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De overheid door een nieuwe bril
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mondiaal beleid
Voorzitter van Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkeling Leuven (AGSL)
Groen
Sociaal werker

Presentator
Presentatienotities
Hoe economie en overheid gelinkt zijn aan elkaar, hoe er met een nieuwe bril naar kunnen kijken: toegepast op wonenIk zal me daar dan ook toe moeten beperken, terwijl we in Leuven natuurlijk ook met veel zaken bezig zijn 



Presentator
Presentatienotities
Uitgangspunt van het woonbeleidWonen = veiligheid, zekerheid, gezondheid, rust, identiteit Wonen = hefboom in persoonlijke ontwikkeling = noodzaak voor rechtvaardige samenlevingRecht op wonen, hoe realiseren? �Vandaag versnipperd in huren (recht)Woonkwaliteitarchitectuur en stedenbouwfiscaliteit (woonbonus, premies, …)sociaal-economisch (inkomen)VASTGOEDMARKT Woning = van recht naar ‘investeringsproduct’ Dominant discours, zie debatten die niet over ‘recht op wonen’ maar over ‘de woningmarkt’ gaan 



De markt kan recht op wonen niet 
garanderen.

Presentator
Presentatienotities
Historisch: Sterke inzet op eigenaarschap – werkt door tot vandaag: meer overheidssteun naar eigenaars dan naar huurders / maar ook pensioen (4e pensioenpijler)Beperkt aandeel “volkshuisvesting” of sociale huisvesting (tov buurlanden)Vele mensen moeten voor recht op wonen terecht op de private markt. De markt kan die niet garanderen, bewijzen: Wachtlijsten sociale huisvesting Schrijnende toestanden laagste segment huurmarktCijfers dak- en thuisloosheid Discriminatie op de huurmarkt 



Stedenbouwkundige lasten
Huurpremie
Strategie dak- en thuisloosheid
Housing first 
…

Markt sturen kan een stad niet
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met beperkte instrumenten op 
lokaal niveau

Ingrijpen op de markt

Presentator
Presentatienotities
Uiteraard moet de overheid ingrijpen om het recht op wonen te realiseren. Daarstraks al gezegd: wonen versnipperd over verschillende thema’s én over beleidsniveausPlicht eigenlijk Vlaams, lokaal niet zo veel instrumenten We doen natuurlijk veel, zonder uit te weiden over hele woonbeleid: HuurpremieHousing first Wat we niet kunnen als lokaal bestuur: de markt sturen bv huurlimiet, domicilie bewoningsplicht



Sociale huisvesting

AGSL: van brede stadsontwikkeling naar
publieke projectontwikkelaar

Gronden en panden verwerven
Huurwoningen bouwen
Uitvoering woonbeleid, ook
specifieke doelgroepen

Community Land Trust

om wonen betaalbaar te 
maken

Meespelen op de markt

Presentator
Presentatienotities
Wat kan je nog meer doen dan ingrijpen: meedoen, zelf actief worden als actor En dat dan op andere manier doen! AGSL: van stadsontwikkeling naar publieke ontwikkelaar: gronden en panden kopen, huurwoningen bouwen CLT: hier meer over vertellen, omdat net aansluit bij die commons-filosofie en donuteconomie



Woning kopen zonder grond
Grond blijft in publieke handen
Betaalbaarheid generatie na generatie
Buffer tegen stijgende, maar ook dalende
marktprijzen
Burlington en Brussel als voorbeeld

betaalbare woning op waardevolle grond
Community Land Trust

Presentator
Presentatienotities
Community Land Trustfonds dat gronden beheert Bewoners (uit bepaalde doelgroep) kunnen woning kopen, zonder de grondBij verkoop vloeit grootste deel meerwaarde terug naar de trustGrond blijft van de trust, en blijft uit de speculatieve logicaGeneratie na generatie betaalbaar wonen : door die grond, maar ook door voorkooprechten, meerwaardeclausules, toewijzingscriteria Onderzoek naar CLT’s in buitenland, bijv in de VS: niet enkel bewezen dat CLT een buffer is tegen stijgende prijzen. �Ook bij dalende prijzen (bv crisis in 2008) zijn de eigenaars via CLT beter beschermd. CLT is dus letterlijk een buffer en bescherming tegen de bokkesprongen van de markt Leuven haalt mosterd bij Brussel. Brussel haalt mosterd bij Burlington, de stad van Bernie Sanders waar in tussen zo’n 40 jaar een CLT bestaat; �Net als Burlington nemen we in Leuven als stad zélf het initiatief om een CLT op te richten  



Grond = de sleutel

Presentator
Presentatienotities
Ik wil nog even ingaan op community LAND trust. In elke markt is de beschikbaarheid van grondstoffen een bepalende factor. �In de woningmarkt is het letterlijk de grond die een grote impact heeft. GROND bezitten = de sleutel voor betaalbaar woonbeleid.Het is mijn overtuiging dat je betaalbaarheid garandeert als je via de grond het wonen uit de speculatieve logica kunt halen, zeker als je op de lange termijn kijkt. Een CLT of coöperatie is immers niet automatisch betaalbaar. Het gaat over de doelstelling over wat je met die grond wil doen. En dat is: het recht op wonen garanderen, een rechtvaardig beleid voeren, en niet economische winst maken. �Grond is schaars. Ontwikkelbare grond zeker, ook vanuit klimaatdoelstelling. Individuele eigendomsrechten op grond: ideologisch kan je daar heel veel vragen bij stellen.�Publieke gronden: nog schaarser. In verleden veel verkocht, verkaveld… het is wat het is, we kunnen die vandaag niet terugdraaien. �Dus: belangrijk: grondposities verwerven. Dat is ook wat we doen in Leuven. Als je grond bezit: kan je heel veel beslissen (meer dan via regelgeving, vergunning, …); maar je kan ze ook uit speculatieve logica halen. �Ethisch belangrijk: want je werkt met publieke middelen (belastingsgeld); om algemene belangen waar te maken. Recht op wonen realiseren. GEEN persoonlijke winsten mogelijk, vandaar ook belang van huurwoningen en CLT, coöperaties. �Het kan absoluut niet de bedoeling zijn om via publieke middelen of publieke gronden bij te dragen aan persoonlijke verrijking (wat er tot op vandaag nog wel gebeurt)Gronden uit marktlogica halenDurven verwerven op de private markt: dat heeft een kost. Middelen nodig.Publiek houden: Belangrijk ook om halt toe te roepen aan verkoop van publieke gronden: vaak voor snelle cash: dat moet stoppen. (niet hoogste bieder, maar hoogste doel)500 miljoen waarover debat: ‘dat niet opgeraakt’: gaat over leningen die de SHM moet afbetalen met lage huurinkomsten… MOEILIJK! Gronden verwerven voor SHM moeilijk! Ook daar: subsidieer grondverwerving! 



Oprichting in Leuven 
Community Land Trust

Proces
Doelgroepbepaling: Q3
Pilootsite
Statuten, leden, …
Startkapitaal € 5 miljoen van de stad

Obstakels
Strikt kader decreet Lokaal Bestuur
Betrokkenheid van doelgroep
Grondverwerving

agsl.be/community-land-trust-leuven 

Presentator
Presentatienotities
ProcesDoelgroep In Leuven Q3 PilootsiteStatuten Startkapitaal Nieuw model binnen lokale besturen, dus obstakels! 1 daarvan is ‘community’ betrekken en dus ook bestuur deels uit handen geven: past niet in decreet lokaal bestuurDoelgroep Q3: geen echte vertegenwoordigende organisaties in middenveld (itt Q1-2: armoedeverenigingen)Gronden: actieve prospectie nodig 



GROND
Cohousing De Sijs
Collectief woonproject De Boomgaard
Oproep erfpachter De Bron
Voedsel- en landbouwprojecten pachtvrije
OCMW-gronden

ANDERE COMMONS
Coöperatieve zonne-energie publieke
daken
Lidmaatschap coöperatie Kort’om Leuven
Circulaire strategie: materialenbank
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en andere commons in 
Leuven

Grond als
beleidsinstrument



Dankjewel!

www.liescorneillie.be
@liescorneillie 
corneillies
/liescorneilliepagina
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