenigingen te bevragen en zo tot de

een diagnoseteam aan het werk zetten. Op het terrein bestaat de kern van zo’n

sterktes en zwaktes van elke wijk te komen”, legt Latifa Es Safi verder uit.

team uit een coördinator, een jeugdanimator, een socio-sportieve en intercul-

“Daarna hebben we de adviezen afgewogen aan de hand van de mate van

turele animator en iemand die gespecialiseerd is in het intergenerationele as-

integratie van die vereniging in de wijk. Een kinderopvangtehuis zal voor ons

pect. Bovendien kunnen we ook terugvallen op iemand van de netheidsdienst,

een meer pertinente kijk op de wijk hebben dan een vereniging van oud-strij-

van de speelpleinwerking, van openbare werken, een gebouweninspecteur

ders. En dan bieden we aan die verenigingen of wijkcomités de mogelijkheid

en een schoolbemiddelaar…” Wat ze allemaal moeten doen ? De bevolking

om projecten voor te stellen die hen de middelen geven om concreet aan de

aanzetten om deel te nemen aan het creatieve proces, projecten uitkiezen

slag te gaan, mits ze goedgekeurd worden natuurlijk.”

en ze mee op poten zetten.

Vuurproef
Latifa Es Safi : “Toen ze zich in de wijken gingen vestigen, werden onze teams
bedolven onder de aanvragen van de verenigingen en wijkcomités : waslijsten
van verzuchtingen waar nooit op ingegaan was. Niets ontbrak op die lijsten :
te weinig ruimten voor de jeugd, manke verlichting, problemen met het wegennetwerk, de veiligheid of de openbare netheid...” De boodschap van die

Een olifant in/uit de wijk
Het team van de wijk Hypercentre werkt onverdroten aan een wel
heel ambitieus cultureel project rond het thema van de olifant. Dat
metershoge dier wordt het centrum van het evenement en wordt op
een kar het stadscentrum rondgevoerd. In het zog van het beest zagen heel wat interculturele acties het licht, voorstellingen en straatanimaties… uitgedacht en uitgevoerd door tientallen verenigingen.

eerste contacten was niet mis te verstaan. Onmiddellijk brachten de teams

Tien jaar sociale stadsontwikkeling    I    pagina 69

Zo’n ‘consultatief proces’ vergt natuurlijk verschillende maanden werk,

werkt met de verenigingen die op het terrein aanwezig zijn om een fantas-

vanaf de uitwerking met de betrokken bewoners tot de goedkeuring door

tisch intergenerationeel speelplein te maken : met schommels voor de jong-

het schepencollege. Om beroep te kunnen doen op de fondsen van het

sten, banken voor de mama’s, voet- en basketbalterreinen voor de jongeren,

stadscontract moeten de projecten aan duidelijke criteria voldoen en

petanquebanen voor de al wat ouderen. Er is zelfs een minivoetbalterrein

moet de coördinator projectfiches invullen met doelstellingen, uiteinde-

aangelegd voor kinderen vanaf 2 jaar !”

lijk resultaat, middelen, partners, budgetten, wat het project aan de wijk
kan toevoegen enz… De projecten die een begeleidingscomité selecteerde

De jongeren hebben een belangrijke rol gespeeld bij het uitbouwen van

worden dan aan het college voorgelegd, die ze goed- of afkeurt. “Daarna

dat plein. Ze waren dan ook van bij het begin bij het opzet ervan betrokken

leggen we ze voor aan de verenigingen en bewoners, wijk per wijk”, voegt ze

en ook via de sportieve animatie op woensdagnamiddagen. Ze hebben

toe. De teamcoördinatoren leggen dan de ‘ins en outs’ van het project uit

zich de plek geleidelijk toegeëigend en er is quasi geen sprake meer van

en ook de timing. Elk jaar worden er zowat 60 projecten op het getouw

vandalisme. “Doordat we zoveel op het terrein waren, hebben we gemerkt

gezet in de acht wijken.

dat er blijvende problemen zijn, zoals de weigering van jongens en meisjes
om samen te werken”, verduidelijkt Latifa nog. ”Daarom hebben we sportprojecten opgezet. Geleidelijk aan hebben de meisjes en jongens toenadering
gezocht en zijn ze elkaar beginnen appreciëren. Een heel langzaam proces
dat maanden, soms jaren duurt…“ Echt een voorbeeld !

succesfactoren en aanbevelingen
De ‘nabijheidslogica’ die de wijkprojecten nastreven laat toe om acties in het hart van de wijken te verankeren. Om aan de verwachtingen van de bewoners te kunnen beantwoorden heeft de Stad al een
aantal ‘wijkgemeentehuizen’ geïnstalleerd, om zo er op te wijzen dat
de overheid haar diensten terug dicht bij de mensen wil.
De hele actie ‘Wijkprojecten’ ademt transversaliteit tussen de verschillende stadsdiensten, en wordt uitgebreid gesteund door de burgemeester en zijn team.
Doordat de verschillende diensten samenwerken kunnen de verschillende acties op elkaar afgestemd worden en blijven.

En nu aan de jongeren !
Latifa Es Safi gaat in op een van de – volgens haar - mooiste resultaten :
een ontmoetingsplek in het hart van de ‘moeilijke wijk’ Burenville-Glain.
“In die wijk met haar vele sociale woningen en weinig gemeenschapsvoorzieningen stelden we vast dat de jonge delinquenten steeds jonger werden.
We wilden zo duurzaam mogelijk werken en hebben heel nauw samenge-

De projecten worden zo vlug als mogelijk in de praktijk gebracht, om
zo het publiek er te blijven bij betrekken. En als de procedures dan
toch meer tijd in beslag nemen, dan worden de bewoners regelmatig
op de hoogte gehouden van de vooruitgang ervan.
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Vor st

anti- g raffiti b r igade

Strijden
tegen Tags
Klein en efficiënt project ter verfraaiing van de
omgeving helpt laagopgeleide jongeren aan werk.
Al lang kwamen er regelmatig klachten toe bij de gemeente Vorst over storende graffiti – tekens en tekeningen die met verfspuitbussen worden aangebracht - zowel op openbare gebouwen als privé-woningen. Enkele jaren
geleden begon het de spuigaten uit te lopen. Vooral aan de Van Volxemlaan,
de spoorweg en de autostrade kon je er niet meer naast kijken. Andere
Brusselse gemeenten hadden al anti-graffiti acties opgezet. Daar haalde
Vorst een deel van de mosterd. Je merkt nu duidelijk het verschil op straat
door de ongeveer 4 500 gratis interventies op die 4 jaar. Maar er werd ook en
vooral op sociaal-professionele inschakeling ingezet.
De gemeente Vorst wil de sociale uitsluiting en de verslapping van het maatschappelijke bindweefsel tegengaan. De meest kwetsbare groepen nauwer
betrekken bij de sociale, culturele en sportieve activiteiten in de wijken.  
Daarbij bevordert ze een gezonde leefomgeving, o.m. via bewustmakingsacties bij de bevolking met betrekking tot gezondheids- en milieuproblemen.
Centraal in die acties staat, naast de straatvegers, de anti-graffiti brigade.
Openbare gebouwen worden behandeld (ont’tagt’), met bijzondere aandacht
voor scholen maar ook andere gemeentelijke gebouwen, voor de elektriciteitscabines en telefoniekasten, de klinieken, de spoorwegbruggen.
De meeste aanvragen komen evenwel van bewoners en handelaars.

Nieuw en toch niet nieuw
Er werd contact opgenomen met enkele andere Brusselse gemeenten
om uit hun ervaringen te leren, te kijken hoe die het aanpakken, met

welke materialen en procedures. De anti-graffiti ploeg werd in samenwerking met de Dienst Werken van de gemeente opgestart. Tewerkstellen
van laagopgeleide jongeren via een opleiding en met een gemeentelijk
contract, dat was de bedoeling. Heel belangrijk: ze kunnen rekenen op
20 jaar ervaring van iemand uit de sector (Jacques Lommaert) en krijgen
daarnaast ook opleidingen door de productleveranciers.
Het project werd kenbaar gemaakt door middel van aankondigingen in
postbussen, veel mondelinge reclame, aankondiging op de internetsite
en ook op de elektronische afficheringsborden van de gemeente. Zoniet
geraakt de informatie niet bij de bewoners, weten eigenaars niet dat die
dienst bestaat.

Praktisch, technisch en juridisch :
niet zo eenvoudig

open deur voor de taggers. Dan is er immers niet veel sociale controle in de
schoolomgeving”

Zowat overal vind je graffiti, niet alleen op gebouwen, maar ook op wa-

De graffiti bevinden zich in vele gevallen eigenlijk op de grens tussen het

gens, panelen, trams, trottoirs, banken, zelfs op het kerkhof moest er

openbare en het privé-domein, op het juridische randje tussen de twee.

gewerkt worden. Recent verplaatst het fenomeen zich naar rolluiken,

Vandaar ook dat er op zeker gespeeld wordt en elke interventie een heuse

soms wordt er gewoon verf op de openbare weg gegooid… Elke onder-

overeenkomst krijgt, ondertekend door de aanvrager, de gemeentesecre-

grond en elk gebruikt materiaal is anders. Samen met de begeleider

taris en de schepen, die tot in de details bepaalt wie welke verantwoor-

werden de technische aspecten uitgebreid overlopen en ook het mate-

delijkheid heeft.

riaal dat aangekocht moest worden. Er werd opleiding gegeven in verband met verven, façadebehandeling, herstellen… Er wordt gewerkt met

Doordat de brigade tot eind 2008 administratief ondergebracht was in een

twee basistechnieken: door zandstralen of met heet water onder druk.

aparte vzw ‘Forest en Action’, kon er vlug ingespeeld worden op de noden,

Daarna mag ook niet zomaar eender welke decapant gebruikt worden op

b.v. het plaatsen van dringende bestellingen.

eender welke ondergrond… het vergt allemaal nogal wat studiewerk. Zo
was het werk aan de spoorwegbrug een geval apart want de spoorwegen
gebruiken eigen en speciale verven. Er wordt ook veel aandacht besteed
aan de veiligheid en mogelijke schade aan de omgeving, b.v. aan nabij
geparkeerde voertuigen.
Er wordt per week gepland, het team staat steeds in contact met de teamleader voor advies en troubleshooting. De bewoners/eigenaars worden
op voorhand gewaarschuwd wanneer de werken plaatsvinden, zodat de
teamlader ook weet of het team kwam opdagen.
“Je moet ook weten wanneer waar werken,” zegt Hassan Gâa, de programmacoördinator die al zes jaar bij de gemeente werkt. “Aan de scholen wer-

Kat en muisspelletje
De taggers kennen de brigade! “We proberen ze te vlug af te zijn, we
komen dikwijls op dezelfde plaatsen, grijpen onmiddellijk in, dat wekt
frustratie bij die gasten”, vertelt Jacques Lommaert, de begeleider.
“Het is wel eens gebeurd dat een van de taggers op heterdaad betrapt
werd. Als straf moest hij de hele oppervlakte van een brede muur herschilderen. Maar even wat onoplettendheid en die gast was verdwenen
met onze verf en ander materiaal….”
“Jazeker, ze kennen ons, ze weten van waaruit we opereren. Op een
morgen vonden we zelfs een kleine minuscule tag aan onze bel…”,
lacht Hassan.

ken we op het eind van de vakantie, niet bij het begin ervan, want dat is een
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Hoe gaat dat in zijn werk ?

Goede inbedding

De anti-graffiti brigade bestaat uit 4 personen: 2 gemeentewerkers en

Dit kleine project profiteerde niet alleen van zijn inbedding in de gemeente-

twee personen die gerecruteerd worden met een contract van maximaal

lijke diensten, maar ook van zijn uitvalsbasis ‘het Forum’, een dynamisch huis

twee jaar. Dat laatste verloopt via het systeem van professionele door-

met vele diensten: een vrouwenwerking, een dienst sociale cohesie, de stek

stroming (Plaatselijke Opdracht voor Tewerkstelling en Opleiding). Dat

van de straathoekwerkers, van de verantwoordelijken van de wijkcomités, een

doorstromingsprogramma voor moeilijke doelgroepen biedt hen de mo-

juridische dienst… Het is ook in het Forum dat de eigenaars komen om de

gelijkheid een beroep aan te leren. De jongeren die aangeworven werden,

overeenkomst te tekenen. De tewerkgestelde jongeren vinden zo ook vlugger

kwamen uit Vorst. Ze kenden de wijken, dat helpt. Een van hen was dia-

de weg naar andere diensten indien nodig en dat creëert voor hen ook een

beticus en kreeg dank zij dit project een kans om in het arbeidscircuit te

bredere sociale context. Een van de werknemers stuurde zo zijn kind mee op

stappen. Intussen zijn er een 10-tal jongeren tewerkgesteld geweest die

kamp met de straathoekwerkers. Samen met die straathoekwerkers werd het

stuk voor stuk elders werk vonden. De voortgang van het project wordt om

imposante werk van de anti-graffiti brigade getoond in een school, op zater-

de 6 maanden samen met de Plaatselijke Opdracht geëvalueerd.

dag. Er kwam veel volk naar kijken, de kinderen zetten grote ogen op.

Even afwachten wat de toekomst brengt
De brigade werkt goed. De objectieven werden bereikt. De burgers krijgen
een goede en snelle service die bovendien gratis is. Er heerst een goede
sfeer in het team. De gemeente is fraaier geworden.  
Voor 2009 voorzag het Grootstedenbeleid in ondersteuning van 2 salaris-

Het intergenerationeel aspect
Hassan Gâa : “Echt, voor mij is de figuur van Jacques in de hele constructie zeer bepalend. Dat intergenerationeel aspect is belangrijk.
De jongeren krijgen respect voor de sérieux en de stielkennis van Jacques. Ze zien in dat zonder stielkennis ze verloren zijn op de markt.
Hij leert hen ook hoe het er aan toe gaat in een bedrijf, dat je je afspraken
moet nakomen, etc.“
“Grootvadertje Jacques kan zich dank zij deze job nu een exclusieve jaarlijkse vakantie permitteren in de zon …”, grapt Hassan verder. Jacques
Lommaert : “Ja, de zon van Vilvoorde city zeker ! Die deeltijdse job na
mijn pensionering levert me een riant extra inkomen op ! Iedereen is hier
jaloers.” Zo gaat het er aan toe tussen coördinator en consultant in
de Merodestraat in Vorst… Ze beleven blijkbaar plezier aan hun samenwerking.
Beiden hebben nog contact met sommige ‘gasten’ die nu elders werken. Onlangs nog, toen een van hen raad kwam vragen over zijn problemen met het internet. Een Turkse jongen weende toen zijn twee
jaar voorbij was. “Ze zijn dankbaar dat ze door het project wat orde in
hun leven hebben kunnen scheppen, en dat is toch heel wat”, vinden
beide begeleiders.

sen. De anti-graffiti brigade is nu geïntegreerd in de gemeentelijke technische diensten. Dat brengt wel een andere werksfeer mee, minder souplesse als deel van een groter geheel. Hopelijk wordt een en ander niet al
te administratief, waardoor niet meer vlug op nieuwe situaties kan ingespeeld worden (b.v. het bestelprocedures voor speciale verven). Er moet
nog wat gewerkt worden aan de integratie van die sociaalgericht project
in een nieuwe technische omgeving. Jacques blijft er bij betrokken.

succesfactoren en aanbevelingen
Werk met een ervaren en sociaal ingestelde technische begeleider,
een ‘vertrouwenspersoon’.
Bed zo’n technisch project in een ruime sociale context in.
Ken de wijken en de straten, wees permanent ‘op straat’.

Team work(s) ! Het lijkt wel eenvoudig, maar...
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La Louvière

Magasins Citoyens

Een commerciële galerij voor
alle inwoners !
Sinds hun opening in 2006 staan de “Magasins citoyens” van La Louvière model in Wallonië. Ze zijn er voor
alle inwoners van La Louvière en dragen de sociale mix hoog in het vaandel. Bovendien bieden ze als heus
laboratorium kans aan stagiairs om socio-professioneel ingeschakeld te worden.

Langsheen een van de drukste handelsassen van de stad, midden in de
‘cité des Loups’ laat een kleine elegante handelsgalerij een nieuwe wind
waaien tussen de merkwinkels en restaurants. De bewonerswinkels werden opgezet door het OCMW en binnen enkele jaren groeiden ze uit tot
model op vlak van sociale mix en socio-professionele inschakeling.
Er is in de verste verte geen vergelijking mogelijk tussen enerzijds de
vele plekken waar je brocante en tweedehandsspullen kan kopen en deze
commerciële galerij die als een van de modernste en aangenaamste van
de stad kan beschouwd worden. Vroeger was er een verfwinkel gevestigd,
nu is het een aaneenschakeling van commerciële modules afgewisseld
met patio’s. Langsheen deze moderne en in het licht badende doorsteek
kunnen de klanten hun gading vinden in een veelheid aan boetieks : ‘Vesti-bulle’, een tweedehands kleding-, speelgoed- en kinderspullenzaak ;
‘Zen Latitude’, een kap- en verzorgingssalon ; de ‘Lavoir/ séchoir’en ‘l’Art
du meuble’ waar je goedkoop meubels kan aanschaffen. Voorts ook het
restaurant ‘Au Pré Vert’ met zijn familiale keuken en het Infopunt van de
OCMW-diensten.
Winkels voor werkelijk iedereen !

kel met tweedehandskleding aan de rand van de stad”, gaat Karine Bailly
verder, “kwestie van het samengaan van verschillende publieken te testen.
Die poging bleek heel positief en toen hebben we dat op grote schaal toegepast in de Hamoirstraat, hartje centrum. In 2002 heeft het OCMW met de
steun van het Grootstedenbeleid dit oude verfmagazijn aangekocht om het
volledig te vernieuwen.”

Een plek voor iedereen
Om die sociale mix te bereiken staan de bewonerswinkels sinds 2006
open voor alle inwoners van La Louvière. Jacques Gobert : “We wilden er

Strategische stedelijke ontwikkeling

een heel conviviale plek van maken, maar tegelijkertijd niet in de valstrik van
het miserabilisme verstrengeld raken. Omwille van de focus op het zelfbeeld,

Jacques Gobert, burgemeester van La Louvière, was nog voorzitter van

zoals hierboven aangehaald, vonden we dat de mensen die het meest kwets-

het OCMW toen hij met het idee van de ‘Magasins Citoyens’ op de proppen

baar zijn recht hadden op een aangename, sobere en elegante omgeving.”

kwam. Dat concept was onderdeel van een stedelijke ontwikkelingsstrategie. “Met ons stadscontract wilden we wijken renoveren maar tegelijkertijd

Om niet te discrimineren ten opzichte van andere uitbaters worden de prij-

het sociale leven ondersteunen dat er zich afspeelt”, legt hij uit. “Zo kop-

zen in de boetieks vastgelegd in functie van de prijzen in de andere winkels.

pelden we stadsinrichting aan sociale samenhang tussen stad en wijken. De

Wel is er voorzien in speciale toegangscondities en tarieven voor de klan-

bewonerswinkel is onderdeel van die dynamiek.”

ten van het OCMW via een ‘voordeelkaart’.

Concreet wil het project aan twee stedelijke prioriteiten beantwoorden :

“Er is een relatief goed evenwicht tussen de ‘algemene’ klanten en die van

de renovatie van gebouwen - die in het stadscentrum ten goede komt aan

het OCMW”, vindt Karine Bailly. “Met uitzondering van het restaurant waar

de kwetsbare bevolking en een stadskanker bant - en het opzetten van

vooral bewoners en handelaars uit de wijk komen, hebben de andere win-

opleidingsplekken voor stagiairs die zich ingeschreven hebben in een cir-

kels een gemengd publiek (gemiddeld 65% OCMW-klanten). We zien wel dat

cuit van socio-professionele inschakeling.

de kwetsbare bevolking het restaurant mijdt omdat de ‘voordeelkaart’ er
niet geldt. In hun leefwereld blijft een restaurant een ontoegankelijke plek.
Maar toch merken we ook daar stilaan verandering…”

Zelfbeeld en sociale mix
Werken aan het zelfbeeld. Dat was van bij het prille begin de rode draad.
Karine Bailly, de coördinatrice van de bewonerswinkels : “Alle sociale terreinwerkers zijn het er over eens. Het heeft gewoonweg geen zin om aan sociale en professionele inschakeling te werken zonder ook te werken aan het
zelfbeeld van deze kwetsbare burgers.” Het is dan ook niet toevallig dat de
Magasins Citoyens kleding, haartooi, esthetische verzorging, wassalon en
gezonde voeding aanbieden…
Een andere hefboom van het project is de nadruk op de sociale mix,

Een win-win partnerschap
De vzw ‘Lire et Ecrire’ stelde voor om de voorstellingsbrochure van
de Magasins Citoyens aan te passen en toegankelijker te maken voor
een publiek dat het moeilijk heeft met lezen en schrijven. Dat gebeurde in het kader van hun alfabetiseringscursussen. Tegelijkertijd
organiseerde de vzw ook projectbezoeken voor al wie hun opleidingen volgt. In restaurant ‘Au Pré Vert’ richtten zij ook een tentoonstelling in om hun vzw en activiteiten bekend, waaronder de resultaten
van de expressieworkshops.

steeds binnen de logica van de inschakeling. “Eerst openden we een win-
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Socio-professionele inschakeling
De tweede belangrijke as in het project is deze van de socio-professionele inschakeling van de OCMW-cliënten. De bewonerswinkels zijn een
plek waar men vooral komt zoeken naar opleiding om zo (terug) aan
werk te geraken : verkopers, kappers, schoonheidsspecialistes, restaurateurs, meubelmakers, schoonmakers… kunnen allemaal hun kennis
en ervaring in de praktijk omzetten. “Wat we vooral willen is de stagiairs
een concrete mogelijkheid bieden om hun werk te herwaarderen door in
een echte professionele omgeving te werken”, legt Karine Bailly verder
uit. “Zo leren ze omgaan met klanten, zich ten dienste van die klanten stellen, omgaan met crisissen… en natuurlijk worden ze daarbij gecoacht door
professionele begeleiders.”

Sterke partnerschappen
Het ‘Relais Social Urbain’ trad al vlug toe tot het project door voor te
stellen mee te werken aan het ontwikkelen van diensten. Toen de ruimte
opende hebben de leden van hun begeleidingcomité mee alles op de voet

succesfactoren en aanbevelingen

gevolgd : vertegenwoordigers van openbare en privé-diensten zoals hospitalen, crèches, preventie- en veiligheidsdiensten, Sociaal verhuurkantoor. Niet alleen het OCMW, maar al die organisaties bieden hun klanten
de voordeelkaart aan. Het OCMW betrekt ook andere organisaties om er
een levend(ig)e plek in het centrum van te maken (zie kader).

Huisvesting als prioriteit
Boven de Magasins Citoyens werden drie sociale ‘inschakelingswoonplekken’ ingericht. Die hebben hun eigen ingang aan de straatkant en
hangen niet af van het commerciële project. Toch zijn ze onderdeel van de
algemene dynamiek van het project.
“Als we spreken over een inschakelings- en integratiebeleid, dan gaat het
bij ons om een pluridisciplinaire aanpak, waarvan de socio-professionele
inschakeling slechts een facet is”, legt Jacques Gobert uit. “Ervaring heeft
ons geleerd dat huisvesting dikwijls het basisprobleem is voor kwetsbare
mensen en dat die huisvesting onderdeel moet zijn van een overall strategie. Kwaliteitsvolle sociale huisvesting terug in het stadscentrum brengen
is een sterk signaal.”

Door het project in te planten in een eenvoudige en elegante omgeving was het makkelijker om een sociale mix te bereiken en stadsbewoners aan te trekken. Dat gaf aan de cliënten van het OCMW ook
een beter zelfbeeld mee.
Het project kreeg geloofwaardigheid door van de bewonerswinkels
ook een werkterrein te maken voor socio-professionele inschakeling. De confrontatie met ‘echte’ klanten is een pluspunt gebleken
voor die opleiding.
Eerst werd er met een pilootproject gestart – een tweedehandskledingswinkel. Dat leverde het bewijs dat het een groter project mogelijk was. Die preliminaire fase liet ook toe om een aantal aanpassingen door te voeren.
Het project werd in ideale condities voorbereid en opgestart door
de samenwerking met de handelaars, met name bij de didactische
voorstellingen tijdens het project.
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S i nt-N i klaas

Sociaal won e n op de S i nt-Roch uss ite

Inclusief en intergenerationeel
huisvestingsproject in
de binnenstad
Samen bouwen aan een duurzame wijk rond een
binnenplein op de voormalige site van de school van
Sint-Rochus.

‘Er wordt al een tijdje regelmatig gebeld door potentiële huurders/kopers’,
vertelt directeur Bart Casier van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (ICW), die het project realiseert en van
a tot z mee opvolgt. De koop- en huurcriteria worden pas binnenkort
vastgelegd.
Alles is aanwezig voor een veilig, rustig en goedgelegen samenlevingsproject: bejaardenwoningen, woningen voor mensen met beperkte mobiliteit
en voor jonge gezinnen, koopwoningen zowel als huurwoningen. Dat alles
rond een binnenplein en met uitgebreide aandacht voor duurzaamheids
aspecten. Een nieuwe projectcultuur doet zijn intrede in Sint-Niklaas.
Voor herhaling vatbaar.
De Sint-Niklase binnenstad bestaat deels uit een verouderd en onaangepast patrimonium. Hoogtijd dus voor een impulsbeleid, zeker qua huisvesting, vond de Stad. Bovendien zijn vele binnenterreinen onder- of niet
benut, zo wijzen studies uit. Vooral de stadskern en de stationsbuurt staan
onder druk van projectontwikkelaars. Die bieden bij voorkeur appartementen voor tweeverdieners aan. Daardoor wordt de betaalbaarheid van
de huisvesting voor een steeds groter wordende groep bedreigd.
Bouwstenen tegen verloedering.

De Stad wil de bewoners meer betrekken bij het leven in de buurten van

Het voormalige schoolgebouw wordt gerenoveerd tot 10 koopflats: elke

het stadscentrum. Eigendomsverwerving is daar een middel toe. Een site

klas wordt een flat met klein privé- terras en op het gelijkvloers groen-

temidden van die twee polen leek de oplossing voor die doelgroep.

voorziening aan de voorkant, voor de privacy. Doelgroep: alleenstaanden
of kleine gezinnen. Tenslotte zijn er nog 8 koopwoningen met tuintje, voor
gezinnen met een laag of middelgroot inkomen, waarvan er één volledig

Uitgekiende plek

rolstoeltoegankelijk is.

De buurt waar de Sint-Rochussite zich bevindt is traditioneel een arbei-

Met eigen middelen van de stad wordt een merkwaardig gebouwtje

dersbuurt. Sint-Niklaas was vroeger een belangrijke textielstad. Veel tex-

(de directeurswoning) omgebouwd tot kinderkribbe. Er is ook een Noord-

tielateliers wachten er op hernieuwd gebruik. De wijk is eerder kansarm.

Zuid doorgang gecreëerd. De Oost-West verbinding via een aantal bin-

Er wordt relatief meer leegstand gesignaleerd en er zijn minder woningen

nenpleintjes in de buurt kon niet gerealiseerd worden. Door tijdig in de

met minimaal comfort dan elders. Sommige van de omliggende straten

projectcyclus daar aandacht aan te besteden, is de mogelijkheid wel

kenden een verval, maar recent vestigen er zich nieuwe en vooral ook

opengelaten om dit in de toekomst/later nog te realiseren.

jonge bewoners, zowel auto- als allochtoon. Panden worden opgeknapt.
De site is goedgelegen: op voetafstand van nogal wat buurtwinkels, van
een huis met sociale voorzieningen, van een sportvereniging en van openbare vervoersmogelijkheden
De site stond al een drietal jaar te verloederen. Tot 2003 was er nog een
school gevestigd, maar doordat het leerlingenaantal verminderde, verkaste
die. Ook het klooster werd niet meer bewoond. De beslissing om de site
van zowat een halve hectare aan te kopen en te renoveren via het Huisvestingscontract van de federale overheid liet niet lang op zich wachten. In juni
2005 was dat beklonken. Die aankoop was dan ook een unieke kans om het
binnenblok te herschikken en de uitbreiding van een bestaand ingenieursbureau mogelijk te maken, en zo economische activiteit te behouden.

Samen wonen rond een klein binnenplein, inclusief en intergenerationeel

Renovatie gecombineerd met
hedendaagse architectuur en,
vooral, duurzaam bouwen
Naast de sociale mix, het levenslang wonen en de toegankelijkheid voor

Het toekomstig kleinschalig wooneiland oogt rustig in deze fase van af-

mensen met fysieke handicap of beperkte mobiliteit, kreeg ook duurzaam

werking van de ruwbouw. Het bestaat uit drie delen, gelegen rond een

bouwen bijzondere aandacht, o.m. door gebruik van vegetatiedaken (‘groe-

groen pleintje, met aan de vierde zijde de oude directeurswoning die een

ne daken’), doorgedreven isolatie, gescheiden waterinzameling, laag ener-

nieuwe functie krijgt.

gieverbruik (niet passief). De oude bomen van de voormalige speelplaats
werden behouden en beschermd tijdens de bouwfase, zodat er onmiddel-

Twaalf volledig rolstoeltoegankelijke huurflats voor weinig koopkrachtige be-

lijk in een groene omgeving kan gewoond worden.

jaarden van 55-60 m2 (met ruime lift) op de plek waar een kloostergebouw stond
dat niet voor renovatie in aanmerking kwam. Daarbij wordt vooral gelet op ver-

De subsidies van het Grootstedenbeleid worden hoofdzakelijk aangewend

beterde technische en elektronische voorzieningen die  de veiligheid waarbor-

voor de verwerving, de studiekosten, de afbraak-, renovatie- en/of ver-

gen en het comfort vergroten. Ze zullen door het OCMW verhuurd worden.

nieuwbouwwerken met inbegrip van de onbebouwde delen (tuinen).
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Goed gecommuniceerd in de buurt

Eind 2009 wordt de site opgeleverd. De toekomstige bewoners zullen de
panden begin 2010 kunnen betrekken.

Er is geen georganiseerde buurtwerking in de omgeving. Op 30 mei 2006,
toen de planningsfase zowat afgerond werd, werd een eerste buurtvergadering gehouden waarop zo’n 70-80 geïnteresseerden afkwamen. Dat
verliep via gebuste informatie. Er werd ook een persnota opgesteld. Daarna volgden nog nieuwsbrieven die de buurt op de hoogte hielden van de

succesfactoren en aanbevelingen

vorderingen van de werken. Er kwamen quasi geen opmerkingen, zodat
het plan als dusdanig ook in uitvoering werd gebracht. De buurt was blij
dat er wat gebeurde met de site.
In februari 2008 werd de eerste steen gelegd in aanwezigheid van de burgemeester, de bevoegde federale minister, de partners en de buurtbewoners.

En een sterke, ervaren partner
De stad heeft de ontwikkeling van de site gedelegeerd aan een ervaren en
sterke partner. Dit soort huisvestingsproject was wel nieuw voor het ICW.
Ze werken met een klein administratief projectteam van 4-5 mensen dat

De recordsnelheid waarmee het project uit de steigers komt: dankzij
een soepele en regelmatige samenwerking tussen de federale en
lokale instanties, goede afspraken tussen de verschillende partners
en een ernstige opvolging en verantwoordingscultuur binnen de projectstuurgroep.
De combinatie van vele dimensies: gemengd woonproject met buurtondersteunende functies, inclusief, kindvriendelijk en multigenerationeel; een onderbenut binnengebied herleeft dankzij een kwaliteitsvol reconversieproject.
Voorbeeld van ‘goede praktijk’ in een periode waar het klimaat hoog
op de politieke agenda staat.
Een stedelijk bestuur dat middels creativiteit en inventiviteit boeiende initiatieven neemt, en al lang niet meer een stempelend administratief controle-apparaat is.

zich over een twintigtal huisvestingsprojecten buigt, naast de aanleg van
bedrijventerreinen en eigen gebouwen.  
Het ICW coördineerde in samenspraak met de betrokken stedelijke diensten, de lokale bevolking en het architectenbureau.

Op wieltjes, voor herhaling vatbaar
Met dit project nam de stad voor de eerste keer deel aan het programma
van het Grootstedenbeleid. En met succes.
Bovendien is het duidelijk niet alleen een impulsproject voor de buurt maar
ook voor de Stad in zijn geheel. Uit de verkoop van de woningen kan een rollend
fonds ontstaan dat de Stad de mogelijkheid biedt om in de toekomst autonoom
andere stedelijke huisvestingsprojecten op te starten. Er wordt nu al gedacht
aan een andere, grotere site die vrijkomt. Bedoeling is om daar hetzelfde concept op toe te passen, afhankelijk van de resultaten van een haalbaarheidsstudie of een masterplan van de site. Dan neemt men zich voor zeker ook de
mogelijkheid te bekijken om nog een stap verder te zetten in energiebesparing
en echte lage energiewoningen of passieve woningen te realiseren.
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Schaar b e e k

Onthaal van n i e uwkom e r s

Voorrang voor eerstelijnszorg
Breedgedacht bemiddelingsproject helpt nieuwkomers hun weg vinden in Schaarbeek. Over twee sporen en drie assen.

Economische integratie van nieuwkomers mag dan wel het eerste en
onmiddellijke doel zijn van het onthaal van nieuwkomers (werk, werk,
werk…), de kennis van de taal en van de organisatie van de gemeenschap
waarin ze terechtkomen is op lange termijn evenzeer essentieel.
In Schaarbeek vindt die dienstverlening steeds meer zijn plaats in het gemeentelijk beleid, als  complement van het beleid omtrent sociale cohesie. Dat verloopt langs twee sporen, onthaal en doorverwijzing enerzijds,
opleiding anderzijds : taal-, alfabetiserings- en burgerschapscursussen.
Resultaten blijven niet uit.
Zoals nogal wat gemeenten die in de buurt van grote stations en centra
gelegen zijn, is ook Schaarbeek – een van de meest bevolkte gemeenten
van het Brussels Gewest - een belangrijke onthaalgemeente voor nieuwkomers, zo’n zesduizend per jaar. Onnodig te vermelden dat dit een uitdaging is voor de sociale cohesie in de gemeente.
Schaarbeek zet al sinds enkele jaren onpartijdige, neutrale en aan vertrouwelijkheid gebonden bemiddelaars in om de integratie van ingeschreven
nieuwkomers te bevorderen. Er werden ook op kleine schaal cursussen
Frans en alfabetisering ingericht. “Die inspanningen kregen een zuurstofinjectie dankzij de middelen van het Grootstedenbeleid. Die gebruiken we voor
salarissen en werkingsmiddelen, vooral voor communicatie”, zegt Elisabeth
Parisis, die de bemiddelingsprojecten van de gemeente coördineert. BinHet ontbreekt niet aan bemiddelingsinitiatieven.

nen de bemiddelingsdienst van de gemeente is er één persoon die zich
uitsluitend met de nieuwkomers bezighoudt.

Geen gesloten deuren meer : probleemoplossend werken – wegwijs maken
Vele nieuwkomers zitten met fundamentele vragen. Ze kunnen zich dikwijls ook niet goed uitdrukken. Dan helpt een brochure niet! Dan is er
onmiddellijk contact nodig, een soort Eerste-Hulp-bij-Vragendienst, die
hen vertrouwen moet geven en steeds aanspreekbaar is.  
In het gemeentehuis wordt er ‘direct onthaal’ voorzien door 2 personen die
steeds in de inkomhal aanwezig zijn, alle mogelijke diensten goed kennen
en de nieuwkomers onmiddellijk bij de bemiddelingsdienst brengen.
Er komen mensen van alle slag langs, ook mensen die bij Europese
In 2008 werden er 92 dossiers geopend, voor mensen uit 23 verschillende

instellingen werken.

landen. Evenveel mannen als vrouwen ongeveer. Mannen zijn eerder op
zoek naar een job, vrouwen veeleer naar informatie over sociale diensten.
Buiten het gemeenthuis wordt er gewerkt met affiches, flyers en banners,

Burgerschapscursussen : inzetten op
kennis van de maatschappij

in wijkhuizen en op andere publieke plekken om de dienst bekend te maken.
De bemiddeling verloopt langs drie assen : individueel, collectief en via

Telkens voor een 30-tal nieuwkomers. Nogal arbeidsintensief, zeker qua

een observatorium.

voorbereiding. Het gaat over de werking van de arbeidsbemiddelingsdiensten, gezondheidszorg en mutualiteit, werkvergunning, diplomagelijkschakeling, regularisatie, kinderopvang... Tolken worden ingeschakeld,

Individuele bemiddeling

b.v. voor de getuigenissen van vroegere nieuwkomers die de taal niet
machtig zijn.

Tijdens vier halve dagen (en daarbuiten op afspraak) zijn bemiddelaars aanwezig
in het Huis der Bemiddelingen van Schaarbeek. Ze beantwoorden vragen over alle

Die werking wordt uitgebreid met externe partnerschappen, die een glo-

aspecten van en informatie over het leven in België : gezondheid, arbeid en te-

baal pakket voor mensen aanbieden voor nieuwkomers, terwijl de dienst

werkstelling, opleidingen, gelijkschakeling van diploma’s, cultuur en vrije tijd. Ze

nieuwkomers van de gemeente meer specifiek en vraaggericht werkt.

wijzen ook specifiek op de mogelijkheid om een taal- of alfabetiseringscursus te

Twee keer per jaar wordt er een grote groep rondgeleid in het stadhuis.

volgen (zie verder). Zo worden de nieuwkomers toegeleid tot de juiste structuren :

Dat gebeurt samen met het onthaalpersoneel. Dat werkt drempelverla-

de juridische en sociale dienst, de sociale bemiddelaar, de ‘Mission Locale’ voor

gend, zowel voor de nieuwkomers als de ambtenaren.

wie werk zoekt…., etc. Ook in buurthuis Dailly is er een wekelijkse permanentie.
“Het is wel niet de bedoeling om de klanten bij het handje te nemen en mee

Een observatorium

op stap te gaan. Wel wordt hen de weg getoond en duidelijk gemaakt dat
ze steeds terechtkunnen bij de dienst, ook voor vertaalproblemen. Zo wordt

Dit nieuwe instrument werkt beleidsondersteunend. Er wordt bij-

zelfredzaamheid gestimuleerd,”  preciseert Elisabeth Parisis.

gehouden hoeveel mensen geholpen worden, en welke vragen ze
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hebben vooral. Zo kan de flux van de nieuwkomers in kaart gebracht

Er is een intensieve pilootklas met uitsluitend nieuwkomers die dubbel zo lang

worden, wordt Schaarbeek a.h.w. permanent gescand. En zo is het be-

les krijgen als de andere klassen op hoger niveau (12 uur per week). De drie

leid beter geïnformeerd.

alfabetiseringscursussen telden 42 inschrijvingen. Die cursisten zijn veelal afkomstig uit Franssprekend Afrika, beheersen de taal alleen mondeling.

Focus op opleiding : inzetten op taalkennis

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met of zonder pa-

De opleidingen worden verzorgd door de vzw ‘Harmonisation Sociale

teken : het is vooral omdat ze werk vonden. Sommigen vinden het moeilijk

Schaerbeekoise’.

te combineren met familiaal leven, of beslisten een meer doorgedreven

pieren. Geregeld verliezen dagklassen cursisten, maar dat is een goed

cursus elders te volgen.
De lokale taal spreken en lezen is niet alleen nodig om wegwijs te geraken in onze maatschappij, het is gewoon allernoodzakelijkst om te over-

Het blijft niet bij louter opleidingen. Er wordt ook een eindejaarsfeest op-

leven, zowel sociaal als praktisch. Daardoor kunnen ouders ook beter de

gezet, kampen van 2-3 dagen met moeders die hun kinderen en soms

schoolperikelen van hun kinderen begrijpen, al was het maar dat. “Ons

zelfs man meebrengen, er wordt een stedenbezoek geregeld, met Lire et

initiatief kan op permanent advies rekenen van een ervaren inhoudelijke part-

Ecrire wordt er (voor 1 euro!) naar de film gegaan…

ner, de vzw Lire et Ecrire, die de lesgevers traint en coacht”, vertelt Serge
Pahlawan, die de opleidingen Frans coördineert.

“Er heerst een goede sfeer. Ik voel me soms eerder animator dan lesgever”, zegt Serge, “druktemakers worden door de groep zelf op hun

De twee vorige schooljaren werden vooral Frans en alfabetiseringscur-

plaats gezet, het zijn volwassen mensen die hun verantwoordelijkheid

sussen gegeven, op zes plekken in de gemeente, vroeger slechts op één

nemen.” Toch wat aarzeling bij het enthousiasme van Serge : “We heb-

plek. In september 2008 kwamen daar ook de burgerschapscursussen

ben slechts fondsen om zo door te gaan tot eind 2009. Nogal wat cursis-

bij (384 inschrijvingen in enkele maanden). Deze cursussen kennen een

ten panikeren nu al…”

groot succes bij vrouwen (twee derden van al wie minstens 30 % van de
cursussen gevolgd heeft zijn vrouwen). De kost is uiterst beperkt : 5 euro
per jaar. Voor Nederlands wordt dan doorverwezen naar partner BON

Blijvend werk aan de winkel

(Brussels Onthaal Nieuwkomers).
Hoewel Schaarbeek vijf keer meer  - zeer gemotiveerde! - cursisten telt in
Elisabeth Parisis : “Nieuwkomer is een moeilijk begrip om te communice-

de taal- en alfabetiseringscursussen dan vóór de federale impuls, kan er

ren. Het kan b.v. ook gaan om een weduwe die de taal niet geleerd heeft,

toch nog meer ingezet worden op de individuele en collectieve dienstver-

hier al 20 jaar woont en na het overlijden van haar man ‘verloren’ is. Ook die

lening. De nood blijft immers hoog.

doelgroep moeten we meer bereiken.”

Cursussen Frans en alfabetisering
Frans als vreemde taal wordt gegeven in 12 klassen voor wie kan schrijven en ons alfabet kent. 286 mensen schreven zich in, waaronder veel
Bulgaren, Marokkanen, Turken, en ook steeds meer mensen uit OostEuropa. Uit die laatste landen zijn dat vooral professionals. “Een van
die cursisten heeft dankzij de taalopleiding zijn diploma verpleegkunde
gehaald”, weet Serge.

succesfactoren en aanbevelingen
Communiceer in de beginfase meer in de contacttaal van de
nieuwkomers Blijf investeren in opleiding van onthaalmedewerkers. Organiseer de bemiddelingsdiensten voor nieuwkomers op
verschillende plekken en uren aangepast aan het doelpubliek.
Breng alle diensten voor nieuwkomers onder één koepel en
stroomlijn samenwerking met andere gemeentelijke diensten.
Bouw aan lange termijnplanning en financiering.
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G e nt

Bouwb lokr e novati e

Experimenteel renovatieproject
in de Dampoortwijk
Stad en opbouwwerk regisseren experimenteel renovatieproject van verouderde particuliere woningen in de 19de eeuwse
gordel van Gent.

In de verouderde Dampoortwijk werd aan geïntegreerde buurtontwikkeling
gedaan, onder meer door bouwblokrenovatie. Het ging zowel om grondige,
middelgrote als kleine renovaties. Samen met de wijkbewoners en eigenaars
werd er gewerkt aan de veiligheid en gezondheid van 83 woningen, aan zuinig
energiegebruik en duurzaam bouwen. De wijk oogt ook mooier en aangenamer
nu. Kankerplekken verdwenen, het buurtgevoel groeide. De 19de eeuwse gordel
van Gent beslaat slechts 4% van het grondgebied, maar er woont wel 25% van
de bevolking. Relatief grote groepen van bestaansonzekeren, armen en werklozen waaronder veel laaggeschoolden, migranten en vrouwen. En dat dikwijls in
slecht tot zeer slecht onderhouden en zelfs vervallen arbeiderswoningen.
Met een experiment onder de vorm van bouwblokrenovatie werd getracht
om de vicieuze cirkel van ‘lage lonen, lage woonkwaliteit’ te doorbreken.
Door dit te koppelen aan uitgekiende stadsvernieuwingsprojecten, kunnen de leefbaarheid en woonkwaliteit van deze verouderde probleemwijken ‘verduurzaamd’ worden zonder sociale verdringing.

Huis-aan-huisnazicht in de Dampoortwijk
Het projectgebied in de Dampoortwijk beslaat 218 woningen, waarvan een
derde bewoners van vreemde herkomst. 164 daarvan verleenden toelating
en kregen een gedetailleerde staat van hun huis. Voor de helft bewonerseigenaars en voor de andere helft huurders. Ruim 40 percent was ofwel
noodkoper ofwel kwetsbare huurder.
Aangenaam wonen : voor iedereen mogelijk.

Begeleidingsproces promoot
mentaliteitswijziging
Dit is een pro-actief project. De stad stapt zelf naar de eigenaars, reikt
informatie, advies en begeleiding aan en wacht niet af. Er werd tijd genomen voor twijfelaars: tweeënhalf jaar inschrijvingsperiode.
Uiteindelijk werd voor 53 woningen een renovatiecontract aangegaan tussen eigenaar en stad, naast 23 spontane renovaties op basis van het woningnazicht
en 11 opgelegde. Het renovatiecontract voorzag administratieve en technischorganisatorische begeleiding. Zowat alles werd met de eigenaar geregeld.
Bijna twee derde van de woningen werd ongeschikt bevonden volgens de

Het project kwam vooral tegemoet aan de vele drempels die de eigenaars

criteria van de Vlaamse Wooncode. Daarenboven was de energieprestatie

hebben : hoe zoeken naar premies en toelagen, hoe technische problemen

over het algemeen zwak en het binnenklimaat ongezond, zelfs onveilig of

oplossen, hoe een betrouwbare aannemer vinden, etc.

gevaarlijk. Structuur, inrichting en afwerking waren vaak sterk verouderd.
Kristof: “Er waren ook enkele architecten bij betrokken. Te allen tijde waakten we
over voldoende kwaliteit en duurzaamheid in de renovaties. In de toekomst zou

Woonspecialist: spil van het project
Een woonspecialist, in casu Kristof Gielen, maakt deel uit van de
dienst Wonen van de stad. Hij is  zowel projectcoördinator als bruggenbouwer, technisch zeer onderlegd en tegelijkertijd sociaal ingesteld. Hij was meer dan een regisseur, ging tot actie over en gaf alle
mogelijk advies en begeleiding, kende elk dossier en elke bewoner,
en volgde die ook op. Hij spendeerde meer dan de helft van zijn tijd
ter plaatse gedurende de drie jaar. De woonspecialist richtte zich
vooral tot de eigenaars, het Duurzaam Huis (zie verder) waakte over
kwetsbare huurders en noodkopers.

daartoe de partnerwerking met architecten en andere professionals verder uitgewerkt moeten worden.” Het was de bedoeling om niet-duurzame bricolage en/of
zwartwerk te voorkomen. Het project probeerde eigenaars met plannen in die
richting te overtuigen om met geregistreerde aannemers te werken. Een mentaliteitswijziging die zeer moeilijk te realiseren is. Bepaalde werken kunnen door
doe-het-zelvers gedaan worden. Dat werd ondersteund met technisch advies.
Wanneer de renovatie erg ingrijpend verliep, werden de bewoners tijdelijk
en kosteloos ondergebracht in een transitwoning, waarvan één aangekocht
met middelen van het Grootstedenbeleid.

Duurzaam Huis ter plekke – vector voor
participatie

Financiële, technische, sociale en
esthetische winst

Het Duurzaam Huis is een project van de partners in het opbouwwerk
(Samenlevingsopbouw Gent en Intercultureel Netwerk Gent) en was an-

Aan eigenaars met een renovatiecontract werd een toelage van 50 per-

kerplaats voor de bouwblokrenovatie. Het project werd via nieuwsbrieven,

cent uitgekeerd op het verschil tussen de factuurprijs en het bedrag van

folders, een infoavond, een tentoonstelling en een opendeurdag kenbaar

premies die via het reguliere stelsel konden verkregen worden. Die toe-

gemaakt. Een heuse ‘bouwblokrenovatiebeurs’ maakte de bewoners ver-

lage was afkomstig van het Grootstedenbeleid, en werd geplafonneerd tot

trouwd met de verschillende vormen van ondersteuning, en moedigde

12.500 euro. De federale fondsen werden ook gebruikt voor erelonen van

hen aan om een renovatiecontract aan te gaan. Jaarlijks organiseerde het

architecten tot een maximale bijkomende tussenkomst van € 3.500.

Duurzaam Huis een buurtfeest. Daarnaast waren er tal van uitstappen en
ontmoetingsmomenten zoals een wekelijks ontbijt, een maandelijkse Turk-

Gespreid over 83 woningen, bedroeg de projectinvestering in personeel en

se vrouwengroep, een afvalverzamelplaats.

betoelaging gemiddeld 7.650 euro per woning. Van dit bedrag ging gemiddeld
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4.000 euro rechtstreeks naar de eigenaar onder de vorm van de projecttoela-

succesfactoren en aanbevelingen

ge. De gemiddelde investering in renovatie bedroeg 23.500 euro per woning.
Er werden vier sociale economiebedrijven met bouwactiviteiten ingeschakeld voor afbraak, verwarming, pleister- en schrijnwerk, en algemeen aannemingswerk. Waar mogelijk werden werken gebundeld. Een langdurige
werkloze uit de buurt is bovendien via het project aangenomen in een van
de sociale werkplaatsen. Uiteraard is er vooral binnenin de huizen gewerkt.
Maar nogal wat panden werden ook aan de buitenkant opgefrist. De buurt
oogt mooier en aangenamer nu.

Maak goede afspraken en werk in team met geïntegreerde wijkwerking of buurthuis en sociale tewerkstellingsinitiatieven. Deuren
gaan makkelijker open, en dat levert ook tijdwinst op.
Zoek een technisch onderlegde en goed geïnformeerde, maar zeker
ook sociaal geëngageerde projectcoördinator.
Voorkom sociale verdringing door het proces in al zijn aspecten in
samenwerking met de juiste partners te beheersen.
Denk niet te vlug dat een woningpatrimonium versleten is en dat
kaalslag de enige oplossing is. Recyclage van je patrimonium draagt
ook bij tot duurzame ontwikkeling.

Bouwblokrenovatie gaat globaal
Dit project is uitvoerig geanalyseerd, waardoor alle aspecten makkelijk
kunnen overlopen worden voor het geval de methodiek elders zou worden
toegepast. Dat staat nu al deels te gebeuren. In Ledeberg, een ander deel in
de 19de eeuwse gordel rond Gent, waar het projectgebied acht maal zo groot
is, en dat de belangrijkste instrumenten overneemt. “De middelen komen
grotendeels van de stad deze keer, en vooral voor wie en waar het echt nodig is.
Het voorziene project kadert in de stadsvernieuwing ‘Ledeberg Leeft’, en wordt
al geruime tijd voorbereid. Er is een woonwinkel ter plaatse. Dankzij het Dampoortproject kunnen we een hogere start nemen”, licht de schepen nog toe.
Ook in Kortrijk weten ze de goede aanpak van de bouwblokrenovatie te
vereenzelvigen met de dynamiek van een partnerwerking tussen stad,
stadsontwikkelingsbedrijf, OCMW, SVK, sociale werkplaats, hogeschool en
architecten. De Dampoortversie werkte er inspirerend voor de bouwblokrenovatie in de omgeving van de Veemarkt.
In de context van het ‘Convenant van Burgemeesters’, een initiatief van
de Europese Commissie rond netwerking en informatie-uitwisseling in
het kader van energie-efficiëntie in steden, schuift de burgemeester van
Gent dit soort renovatieprojecten naar voren als voorbeeld van duurzaam
en sociaal woonbeleid.  

van testcase tot voorbeeldproject
“Gent heeft nood aan 6.000 bijkomende sociale woningen. Eigenlijk is
er een tekort aan woningen in alle categorieën, ook voor studenten. Die
verhogen bovendien de druk op de huurmarkt voor de minder begoeden.
Tegelijk zitten we met een verouderd residentieel patrimonium,” zegt
schepen Karin Temmerman. “Op dat laatste speelt de bouwblokrenovatie voortreffelijk in. Bij de opmaak van dit project werd er wel eens
gedacht: een project waar we de vele kleine privé-eigenaars moeten
overtuigen, zal dat wel van de grond komen?”
Natuurlijk speelt de markt en blijven er fenomenen van verdringing.
Maar toch slaagde het project erin die te minimaliseren en om de
huurprijs voor de huurwoningen met een renovatiecontract minstens
9 jaar dezelfde te houden. In zes gevallen daalde de huurprijs zelfs
met 20 percent. Ook de inkrimpende huurmarkt werd bestreden door
vroegere leegstaande panden om te toveren tot huurwoningen.  
“Als stad merk je dat als je druk zet op de huurmarkt, huizen verkocht
worden en prijzen stijgen. We zouden eigenlijk richthuurprijzen moeten
kunnen vastleggen. In dit project werd daarmee geëxperimenteerd.”
“Tot slot legt ook dit project de nood bloot aan structurele voorfinanciering, maar gezien de kleinschaligheid waren er daarvoor weinig opties.
Ondertussen zien we wel enkele initiatieven ontstaan zoals het Fonds
ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE).”
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Charleroi

Base de Loisirs

Sport en cultuur ten dienste van
een nieuwe sociale dynamiek
De vrijetijdszone aan de Westkant van Charleroi werd geopend in 2006. Meteen de start van nieuw
leven in de zeven wijken van dit kwetsbare stadsdeel.

Bij het binnenkomen van Charleroi snijdt de Bergenseweg dwars door de
wijken van Marchienne-au-Pont. Hier lijkt de tijd stil te staan. Vermoeide
gebouwen, winkels van alle slag en fabrieken uit vervlogen tijden… ze geven je gemengde gevoelens, de indruk ook van een door sociaal braakland
verbasterde dynamiek.
De Stad Charleroi is zich daar terdege bewust van. Ze gebruikt de fondsen
van het programma Grootstedenbeleid om alle middelen en energie te
concentreren op deze zone. Binnen een tijdspanne van enkele jaren zagen
tal van projecten het licht die terug leven brachten in de zone en burgerparticipatie en sociale samenhang bevorderen (zie ook het artikel over de
Espace Citoyen, p. 22-25). Eén van de meest sprekende voorbeelden is de
“Base de Loisirs” (Vrijetijdszone).

Een symbolisch project
“De vrijetijdszone en het Verenigingshuis zijn erg nauw verbonden”, legt Caroline Davini uit. Caroline is directrice van dat ‘Verenigingshuis’. “Wij beheren de hele infrastructuur die uit een plek voor stadscultuur en een sporthal
bestaat. We verhuisden in 2003 naar de Bergenseweg nr 80. Toen al was men
bezig met de bouw ervan aan de achterzijde van dit gebouw. Bij de opening
werden wij belast met de uitbating ervan.“
Sport en cultuur voor een betere burgerdeelname.

FUNOC (die een opleidingsaanbod voor volwassen bieden) verleid om ook aan
hun stagiairs een geheel aan ‘feel good-’diensten aan te bieden”. Andere verenigingen grijpen de kans om psychomotorische activiteiten voor kleine
kinderen aan te bieden of sportinitiatie in het kader van persoonlijkheidsontwikkeling. De cultuurtempel bedient ook verenigingen op hun wenken
die op zoek zijn naar een plek voor hun voorstellingen, tentoonstellingen
en vergaderingen. De muziekregie werd al vlug ‘the place to be’ voor de
Carolingse muziekscène.

Verandering van aanpak
Naast een enorme sporthal (voor basket, zaalvoetbal, judo…) en een zaal
met 400 zitplaatsen voor voorstellingen, tentoonstellingen, conferenties

Al heel vlug werd het echter ook duidelijk dat de zaak anders zou moeten

en opleidingen, is er ook een cafetaria, loges, kantoren en een opname-

beheerd worden. Gratis werken brengt ook mee dat de gebruikers minder ver-

studio. De Vrijetijdszone is vandaag een van de meest symbolische soci-

antwoordelijkheid tonen en dat de infrastructuur zwaar afziet. Caroline Da-

aal-culturele en sportplekken aan deze zijde van de stad.

vini : “Zowel voor de stadscultuurzaal als voor de omnisportzaal hebben we het
geweer van schouder moeten veranderen.” Nieuwe regels werden ingevoerd :
een uurtarief in plaats van gratis, en een systeem met borg. Om er voor te

Gratis toegang

zorgen dat het materiaal niet gestolen of beschadigd wordt, wordt het beheer

De infrastructuur is vooral bedoeld voor het publiek van het verenigings-

bovenop nog een rigoureus systeem dat de staat van de plek opvolgt. Nu wor-

leven en van de stadsdiensten. Al vlug vond veel volk de weg er naartoe en

den de verenigingen vooral ‘gebonden’ via jaarlijkse overeenkomsten en een

dat bleef zo. Caroline Davini : “Om van al de installaties gebruik te kunnen

voorkeurstarief van 5 € per uur. “Niettegenstaande die drastische veranderingen

maken, moeten de verenigingen simpelweg lid worden van het Verenigings-

hebben we onze goede relaties met de verenigingen en de opvoeders kunnen be-

huis en ons charter ondertekenen.” Al naargelang er plaats is kunnen de

houden. De Vrijetijdszone heeft steeds meer succes en we denken er aan enkele

verenigingen en de stadsdiensten gebruik maken van de zalen, er ten-

veranderingen aan te brengen om het concept nog te verbeteren.”

van de site nu professioneler aangepakt door een informaticasysteem en daar-

toonstellingen organiseren of kantoren gebruiken. “De jongeren uit de wijk
kunnen de sporthal gebruiken via de straathoekwerkers die de voetbal- en
basketbalsessies organiseren en ook een oogje in het zeil houden.”
Caroline Davini : “We volgen een bepaalde filosofie in ons Huis: we willen
gratis en toegankelijk werken voor zo veel mogelijk mensen, om zo ook vooral

Zuurstof voor vzw’s

aan de meest kwetsbare bevolking sportinitiatie te kunnen aanbieden. Daar-

Om beter te kunnen beantwoorden aan de steeds groeiende vraag  
naar een beter administratief en boekhoudkundig beheer van de
vzw’s wordt gedacht aan het opzetten van een ‘couveuse voor vzw’s’.
Caroline Davini : “Na acht jaar moeten we vaststellen dat de verenigingen niet altijd mee zijn op vlak van wetgeving en goed beheer. Excellente
projecten kunnen niet ontluiken omwille van te weinig administratieve
vaardigheid. Waar we nu onze diensten aanbieden aan de verenigingen
die er om vragen, zouden we onze dienstenaanbod willen uitbreiden met
een coachings- en opleidingsdienst, om zo het beheer van de verenigingen te versterken.”  

om ook hebben we in het begin de sportclubs en de verenigingen die op zoek
waren naar zalen links laten liggen. Want we wilden herhaling voorkomen :
initiatie is vooral bedoeld om zin te krijgen in sportbeoefening en om dan lid
te worden van een sportclub.”
De formule sloeg al vlug aan en veel van de verenigingen die aangesloten zijn bij het Verenigingshuis bieden nu die mogelijkheid aan binnen
hun diensten. “Het initiatieconcept in de sporthal heeft organisaties als de
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succesfactoren en aanbevelingen
Kwaliteitsvolle culturele en sportinfrastructuur ter beschikking
stellen van een zo groot mogelijk publiek, liet vele verenigingen toe
om hun dienstenaanbod uit te breiden.
Via de straathoekwerkers beschikken de jongeren uit de wijk over
een voorkeursregeling voor het gebruik van de infrastructuur.
De bevolking werd gesensibiliseerd via een dicht verenigingsnetwerk en efficiënte communicatiemidden, wat heel veel gebruikers
op de been bracht.
Het organiseren van culturele evenementen zorgde ervoor dat er synergieën ontstonden tussen verschillende verenigingen.
Een doordacht intern informaticabeheerssysteem laat het team dat
verantwoordelijk is voor de infrastructuur toe om de procedures te
verbeteren.
De energiekosten konden voor een deel gedrukt worden door de
sporthal ook ter beschikking te stellen van de sportclubs uit de regio. Efficiënter gebruik!

Verenigingshuis
Het “Maison des Associations” (Verenigingshuis) werd in 2000 door de
Stad Charleroi opgericht. Het is een vaardigheids- en ondersteuningscentrum voor de verenigingen van de Westelijke zone (en de rest) van de
stad, en dat zowel op sociaal, cultureel als sportvlak.
Het Huis helpt de verenigingen uit de nood wat betreft sociaal-juridische problemen, boekhoudkunde en informatica, maar begeleidt ze ook
pedagogisch, op vlak van communicatie, het ter beschikking stellen van
zalen en audiomateriaal…
Vaardigheden delen, dat is de kern van de dynamiek die er heerst. Het
Verenigingshuis werkt mee aan een netwerking van de 1 300 verenigingen uit Charleroi die erbij zijn aangesloten, met de bedoeling de strijd
tegen uitsluiting optimaal te kunnen voeren. Thematische ontmoetingen
opzetten die synergieën opleveren en zo partnerschappen tussen verenigingen mogelijk maken en meebrengen : zo werkt het Huis. Er worden ook vele inspanningen geleverd om het verenigingsleven bekend te
maken door conferenties, tentoonstellingen… Bijzondere aandacht gaat
naar nieuwe informatie- en communicatietechnologieën: het creëren
van websites, on line toegang tot het repertorium van de verenigingen,
de verdeling van een wekelijkse elektronische nieuwsbrief, het opzetten
van een radio of tv web…
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Het programma “Grootstedenbeleid”, dat werd gelanceerd in 1999,
probeert een antwoord te vinden op de specifieke problemen waarmee
steden geconfronteerd worden. Om dat te realiseren, stelt de Federale
regering elk jaar de nodige fondsen ter beschikking van de betrokken
steden en gemeenten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Aan de hand van 21 voor zich sprekende projecten, illustreert dit werk op
een fraaie manier dat een intelligente samenwerking tussen steden
en de federale overheid tot tastbare resultaten kan leiden. De gids is veel
meer dan een bundeling van initiatieven rond tien jaar stadsbeleid en
getuigt van de mentaliteit, de creativiteit en de dynamiek van de partners,
de plaatselijke verantwoordelijken, grondleggers van de stad van morgen.

