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26 november 2018 – Gent, Provincie Oost-Vlaanderen

Studiedag woonprojecten



•   Opgericht in 2000
 

•   Gesubsidieerde sociaal-culturele beweging sinds 2011
 
 

•   Activiteiten : 
 

    1. Bekendmaking en sensibilisering
    2. Beleidsbeïnvloeding 
    3. Informatie en kennis versterken
    4. Stimuleren en ondersteunen van projecten 
 

www.samenhuizen.be

Samenhuizen vzw

Samenhuizen  2018 



Activiteiten

•   Startgidsen voor samenhuizers

•   Knelpuntennota

•   Onderzoek 2010: « Samenhuizen in België »    

•   Brochure 'Samenhuizen in je lokaal beleid’

•   Brochure Senior Samenhuizen

Publicaties

•   Website en zoekertjes

•   Media-aandacht verhogen

•   Politieke interesse opwekken

•   Trefdag

•   Reis

•   Samenhuizen-dagen
      (3e weekend van mei)



1. Types samenhuizen :  twee basisvormen

woningdelen :
gemeenschapshuis

en woongroepcowonen en cohousing

traditioneel 
wonen

+ combinaties en 
tussenvormen



leeftijden

grootte van de 
groep

mate van 
gemeenschappelijkheid

locatie

combinatie met
zorg, kunst, cultuur, 

(stads)landbouw, 
workshops, natuur, 

buurthuis, co-
working, autodelen

insteek 
achtergrond

visie

karakter 
eigenheid

Een waaier aan 
mogelijkheden



Beheer door de bewoners

KOPEN /
HUREN

 

(VER)
BOUWEN

WONEN

BEHEER

AANLOOP



aandachtspunten

Woning blijft “eengezinswoning”
→ samen gedomicilieerd als niet klassiek gezin
→ uitkeringen van alleenstaanden verlagen tenzij anders bewezen



Studie woningdelen

Provincie Antwerpen 
Samenhuizen vzw

Per uitkeringsinstelling 
wat de regels zijn:
– werkloosheid
– invaliditeit
– pensioen
– leefloon
– …

Ook studie van HoGent 2017



aandachtspunten

Stad Gent: volgens interne nota, beleidsnota ‘samenhuizen’
Iedereen gedomicilieerd, 1 huurcontract, geen fysieke opdeling



Hospita-wonen

In Gent: als eigenaar-bewoner een kamer verhuren



Zorgwonen

Kleine unit binnen bestaande woning
 
mits voorwaarden oa
 
- max. 1/3de van het bouwvolume
- max. 2 65+ers of hulpbehoevende personen
 
 

Aanmelden 
 



Nog uitzonderingen of mogelijkheden

– ‘Tijdelijk wonen’ voor erkende vluchtelingen

– erkende kamerwoning

Minder duidelijk, ivm domiciliering:
– Code 20 voor ‘gemeenschappen’
– InformatieType (IT) 140 referentiepersoon ipv 141

Meer informatie:
studiedag 2018 Voorbij het statuut samenwonende, CNTR

Rondetafels 2018-2019 Samenhuizen vzw



De Haringrokerij
(Antwerpen) 

11 woonsten
mede-eigendom

gemengde leeftijden
 

cowonen

Samenhuizen  17-8-2012 



 De Molen van Rotselaar
 12 woonsten

 mede-eigendom
 gemengde leeftijden

  

cowonen

Samenhuizen  17-8-2012 



cohousing  Trudeslund
 (Denemarken) 

 33 woonsten
 mede-eigendom

 gemengde leeftijden

Samenhuizen  17-8-2012 



cohousing

22 woonsten
gemengde leeftijden

La Grande Cense  (Clabecq, B)



cohousing 
 

  Vinderhoute (B)
  
  17 woonsten
  gemengde leeftijden



cohousing 
 

  Cohousing Waasland
  Sint-Niklaas (B)
  
  22 woonsten
  gemengde leeftijden
  unit voor vluchtelingengezin



Abbeyfield (55+)

Martin-Pêcheur
(Watermaal-Bosvoorde, B)

8 woonsten
Op initiatief van de gemeente
Groep huurt van de gemeente



Verdubbeling cowonen- en cohousingprojecten

Inventaris Samenhuizen vzw eind 2017

Evoluties
 – sociale huisvestingsmaatschappijen beginnen ermee
 – OCMW’s starten met Abbeyfield / woongroepen 50+
 – begeleiding professionaliseert
 – nieuwe initiatieven zoals De Living, CLT & wooncoöperaties
 – ...



Enkele knelpunten

– sommige stedenbouwkundige verordeningen
– te gedetailleerde voorschriften

– vinden van sites

– gebrek aan wettelijke Vlaamse definitie
– uitrol van andere punten van Vlaamse resolutie

– onbekend is onbemind, soms vooroordelen

 

tuindelen 
67 %



Potentieel : van niche naar mainstream 

Peiling Universiteit Roskilde (DK):
 

    interesse bij 32% van de alleenstaande ouders
    voor cohousing
 

Peiling Harris Interactive voor Gecina (F):
 

    interesse bij 32% van de bevolking
    (bij18-24jaar is dit 44%)
 

Peiling OIVO-CRIOC (B):
 

    interesse bij 23,6% van de bevolking voor huisdelen
 

Peiling Metlife voor AARP Health Care (USA):
 

    interesse bij 34% van de 50-65jarigen 
    om te leven in een cohousing-like setting

 
Stel slechts 5% van de Vlaamse bevolking 
dit is 300.000 bewoners in ca 8.000 projecten
 

 interesse gegarandeerd voor 25 projecten per gemeente 
     (van elk gemiddeld 40 personen)

20 à 30 

%
tuindelen 

67 %

25 à 30%



Meerwaarde van samenhuizen voor 
bewoners, gemeenschap en leefmilieu 

praktisch

sociaal

ruimtelijk
ecologisch

maatschappelijk

LOGISCH



Steden en gemeenten kunnen aan de slag door volgende bouwstenen in hun beleid in 
te bouwen: 

Bouwsteen 1. Een positief klimaat creëren rond goed nabuurschap, delen en lokale 
inspraak

Bouwsteen 2. Gemeenschappelijk wonen ondersteunen
Bouwsteen 3. Gemeenschappelijk wonen promoten
Bouwsteen 4. Samenwerken en overleggen rond gemeenschappelijk wonen
Bouwsteen 5. Een pilootproject in de gemeente initiëren of ondersteunen 

Samenhuizen in je lokaal beleid





Voorbeeld

Gemeente verbiedt meergezinswoningen buiten de kern

Wat met cohousingprojecten?

– kan indien onder de vorm van grondgebonden 
eengezinswoningen
– er wordt best een uitzondering voor voorzien

zie verordening te Mechelen 
– er kan een RUP opgemaakt worden waarbij de richtlijnen 
worden uitgezet per site van bvb oude hoeves

zie RUP te Landen



 
Stand van zaken oktober 2018

39 ondertekenaars 

+ Zottegem
 

Het Charter Samenhuizen

Een engagementsverklaring als stad of gemeente:

– eigen werking omtrent gemeenschappelijk wonen

– signaal geven aan andere en hogere overheden





SAMENHUIZEN DAG 2019
Derde weekend van mei



www.samenhuizen.be

SAMENHUIZEN REIS
Eind april 2019
DENEMARKEN en Zweden 



zitdag op afspraak

Dinsdagvoormiddag

AC Zuid, Woodrow Wilsonplein, bij Woonwinkel

gent@samenhuizen.be
sofie@samenhuizen.be

mailto:gent@samenhuizen.be


www.samenhuizen.be

sofie@samenhuizen.be 

http://www.samenhuizen.be/
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