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WORA-ADVIES m2:L01 over studentenhuisvestlng in hee kadervan de themacommlssle op
verplaatslng

Aard van het advles

El Gunstig

! Gunstig onder voorwaarden
n Ongunstig

n Onthouding

Soort advies

n Verplicht
fl Spontaan
EI Op vraag van de voorzitter van de Gemeenteraad

Reglement, wet of decreet op basls waeruan advies weÉ verleend
De StedelijkeWoonraad is een door de Gemeenteraad van 20lL0lLggT lngerichte lokale adviesraad.
Hij kan advies verlenen op vraag van het stadsbestuur en spontaan advies verlenen op elgen
initiatief.
Hier verleent de advlesraad een advies op vraag van de voonitter van de Gemeenteraad naar
aanleiding van de the macomm issie op ve rplaats ine dd El nlAAn.

AanleldingíOmkaded ng (situe rl nglachte rgrondinformatiel
Met het oog op een sterkere beleldsparticipatle rlcht de voorzltter van de Gemeenteraad thema-
commissies op verplaatsing in. Een eerste sessie op8l1U2O22 handelde over studentenhuisvesting.
Gemeenteraadsleden gaan ln dlaloog met burgers en partnerorganisatles.
Aan de adviesraad werd gevraagd om bijkomend advles te geven op dit thema naar aanleidlng van deze
themacommissie. Onderstaand advies is een aanvullend advles op de eerder geformuleerde adviezen van
de Stedelijke Woonraad ód 28 | LA / 2O2L en fl | A3 /2A22,

Advles en motlvering van het advies ,

De Stedelijke Woonraad geeft aan dat dit thema reeds uitvoerig werd besproken en resulteerde in
twee advlezen (28ll0/2CI27en 7ï312022). Gelet op de krappe tijdspanne om dit bijkomend advies
te formuleren én gelet op het feit dat de bevindingen op de themacommissie op verplaatsing
grotendeelssporen met de eerdere geformuleerde advlezen, bepêrkt de Stedelijke Woonraad zlch

tot de volgende weliswaar zeer belangrijke aandachtspunten :

Er moet bijkomende aandacht gaan naar de betaalbaarheid van studentenhuisvesting. De
huidige ruimtelijke verpllchting om2VÁ baslskamers te voorzien ln grootschalige
studentenhuisvestingsprojecten is nietvoldoende om de betaalbaarheidvoorelke studentte
garanderen.
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a De Woonrasd herhaah ExptlcNetafin Ëczor$hcllt etraf de @kdF ffiÈgnfiÉFdÊ
studentqnhukve$ttng zou kunnen.grtrrn o de ledftDla wqncrnffiBt n$.m'ondoodreht
venoepelenen/of uttb,relden van kleln- 6n,Hl&€heftËÊ $tudemtè$h'utswstlrr&.
gtudentenhuísvestlng maB nlet ln concurrentle gaan met de regullera woonmark.

De $te.delfike Woonraad druk expÍlclet elin qppr€rÍ*tle Eit eve r dE werkwfiee en de *ganloatle van
dethemacommlssle op verpla*slng. Deze methsdlEk was zfnvolsn rqccesvol om pardlËháttê tê
bevorderun.

Totslotwenstde$tedelijke Woonraadeen íuggestle tê do*nvooreenvolgendcthcrnacommhebop
ve rplaatsÍng r de verkoop van publleke gronden en pandsn rne't lrr het bl|fondEr de vêrloop vaÍr
soclale woningen.

Hoe lsnm dlt adt les tot rtond? !uêrd
De verslaggevlngvan de themacommbstê op verphatsÍng werd aan ds leden von de woonraad
bezorgd.

De advlesraad ls vertmuwd ÍËét dê Beleidsnotp'lltfonen.
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Hoogacitend

Du Bsls

Voomltter StedElUke Woonraad
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