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H et OCMW van de Stad Brussel en Voorzit-

ster Karine Lalieux hebben het genoegen 

om u het nieuwe woningenplan 2019-2024 

van het OCMW voor te stellen. Dit plan maakt 

deel uit van het project “750 woningen”, dat 

gezamenlijk georganiseerd wordt door de 

Stad Brussel en het OCMW. 

Het woningenplan is een ambitieuze on-

derneming. Er worden 18 aparte projecten  

opgestart, met meer dan 250 wooneen-

heden die ontwikkeld zullen worden 

door het OCMW. Zo willen we niet alleen  

tegemoet komen aan het tekort aan huisves-

ting in Brussel maar willen we ook voldoen 

aan de nieuwe milieuvereisten. 

Brussel heeft al jaren te kampen met een 

woningentekort. Het recht op behoorlij-

ke huisvesting is een fundamenteel recht 

en is van essentieel belang om de kans te 

krijgen om zich te ontplooien. Vanuit deze 

overtuiging hebben de Stad Brussel en het 

OCMW meer dan tien jaar geleden besloten 

om actie te ondernemen door meer wonin-

gen aan te bieden die geen deel uitmaken 

van het commerciële circuit. Het is zo dat in 

2006 het plan “1000 woningen” en in 2013 

het plan “850 woningen” ontstaan zijn. In 

het verlengde van de voorgaande plannen 

voorziet dit plan in de bouw/renovatie van 

woningen in verschillende categorieën. Het 

OCMW investeert onder andere in buurten 

die investeerders soms links laten liggen 

om er kwaliteitsvolle woonplaatsen te  

ontwikkelen.

In het kader van dit plan zal het OCMW de 

nadruk leggen op het publiek dat in armoe-

de leeft en zal het woningen ontwikkelen die  

beantwoorden aan specifieke noden. Het 

aantal bewoners dat in armoede leeft, stijgt 

voort durend. Er worden steeds meer bur-

gers, vooral mensen die sociaal afgezonderd 

leven (vrouwen, studenten of ouderen), 

geconfronteerd met socio-economische 

moeilijkheden tijdens de verschillende sta-

dia van hun leven 1. Daarom wil onze instel-

ling middelen aanreiken die ongelijkheid 

terugdringen, onder andere door nog meer 

woningen aan te bieden die aangepast zijn 

aan de noden van deze doelgroepen.  

Tot slot heeft onze maatschappij de plicht 

om het milieu te beschermen. De huidige 

noodsituatie verplicht ons om te bezinnen 

over onze manier van werken. Het OCMW 

heeft niet gewacht om actie te onderne-

men tot het probleem in de media kwam. 

Het ontwikkelt rond dit thema  al meer dan  

10 jaar een ambitieus beleid via Agenda 21, 

via de cel Energie  en via het departement 

Werken. Toch moet het OCMW, als belangrijke  

openbare speler, zijn inspanningen verder-

zetten en zelfs vergroten.

Dit plan wil via de vooropgestelde richtlijnen 

tegemoet komen aan deze thema’s.

Inleiding

1.  Het OCMW heeft in 2018 meer dan 27.000 personen geholpen. Dit cijfer is in 15 jaar tijd verdubbeld. Het aantal daklozen dat komt aankloppen bij het 
OCMW is sinds 2016 ook aanzienlijk gestegen. Vorig jaar werden er meer dan 4.000 daklozen geholpen door ons centrum. 
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Historisch gezien was het OCMW de erfge-

naam van een heterogeen en geografisch 

verspreid vastgoedpatrimonium. Dit was het 

resultaat van giften en legaten van grote reli-

gieuze en filantropische instellingen. Vandaag 

vormt dit patrimonium een effectief actiemid-

del dat ten dienste van de gemeenschap staat. 

Al meer dan 20 jaar voert het OCMW een 

krachtig vastgoedbeleid. Dit beleid is niet 

enkel gericht op sociale doelstellingen  

(woningen voor grote gezinnen, woningen 

met beperkte huur, voorbeeldwoningen, 

enz.) maar ook op sociale noodsituaties  

(transitwoningen) en  op stadsplanning 

(herwaarderen van de buurten, strijd  

tegen de gentrificatie, bescherming van het  

patrimonium, enz.). 

Naarmate het vastgoedpark steeds verder 

groeide en diverser werd, heeft het OCMW 

meer middelen voorzien om zijn vastgoed-

beleid uit te voeren. Drie technische afde-

lingen werken mee om doelstellingen te  

bereiken: het departement Eigendom-

men, het departement Technisch Beheer en  

Energie en het departement Werken. 

Ze zorgen voor het beheer, de onderhoud en 

de ontwikkeling van het hele vastgoedpark van 

het OCMW en ze zorgen er eveneens voor dat 

het toegankelijk en aantrekkelijk blijft. Wat de 

Dienst Huisvesting betreft, deze biedt onder 

andere ondersteuning voor het publiek aan. 

De bouwprojecten van het OCMW zijn en 

worden altijd uitgevoerd op basis van een 

“kwaliteitscharter” dat verder gaat dan de 

geldende normen en dat hoge energie-

prestaties en een hoog comfort garandeert. 

Het bouwen van inclusieve woningen die 

geschikt zijn voor mensen met beperkte 

mobiliteit of die aangepast kunnen worden, 

blijft eveneens een van onze hoofddoelen. 

Het actieterrein van het OCMW beperkt zich 

niet tot huisvesting. Enkele voorbeelden 

van grootschalige collectieve infrastruc-

tuurprojecten zijn de tiental gedecentra-

liseerde sociale antennes, de kinderdag-

verblijven, de rusthuizen, enz. Het OCMW 

heeft in het verleden eveneens gebouwen 

aangekocht die geklasseerd of verlaten zijn 

om bepaalde wijken te doen heropleven 

en om het vastgoed te opwaarderen. Voor-

beelden hiervan zijn het voormalige Palais 

du Vin waar zich tegenwoordig de Ateliers 

des Tanneurs bevinden of de voormalige 

BYRRH-vestigingen die vandaag door het 

Be-Here businesscentrum worden gebruikt. 

Beide zijn gericht op biologisch en duur-

zaam voedsel en op sociale inschakeling.

Tot op heden beschikt het OCMW over meer 

dan 2.169 wooneenheden die verhuurd 

worden, met daarnaast nog infrastructu-

ren, handelsruimtes en gronden waardoor 

de vooropgestelde doelstellingen kunnen 

bereikt worden.

Historiek
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Met zijn nieuw woningenplan wil het 

OCMW zich richten op zijn doelgroepen 

en woningen ontwikkelen die aangepast zijn 

aan de behoeften van deze laatsten. 

Huisvesting: doelgroepen
1. Daklozen

Het OCMW is voorstander van structurele  
oplossingen en van een langetermijnvisie. Zo 

wil het de mensen die op de straat leven op 

een duurzame manier helpen en vermijden dat 

mensen op straat belanden wanneer ze zich in 

een noodsituatie bevinden. De opening van 

nieuwe transitwoningen zal het mogelijk ma-

ken om sneller te reageren wanneer mensen 

zich in extreme armoede bevinden. Hierdoor zal 

het betrokken publiek, waaronder steeds meer 

vrouwen, op een duurzame manier kunnen 

herintegreren. Een deel van de transit woningen 

zal voorbehouden zijn voor vrouwen. 

2. Families en vrouwen

Vrouwen worden inderdaad vaker getroffen 

door armoede en zijn dan ook een doelgroep 

waar meer aandacht wordt aan besteed. Van-

daag is meer dan de helft van de begunstig-

den van een leefloon een vrouw. Ze zijn steeds 

vaker gezinshoofd van een eenoudergezin en 

moeten alleen alle lasten van het huishouden 

op zich nemen2. Het OCMW zal het accent leg-

gen op gemeenschappelijke woningen voor 
eenoudergezinnen. Het plan voorziet ook in de 

realisatie van woningen voor grote gezinnen  

(3 kamers en meer) voor families die het 

moeilijk hebben om een woning te vin-

den die aangepast is aan hun noden in het  

Brussels Gewest. 

3. Ouderen

Sociaal isolement doorbreken, onder andere 

voor ouderen, is eveneens een van de doel-

stellingen. In het kader van deze thematiek 

zal het OCMW projecten ontwikkelen rond  

nieuwe vormen van gemeenschappelijk wonen. 

Deze intergenerationele of gemeenschap-
pelijke woningen willen de sociale cohesie 

bevorderen. Dit gebeurt door het inrichten van  

gemeenschappelijke ruimtes en door te  

werken volgens een systeem van  zelfbeheer 

waardoor de kosten gerationaliseerd worden. 

Zo wordt huisvesting toegankelijker en staan 

deze  woonprojecten open voor een gemengd 

publiek. Een van de doelstellingen van het 

OCMW is om ouderen de gelegenheid te ge-

ven om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 

wonen en deze woningen dragen hieraan bij. 

Indien het niet meer mogelijk is om thuis te blij-

ven wonen, dan kunnen de ouderen zich wen-

den tot een van de rusthuizen van het OCMW. 

4. Studenten

Het aantal jongeren dat in het hoger onderwijs 

studeert en dat in armoede leeft, is verontrus-

tend3. Deze alleenstaande jongeren komen op 

het einde van de maand amper uit de kosten 

(studies, huur, boodschappen, mobiliteit, in be-

paalde gevallen kinderen, enz.). Dit belemmert 

De grote lijnen van het  
woningenplan 2019-2024 

2.  In 2018 was 18% van de begunstigden van het OCMW van de Stad Brussel gezinshoofd van een eenoudergezin en 93% hiervan waren vrouwen.  
3.  In 2018 heeft het OCMW via de cel Studenten ongeveer 2.000 jongeren geholpen.  
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de slaagkansen op school, waardoor deze jon-

geren nog meer benadeeld worden. Daarom zal 

het OCMW in dit plan woningen ontwikkelen 
voor studenten. 

5. Personen met beperkte mobiliteit

Er zal extra aandacht besteed worden aan de 
toegang tot woningen en gebouwen voor 
personen met beperkte mobiliteit. Er zijn  

vandaag nog steeds veel plaatsen die niet  

aangepast zijn en er moeten hierrond grote  

inspanningen geleverd worden. In het kader 

van dit nieuwe plan zal het OCMW woningen  

voorzien die aangepast zijn voor mensen die 

zich met de rolstoel verplaatsen op de bene-

denverdieping van de nieuwe gebouwen. De 

woningen voor ouderen zullen ook steeds aan-

gepast zijn voor rolstoelgebruikers. Bovendien 

heeft het OCMW als doelstelling om de nieuw-

bouwwoningen van dit plan toegankelijk te  

maken of aan te passen voor mensen die zich 

met een rolstoel verplaatsen. 

6. De Brusselse gezinnen

Het woningentekort treft ook andere segmen-

ten van de bevolking. Om dit aan te pakken, 

zal het OCMW doorgaan met het voorzien van 

woningen voor middeninkomens. Het OCMW 

zal streven naar een sociale en functionele  
verscheidenheid binnen deze woningen. 

Om onroerend goed toegankelijk te maken, is 

het OCMW van plan om verkoopwoningen te 

realiseren. Hierdoor kunnen Brusselse gezinnen 

in het Brussels Gewest blijven als ze eigenaar  

willen worden. 

Infrastructuur
Het woningenplan voorziet ook in de bouw 

van commerciële ruimten die de lokale handel  

bevorderen. 

Het plan voorziet ook in collectieve infrastruc-
turen zoals een mede-ontvangstruimte, een so-

ciale antenne, enz., om de verschillende missies 

van het OCMW te vervullen. Deze ruimtes zorgen 

ervoor dat onze diensten bereikbaar blijven. 

Milieu
Om te reageren op de dringende milieu kwestie 

is het OCMW van plan zijn voortrekkersrol te  

blijven vervullen door  woningen te creëren 
die een voorbeeld zijn wat milieumaatregelen  
betreft. Alle nieuwe gebouwen zullen op zijn 

minst passieve gebouwen  of nulenergie-

woningen zijn (beperking van energiebehoeften 

en productie van energie die ter plaatse nodig 

is) indien de technische en financiële studie de 

haalbaarheid ervan aantoont.

Bovendien zal in een logica van kringloopeco-

nomie bijzondere aandacht worden besteed 

aan de keuze van de materialen (mogelijkheid 

van deconstructie / demontage en hergebruik,  

omkeerbaarheid van de assemblages, levens-

duur van het geselecteerde materiaal, goede 

energetische balans van deze materialen) en 

aan het afvalbeheer (beperking van bouwafval 

op het terrein en in geval van renovatie, zoveel  

mogelijk hergebruik / terugwinning van materia-

len op het terrein).

Het OCMW is ook van plan om de energiepres-
tatie van zijn bestaande huizen en gebouwen 

te blijven renoveren en verbeteren. Dit werk 

omvat alle soorten aanpassingen: isolatie van da-

ken en gevels, vervanging van chassis en ketels, 

nieuwe economische verlichting, opvang van 

regenwater, aerothermische of geothermische 

warmtepomp, fotovoltaïsche zonnepanelen, 

thermische zonnepanelen, enz. Naast het mi-

lieuaspect hebben deze maatregelen ook een 

sociale dimensie voor het OCMW, omdat ze een 

directe impact hebben op de energierekeningen 

die doorwegen in het budget van de gezinnen.
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Het woningenplan van het OCMW 2019-

2024 bevat 18 nieuwe projecten waarin 

er 296 wooneenheden gaan gecreëerd 

worden. Ze zijn als volgt verdeeld:

• 27 woningen die gelijkgesteld zijn 
aan een sociale woning, waaronder 11  

woningen van 4 kamers.  De huur wordt 

bepaald volgens het rooster van de huur-

prijzen van het Gewest. 

• 30 huurwoningen met beperkte huur 
voor ouderen. Deze woningen zijn 

voornamelijk eenkamerwoningen die 

voorbehouden zijn aan bejaarden die 

ouder zijn dan 60 jaar.

• 26 transitwoningen. Deze woningen 

zijn bedoeld voor een publiek dat zich in 

een voorbijgaande sociale noodsituatie  

bevindt.

• 15 woningen voor studenten. 

• 25 woningen volgens het concept van 
gegroepeerd wonen voor eenouder-
gezinnen. Dit is nieuw voor het OCMW 

van de Stad Brussel. Het doel is om 

woonstructuren te ontwikkelen waarin 

er zich twee privé-entiteiten bevinden 

met 2 of 3 kamers en een badkamer 

rond een gemeenschappelijke leefruim-

te (woonkamer en keuken). 

• 20 woningen volgens het concept van 
gegroepeerd wonen voor ouderen. 
Dit is ook nieuw voor het OCMW van 

de Stad Brussel. Het doel is om woon-

structuren te ontwikkelen waarin er zich 

verschillende privé-eenheden bevin-

den met 1 kamer, elk uitgerust met een  

kitchenette en een badkamer rond een 

gemeenschappelijke leefruimte (woon-

kamer en keuken).

• 50 huurwoningen voor middeninko-
mens. De huur van deze woningen ligt 

15% lager dan de prijzen die toegepast 

worden in de privésector.

• 75 koopwoningen voor middenin- 
komens. Dit is een samenwerking van 

openbare instellingen. Deze woningen 

zijn voorbehouden aan een publiek met 

een vooraf bepaald maximum inkomen  

(cf. voorwaarden Citydev).

• 28 standplaatsen voor kermisexploitanten.  

Op bepaalde sites zullen er verschillende  

types woningen samen te vinden zijn, om zo 

de intergenerationele dimensie, de sociale 

cohesie en de diversiteit te ontwikkelen.

Van deze 18 projecten zijn er 6 al opgestart. 

Rekening houdende met alle actoren die  

samenkomen om zo’n projecten tot 

stand te brengen en met alle factoren 

die deze samenwerking kunnen beïn-

vloeden (wat betreft het programma, 

de architectuur, de stedenbouw, de 

techniek en de wet), is dit programma  

onderhevig aan aanpassingen en wijzigin-

gen tijdens de uitwerking ervan.

Globaal plan
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1000 Brussel
Ontwikkeling van 66 woningen, waarvan 
27 gelijkgesteld zijn aan een sociale wo-
ning, 4 transitwoningen, 15 woningen 
met beperkte huur voor ouderen, 15 stu-
dentenwoningen en 5 woningen voor 
middeninkomens.

Het programma wordt aangevuld door 

de ontwikkeling van 6 handelsruimtes of 
voorzieningen voor projecten van sociale 

economie en van een voorziening voor de 

opvang van jonge kinderen.

Zie project nummer 1 tot 9.

1020 Laken 
Ontwikkeling van 82 woningen waarvan 17 
transitwoningen, 10 woningen volgens het 
concept van gegroepeerd wonen voor ou-
deren, 10 woningen volgens het concept van 
gegroepeerd wonen voor eenoudergezin-
nen en 45 woningen voor middeninkomens 
(in het kader van de ontwikkeling van de 

Heizelvlakte).

Het programma wordt aangevuld door de 

ontwikkeling van 2 handelsruimtes (Ma-

ria-Christinastraat), van een sociale antenne 
op de Masoinsite 95-99 en van een voorzie-
ning die nog te bepalen is op de site Scha-

penweg.

Zie project nummer 10 tot 14.

1120 Neder-Over-Heembeek
Ontwikkeling van 15 woningen die gelijk-
gesteld zijn aan een sociale woning voor 
ouderen, van 5 transitwoningen en van  
10 woningen volgens het concept van ge-
groepeerd wonen voor eenoudergezinnen.

Dit programma zal ontwikkeld worden in het 

noorden van de ZIR4, waarvoor de Stad mo-

menteel een masterplan aan het ontwikkelen 

is. Dit programma zal uitgevoerd worden in het 

kader van de ontwikkeling van het gezamen-

lijke project van het OCMW en de Grondregie. 

Dit project wil duurzaam en coherent zijn en wil 

de bebouwde ruimte efficiënter maken en een 

maximum aan oppervlakte vrijhouden voor de 

ontwikkeling van groene ruimtes die zowel pri-

vé als openbaar zijn.

Zie project nummer 15.

1130 Haren 
Ontwikkeling van 28 standplaatsen voor  
kermisexploitanten, van 10 woningen vol-
gens het concept van gegroepeerd wonen 
voor ouderen en van 5 woningen volgens 
het concept van gegroepeerd wonen voor 
eenoudergezinnen. Deze 15 woningen zullen 

gelegen zijn aan een mooie groene ruimte die 

ingericht zal worden op het terrein.

Het OCMW wenst zijn programma af te sluiten 

met een nieuw project, de ontwikkeling van  

75 koopwoningen voor middeninkomens om 

aan meer mensen de mogelijkheid te bieden 

om een woning te kopen. Om dit project tot 

stand te brengen, kan het OCMW rekenen op 

de ervaring van Citydev.

Zie project nummer 16 tot 18.  

Projecten per buurt 
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Uitvoering

Budget 
• Globaal budget van het plan : € 57.660.000 

waarvan:

• € 40.368.000 voor de woningen;

• € 17.292.000 voor de andere functies.

• Cofinanciering: er werden verschillende 

pistes van regionale subsidies geïdenti-

ficeerd voor een geschat globaal bedrag 

van € 14.416.000.

• Naast de productiekosten van deze wo-

ningen, waarvoor er extra medewerkers 

nodig zullen zijn, zal dit nieuwe plan ook 

aanzienlijke investeringen omvatten voor 

de ondersteuning van het publiek dat er 

gehuisvest zal worden. Het OCMW zal 

opgeleid personeel ter beschikking stel-

len om de sociale opvolging te verzeke-

ren, die vooral noodzakelijk zal zijn om de 

vooropgestelde samenlevingsmodellen 

te doen slagen.

Termijnen
2020-2022 : onderzoeksfase. 

2022-2026 : fase van de werken.
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Kaart

1000 Brussel
1. Waterloolaan 135  

2. Waterloolaan 105   

3. Hoogstraat 332     

4. Hoogstraat 342   

5. Hoogstraat 277-9   

6. Abrikozenboomstraat   

7. Priemstraat   

8. Hooikaai 1-5

9. Antwerpenlaan 31

 

1020 Laken
10. Koninklijk Parklaan   

11. Maria-Christinastraat 232  

12. Ernest Masoinlaan 95-99  

13. Schapenweg

14. Heizelvlakte

1120 Neder-over-Heembeek
15. Heembeeksestraat    

1130 Haren
16. Waterranonkelstraat  

17. Haachtsesteenweg

18. Wilgeroosjesstraat
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Audrey Poels
• Audrey.poels@ocmwbxl.brussels

• 0485 57 09 98 

Perscontact


