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Verslag 

Aanwezig: zie deelnemerslijst  

Welkom 

Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen Sven Taeldeman verwelkomt en 

bedankt de deelnemers aan de eerste open vergadering van de Task Force Wonen. De schepen zal de 

TFW leiden geflankeerd door het college.  

De wooncrisis raakt verschillende beleids- en levensdomeinen en de sleutels tot de oplossing ervan 

liggen dan ook in verschillende handen. Vandaag bundelen de politiek ,  het middenveld, de private 

sector en sociale woonactoren de krachten en de creativiteit in een taskforce om de wooncrisis het 

hoofd te bieden.  

De ambtelijke coördinatie van de TFW wordt toevertrouwd aan de Dienst Wonen (Hilde Reynvoet) 

en de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen (Hans Bodyn).  

Kader 

De wooncrisis van de kwetsbaarste doelgroepen stelt zich scherp in Gent. Voornamelijk aan de 

onderkant van de private huurmarkt komt de zekerheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het wonen 

steeds verder onder druk te staan. Dit vertaalt zich in een stijgend aantal (dreigende) 

uithuiszettingen en een hoger risico op dak- en thuisloosheid. 

De TFW werd geboren in de schoot van de solidariteitsbeweging ‘Geen Kind op straat’ maar kent 

naast kinderen ook vele andere gezichten: alleenstaanden, nieuwkomers, eenoudergezinnen, … 

Doelgroepen die het allen moeilijk hebben en die elkaar moeten bekampen in het onderste segment 

van de huurmarkt om hun recht op  wonen te realiseren. Ook vangnetten zoals sociale huur en 

(nacht)opvang zijn verzadigd of dreigen dit te raken (lange wachtlijsten, grootschalige renovaties, 

uithuiszettingen, …).  

De wooncrisis is niet nieuw en het woonbeleid wordt al jaren gevoerd. De TFW wil binnen die 

bestaande context een dynamiek creëren waarin de verschillende actoren elkaar kunnen aanvullen 

en versterken. De focus van de TFW ligt op de huurmarkt, en op de gezinnen die in de meest 

precaire omstandigheden leven.   

De helft van de Gentenaars huurt een woning op de private huurmarkt. Net die markt wordt 

gekenmerkt door een wanverhouding tussen de kwaliteit en de prijs van de woningen. Een 

toenemend aantal gezinnen dreigt hun woning te verliezen vanwege kwaliteits- en/of 

betaalbaarheidsproblemen. De TFW wil actiepunten formuleren die deze gezinnen vandaag, morgen 

en overmorgen helpen om hun recht op wonen te realiseren.  

De speerpunten van de TFW 

 het is een open vergadering 

 die het recht op wonen centraal stelt  
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 waarin de politiek samen met het middenveld 

 haalbare acties formuleert op de korte, middellange en lange termijn 

 en de geformuleerde acties politiek laat valideren (stuurgroep TFW) 

Het verloop van de TFW 

 december 2017: eerste open vergadering 

 volgende open vergaderingen: februari, juni en september 2018 

 januari 2018: bilaterale gesprekken met de deelnemers aan de TFW 

 maart - mei 2018: werkgroepen voor acties op de korte en middellange termijn 

 juni 2018: terugkoppelen en valideren van de eerste acties in de laatste open 

vergadering 

 zomer 2018: werkgroepen voor acties op middellange en lange termijn 

 september 2018: voorstel van spreiding van de acties op middellange en lange 

termijn in de nieuwe legislatuur 

De timing is strak en het ambitieniveau ligt hoog maar de wil om de wooncrisis aan te pakken is 

aanwezig. Het engagement van de politiek en de talrijke opkomst van het middenveld op deze eerste 

open vergadering zijn hier getuigen van.  

Welke acties kan de TFW nu al inzetten?  

De TFW maakt een onderscheid tussen opvang (KT) en huisvesting (ML/LT).  

Korte termijn: opvang 

 nachtopvang 14 dagen vroeger geopend dit jaar (160 bedden) 

 extra opvangplaatsen met begeleiding voor gezinnen met kinderen 

 project ‘Warme Winter’: biedt een warme plek aan gezinnen met kinderen na schooltijd 

Bij deze ook een warme oproep voor vrijwilligers.  

 zoektocht naar infrastructuur voor uitbreiding van de opvangmogelijkheden  

Lange en middellange termijn: huisvesting 

Hoe kunnen we het aanbod verruimen in het onderste segment van de huurmarkt? 

Hoe kunnen we kwetsbare doelgroepen helpen om hun recht op wonen te realiseren?  

 de deelnemers vragen aandacht voor verschillende doelgroepen 

o psychiatrische patiënten 

o kinderen 

o senioren 

o vluchtelingen 

o grote gezinnen, meergeneratiegezinnen, gezinshereniging 

o woningzoekenden 

 en voor huisvesting én begeleiding van deze doelgroepen 

Een positieve omkadering is cruciaal om een doorstroom van tijdelijke naar structurele 
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huisvesting te realiseren. Soms kunnen we een probleem niet oplossen maar we kunnen wel 

zoeken naar een sluitend geheel.  

 en stellen enkele oplossingen op korte termijn of tijdelijke woonvormen voor 

o mobiel wonen 

o doortrekkersterrein 

o Woonbox: modulaire eenheden voor binnen en buiten  

o Stichting Winter: zoekt naar permanente infrastructuur voor tijdelijk wonen en is nu 

in overleg met leegstandsinvullers  

o tijdelijke invulling leegstaande (sociale) woningen 

o A Rolling Stone: doorgangswoning voor jonge erkende vluchtelingen in Sint-Niklaas? 

 en denken na over structurele acties op de middellange en lange termijn  

o werken aan een structurele aanbodverruiming op de private huurmarkt 

o signaalfunctie naar hogere overheden in verband met relevante wetgeving en de 

effecten ervan op het terrein (bv. huursubsidie is in Gent moeilijk te verkrijgen 

omdat de huurprijzen hoger liggen dan de toegelaten maximum huurprijs voor de 

subsidie) 

 

 

 

 

 

 


