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Inleiding
Wonen en de woonomgeving hebben een heel grote invloed op ons welzijn. Menswaardig wonen is
dan ook een basisrecht. Een woonplan laat de gemeente toe om doordacht en integrerend invulling te
geven aan dit basisrecht en om een toekomstvisie en acties te formuleren op het vlak van het lokale
woonbeleid. Het stadsbestuur van Oudenburg besliste dan ook om een nieuw lokaal woonbeleidsplan
op te stellen voor de periode 2015-2019. Voor de uitwerking van het plan werd beroep gedaan op de
intergemeentelijke samenwerking Woonpunt, die als penhouder van het plan optreedt.
Voor de opmaak van het woonbeleidsplan werd er een werkgroep opgericht, bestaande uit experts op
het vlak van wonen in de gemeente. Binnen de werkgroep werden de uitdagingen en noodzakelijke
krachtlijnen van het woonbeleidsplan vastgelegd. Ook het lokaal woonoverleg had een belangrijke rol
bij de totstandkoming van het gemeentelijk woonplan. Het plan werd meermaals op het woonoverleg
geagendeerd. De discussie kon op die manier worden opengetrokken en de verschillende
invalshoeken werden samengebracht.
Er werden uiteindelijk 5 beleidsdoelstellingen vastgelegd, met daaronder telkens een verdere
onderverdeling in actieprogramma’s en acties. De beleidsdoelstellingen zijn:


voorzien van een kwalitatieve en continue dienstverlening rond wonen



voeren van een doordacht grond- en pandenbeleid



voorzien van een gedifferentieerd en betaalbaar woonaanbod



streven naar een kwaliteitsvol en energiezuinig patrimonium



voorzien van een kwaliteitsvol lokaal woonbeleid

Het woonbeleidsplan is bewust beperkt gehouden in aantal acties. Dit om het een zo werkbaar
mogelijk document te maken. Sommige zaken kaderen in dagelijkse werking van de gemeente en zijn
daarom niet opgenomen. Andere zaken zijn een voortzetting van het huidige beleid en zijn niet
vermeld. Het is niet de bedoeling om gelijkblijvend beleid in vraag te stellen, behalve indien ze niet
strookt met bestaande doelstellingen.
Het opstellen van dit woonbeleidsplan is pas de eerste stap om een daadkrachtig lokaal woonbeleid te
voeren. Dit document is een begeleidend werkinstrument en de leidraad op het vlak van wonen voor
de periode 2015 - 2019. De acties worden jaarlijks geëvalueerd binnen het lokaal woonoverleg
(beleidsdoelstelling 5/ actieprogramma 2) en zullen uiteindelijk meegroeien met de lokale context.
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Beleidsdoelstelling 1:
voorzien van een kwalitatieve en
continue dienstverlening rond
wonen
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Inzetten op online communicatie over het
thema wonen naar de inwoners van de
gemeente
Beleidsdoelstelling 1/ actieprogramma 1

Je

dak

isoleren

of

hoogrendementsglas

Acties

plaatsen? Op zoek naar premies om je woning

1. Opstarten van een facebookpagina van

aan te passen aan de noden van de leeftijd of

Woonpunt waar er wekelijks geïnformeerd

handicap?

wordt over het thema wonen

Je

inschrijven

als

kandidaat-

huurder voor een sociale woning? De kwaliteit
van je huis verbeteren? Veranderen van
energieleverancier? Het zijn allemaal vragen
waarmee je terecht kan bij de gemeente, en
dan meer specifiek bij het woonloket van de
intergemeentelijke woondienst Woonpunt. Ook
via

nieuwsbrieven,

infobladen,

de

de

klassieke

gemeentelijke
pers,

wordt

gecommuniceerd

er

naar

de

over

het

ruime

Woonpunt
3. Regelmatige updates van de website van
Woonpunt
4. Actief communiceren over het bestaan
van de online fora
Planning

de

gemeentelijke website en de website van
Woonpunt

2. Evaluatie van de bestaande website van

inwoner
thema

wonen.

De facebookpagina van Woonpunt

wordt

opgericht in het najaar van 2015. Een grondige
evaluatie van de website is voorzien in het
voorjaar van 2017. Aan de andere acties wordt
er continue gewerkt.

Gezien de huidige evolutie waarbij er steeds
meer gebruik gemaakt wordt van online

Evaluatie

communicatiemiddelen, is het interessant om

Analyse waarbij volgende vragen worden

in de toekomst meer in te zetten op deze

gesteld: Zijn de inwoners op de hoogte van het

online fora.

bestaan van de online fora? Wat is het bereik
van de online fora? Is er een stijging in het
aantal bezoeken op de website? Haalt de
facebookpagina veel likes?
Trekkersrol
Woonpunt
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Optimaliseren van de samenwerking en
communicatie tussen de verschillende
woonactoren die werken op cliëntniveau
Beleidsdoelstelling 1/ actieprogramma 2

In de gemeente zijn er veel verschillende
actoren actief die op cliëntniveau werken rond

Acties
1. Vastleggen van de krijtlijnen van het

wonen. Zowel het SVK Woondienst JOGI, de
SHM’s, het OCMW, Woonpunt als het CAW zijn

proefproject
2. Organiseren

actief op het veld. Er is tot nog toe geen forum

een

aantal

overlegmomenten tussen de verschillende

aanwezig binnen de gemeente waarbij al deze
partijen rond 1 tafel zitten. Er wordt enkel ad

van

woonactoren die werken op cliëntniveau
3. Evaluatie van het proefproject

hoc-overleg gevoerd. Dergelijke vaste overlegmomenten kunnen echter wel een meerwaarde

Planning

bieden aangezien uit ervaringen blijkt dat

De krijtlijnen van het proefproject worden

mensen

vastgelegd in de loop van 2016. Een evaluatie

opduiken,

waarbij
vaak

vragen
gekend

en
zijn

problemen
bij

diverse

ervan is voorzien in het najaar van 2017.

diensten. Een gezamenlijke aanpak kan er dan

Afhankelijk van de evaluatie wordt het overleg

toe leiden dat er betere resultaten behaald

al dan niet voortgezet.

worden. Het gaat hierbij vaak over de dossiers
waarbij de normale procedure niet heeft

Evaluatie

gewerkt of waarschijnlijk niet zal werken.

Werd er uiteindelijk een proefproject opgestart

Bovendien kan dergelijk overleg ook goed zijn

en

om problemen pro-actief op te sporen en te

georganiseerd? Evaluatie van het proefproject

vermijden.

Tot

meer

wordt voorzien binnen het woonoverleg waar

algemene

zaken

die

de meerwaarde van het overleg afgetoetst zal

slot

kunnen

besproken

ook
worden

werden

invloed hebben op het cliëntniveau. Denk

worden.

hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen binnen het

Trekkersrol

er

overlegmomenten

sociaal huurbesluit, de regelgeving omtrent de
huurpremie of- subsidie, de intake van sociale

Woonpunt

verhuurders,… Gezien de voordelen is het
interessant om hieromtrent een proefproject
op te starten.
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Beleidsdoelstelling 2:
voeren van een doordacht gronden pandenbeleid
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Optimalisatie van de effectiviteit van de
gemeentelijke reglementen omtrent
wonen
Beleidsdoelstelling 2/ actieprogramma 1

Acties
Het decreet grond- en pandenbeleid geeft de
gemeente, als regisseur van het lokaal
woonbeleid,

de

mogelijkheid

om

eigen

accenten te leggen. Zo heeft de gemeente
de mogelijkheid om reglementen op te
maken om op die manier een zo effectief
mogelijk

woonbeleid

te

voeren.

In

de

gemeente Oudenburg zijn er reglementen
actief die betrekking hebben op leegstand,
tweede verblijf en onbebouwde percelen.

1. Cijfermatige analyse van de effectiviteit
van de bestaande reglementen
2. Organiseren van een overlegmoment ter
evaluatie van de reglementen
3. Herwerking van de reglementen in functie
van een effectief woonbeleid
Planning
Tweejaarlijkse evaluatie van de reglementen,
startend in het jaar 2015.

Aan deze reglementen is telkens een heffing
verbonden. In 2013, met ingang in 2014,

Evaluatie

werd er een grondige wijziging doorgevoerd

Analyse

waarbij

van de reglementen. Het is belangrijk een

reglementen wordt getoetst. Kan er een beter

regelmatige evaluatie door te voeren in de

beeld

toekomst, om zo de effectiviteit van de

leegstaande

reglementen te verzekeren.

percelen in de gemeente? En is er eventueel

gevormd

de

effectiviteit

worden

woningen

van
en

van

het

de

aantal

onbebouwde

ook een daling waar te nemen van het aantal
leegstaande

woningen

of

onbebouwde

percelen?
Trekkersrol
Woonpunt
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Gemeentelijke bestrijding van
verwaarloosde woningen
Beleidsdoelstelling 2/ actieprogramma 2

Acties
Op Vlaams niveau bestaat er een heffing
ter

bestrijding

van

1. Bereidheid nagaan voor de opmaak van

verwaarloosde

een

woningen en gebouwen. De Vlaamse

2. Organiseren

de leefomgeving tegengaan. Tot nog toe
er

jaarlijks

opgemaakt

van

verwaarloosde

woningen

gemeente,

waarna

een

lijst

en

gebouwen

er

in

de

inventaris terechtkomen en dus een

een

overlegmoment

van

*

een

reglement

op

verwaarloosde woningen*

wordt

Het is uiteindelijk zij die bepalen welke
woningen

3. Opmaak

de

doorgestuurd naar Wonen-Vlaanderen.

van

worden vastgelegd

vermoedelijk

de

op

waar de modaliteiten van het reglement

overzicht

door

reglement

verwaarloosde woningen

overheid wil ermee de verloedering van

wordt

gemeentelijk

Planning
Bereidheid nagaan in het najaar van 2016 met
daarna een eventuele verdere uitwerking in
2016-2017.

heffing dienen te betalen.
Evaluatie
Aangezien er een huidige tendens is
waarbij

de

gemeente

steeds

meer

Is er uiteindelijk een gemeentelijk reglement op

vrijheid krijgt op het gebied van wonen,

verwaarloosde woningen opgemaakt?

wordt er in de toekomst ook meer

Trekkersrol

vrijheid verwacht bij de aanpak van

Woonpunt

verwaarlozing. In beleidsbrieven over
wonen

en

financiën

staat

ook

geschreven dat de Vlaamse regering het
beleid rond verwaarlozing volledig wil
toevertrouwen

aan

de

gemeenten,

omdat ze daarvoor beter geplaatst zijn.
Het is dan ook interessant om de piste
te onderzoeken om een eigen reglement
hieromtrent op te maken.

*

Enkel mogelijk indien er bereidheid is tot opmaak van een
reglement
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Beleidsdoelstelling 3:
voorzien van een gedifferentieerd
en betaalbaar woonaanbod
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Werken aan het sociaal woonaanbod in de
gemeente
Beleidsdoelstelling 3/ actieprogramma 1

Acties
Met het grond- en pandenbeleid

1. Opvolging van het actieprogramma publieke-

heeft Vlaanderen gekozen voor een
significante

het

2. Ontwikkelen van een visie omtrent sociaal

sociaal woonaanbod in Vlaanderen.

wonen, in navolging van het plan van aanpak

In die zin heeft ze aan elke gemeente

dat in 2013 werd opgemaakt

een

uitbreiding

bindend

opgelegd,

sociaal

waarbij

de

van

en semipublieke gronden

objectief

3. Gronden aanduiden in RUP’s ter ontwikkeling

gemeente

binnen een vooropgestelde termijn

van het sociaal woonaanbod
4. Actieve doorverwijzing naar SVK Woondienst

op haar grondgebied een aantal
bijkomende sociale huurwoningen,

JOGI bij leegstaande woningen
Planning

koopwoningen en/of kavels moet
realiseren. De stad Oudenburg heeft

Een continue opvolging van het actieprogramma,

objectief van 82 bijkomende sociale

en waar mogelijk aanduiden van gronden in

huurwoningen

RUP’s. De ontwikkeling van een visie op sociaal

en

83

sociale

wonen is voorzien in 2016.

koopwoningen tegen 2025.

Evaluatie
Aangezien

een

groter

sociaal

woonaanbod de betaalbaarheid van

Is

wonen vergroot en voor een grotere

woongelegenheden? Jaarlijkse opvolging van de

financiële

evolutie op het woonoverleg.

toegankelijkheid

van

kwalitatieve woningen zorgt, wil de
gemeente blijvend inzetten op het
sociaal woonaanbod.

er

voldoende

aanbod

aan

sociale

Trekkersrol
Woonpunt, het woonoverleg en dienst ruimtelijke
ordening
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Ondersteuning bieden aan verhuurders
op de huurmarkt
Beleidsdoelstelling 3/ actieprogramma 2

Verhuren

blijkt

aantrekkelijk

vaak

niet

omdat

langer

verhuurders

veelvoudig geconfronteerd worden met
problemen van huurachterstal, slecht
onderhoud of onverzorgd achterlaten
van de woning. Bovendien worden er
steeds hogere en continue wijzigende
kwaliteitseisen

opgelegd

huurwoning.

Aangezien

huurmarkt

belangrijk

aan

een

de

private

is

voor

verschillende zwakkere doelgroepen, is

Acties
1. Informeren van private verhuurders via
infosessies en informatiebrochures
2. Verhuurders ondersteunen bij het conform
maken van een huurwoning
3. Promotie van het conformiteitattest dat
gratis door de gemeente wordt afgeleverd
4. Evaluatie van het afsprakenkader tussen
Woonpunt en Woondienst JOGI
Planning

het van groot belang dat de huurmarkt

Continue informeren en ondersteunen van

verzekerd

verhuurders op de huurmarkt.

blijft.

Wetende

dat

de

huurmarkt vooral in handen is van

Specifieke

kleine particulieren met 1 à 2 woningen

conformiteitsattest en de evaluatie van het

die vaak onvoldoende op de hoogte

afsprakenkader

zijn van de reglementering, is het

Woondienst JOGI in het najaar van 2015.

interessant

om

specifieke

actie

ter

promotie

tussen

van

Woonpunt

het

en

Evaluatie

ondersteuning te voorzien voor deze
Analyse van het aantal infosessies in de

particuliere verhuurders.

gemeente. Is er daarnaast sprake van een
Ook via de werking van een SVK
worden de woningen op de huurmarkt

blijvend aanbod aan huurwoningen in de
gemeente?

aangewend. Het is dan ook van belang
om

SVK

Woondienst

JOGI

in

de

toekomst blijvend te ondersteunen als

Trekkersrol
Woonpunt

gemeente.
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Aandacht voor kwalitatieve
woningopsplitsing
Beleidsdoelstelling 3/ actieprogramma 3

De mogelijkheid bieden om woningen op

Acties

een kwaliteitsvolle manier op te splitsen,
creëert tal van nieuwe kansen. Zo kunnen

1. Aandacht

voor

2. Mogelijkheid
Kernversterking:
wooneenheden
dezelfde

ruimte,

er

worden

gecreëerd
zonder

meer
binnen

de



van

een

ter

verordening

ontop

woningopsplitsing
Planning

Meer aanbod van kleine woningen:

Er wordt een continue aandacht voorzien voor

zorgt voor een toenemend aanbod

kwalitatieve woningopsplitsing bij de opmaak

voor alleenstaanden en kleine en

van RUP’s. Het onderzoek tot mogelijke

jonge gezinnen.

opmaak

Toepassing van het principe van

woningopsplitsing is voorzien in 2017.

levenslang

Evaluatie

wonen:

senioren,

die

gaandeweg meer behoefte hebben
aan zorg en ondersteuning, kunnen
langer in hun woning blijven wanneer
er iemand dicht in de buurt woont.


wikkeling

onderzoeken

open

ruimte aan te tasten.


woning-

opsplitsing bij de opmaak van een RUP

we de volgende voordelen bedenken:


kwalitatieve

Herbestemming van erfgoed: erfgoed

van

een

Kunnen

woningen

manier

worden

uiteindelijk

op

verordening

een

opgesplitst?

een

op

kwaliteitsvolle
Werd

verordening

er
op

woningopsplitsing opgemaakt?

die voorheen geen invulling meer

Trekkersrol

kreeg (vb. leegstaande hoeves) kan

Dienst ruimtelijke ordening

dit via de mogelijkheid van woningopsplitsing wel opnieuw.
Gezien de vele voordelen wil de gemeente
inzetten op de mogelijkheid om op een
kwaliteitsvolle manier woningen op te
splitsen.
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Voorzien van een kwalitatieve invulling
van bijkomende woongelegenheden
Beleidsdoelstelling 3/ actieprogramma 4

Aan de hand van verschillende parameters

Acties

kent de provincie West-Vlaanderen een

1. Aanduiding van zoekzones in het GRS

aantal bijkomende woongelegenheden toe

2. Toezien op een kwalitatieve invulling van

per gemeente. Zo werden er aan de
gemeente

Oudenburg

69

bijkomende woongelegenheden

bijkomende

woonentiteiten toegekend tot 2022. Gezien

Planning

woonentiteiten

Zoekzones worden voorzien in het GRS

eerder beperkt is, wil Oudenburg er op

waarvan goedkeuring verwacht wordt in 2016.

inzetten om dit op een kwalitatieve manier

Waar mogelijk aandacht voor de kwalitatieve

in te vullen.

invulling van bijkomende woongelegenheden

het

aantal

toegekende

in RUP’s.
Evaluatie
Zijn er effectief zoekzones aangeduid in het
GRS? Is er aandacht voor een kwalitatieve
invulling van de woongelegenheden in RUP’s?
Trekkersrol
Dienst ruimtelijke ordening
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Werken aan het aanbod van nood- en
doorgangswoningen
Beleidsdoelstelling 3/ actieprogramma 5

Acties
Soms kan een noodsituatie ervoor
zorgen dat je geen dak boven het hoofd
hebt. In dat geval kan een woning van
de

gemeente

of

het

OCMW

een

tijdelijke oplossing vormen. Momenteel
is er in de stad Oudenburg geen
aanbod aan nood- en/of doorgangswoningen.

Wel

is

er

een

samen-

werkingsprotocol met het proefproject
de Passage in Alveringem, waar dak-en
thuislozen

tijdelijk

kunnen

worden

1. Evaluatie van het samenwerkingsprotocol
met de Passage in Alveringem
2. Onderzoeken
mogelijkheden
aanbod

van

de

om

een

aan

nood

en

gemeentelijk

nood-

en/of

doorgangswoningen te voorzien
3. Onderzoeken

van

de

nood

en

mogelijkheden om een intergemeentelijk
afsprakenkader

rond

nood-

en/of

doorgangswoningen op te maken

opgevangen.

Planning

Gezien het belang van een aanbod aan

De exploratie van het domein is voorzien in

nood-en/of doorganswoningen is het

2016-2017.

interessant om in de toekomst de

Evaluatie

mogelijkheden hierbij te exploreren.
Werd er uiteindelijk een intergemeentelijk
afsprakenkader

ontwikkeld?

Indien

ja,

evaluatie van het afsprakenkader na het eerste
jaargang.
Trekkersrol
Woonpunt en OCMW Oudenburg
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Beleidsdoelstelling 4:
streven naar een kwaliteitsvol en
energiezuinig patrimonium
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Uitgebreid informeren over het thema
energie
Beleidsdoelstelling 4/ actieprogramma 1

Energiekosten zijn het afgelopen decennia
voor de eindgebruiker de pan uitgerezen.
Daarnaast

blijkt

uit

studies

dat

Acties
1. Informatiecampagnes

de

energiekosten ook in de nabije toekomst nog

organiseren

omtrent het thema energie
2. Inzetten

verder zullen stijgen. In die zin is het dan ook

op

de

bekendmaking

van

energiescans door Duinenwacht

interessant om als gemeente inwoners te

3. Verdere individuele ondersteuning bieden

sensibiliseren omtrent het thema energie.

aan de doelgroep die een energiescan liet

Door

dagelijkse

uitvoeren

belangrijke

4. Maximale

in

te

grijpen

energieverbruik,

in

het

kunnen

besparingen gedaan worden. Er kan hiervoor
beroep

gedaan

worden

op

goedkope

2

opvolging

van

het

burgemeesterconvenant
Planning

leningen, energiescans, bijzondere premies
Er wordt in de toekomst minstens één

voor kwetsbare groepen,…

informatiecampagne per jaar georganiseerd
In 2015 werd door de stad Oudenburg het
burgemeesterconvenant ondertekend. Door
de ondertekening zegt de stad vrijwillig toe
de energie-efficiëntie en het gebruik van
duurzame

energiebronnen

grondgebied

te

op

verhogen.

haar

Door

de

verbintenis beogen de deelnemers een COreductie

van

20%

tegen

2020.

Het

omtrent het thema energie. Er wordt continue
ingezet op de bekendmaking van energiescans
en

de

opvolging

burgemeesterconvenant.

van
De

het
verdere

individuele ondersteuning is afhankelijk van de
ervaringen met het proefproject in de stad
Gistel.

is

belangrijk om hierbij ook aandacht te hebben

Evaluatie

voor het aspect wonen.

Er wordt een evaluatie voorzien van de
communicatie door Woonpunt en een evaluatie
van

de

opvolging

burgemeesterconvenant

van
door

het
het

gemeentebestuur van Oudenburg.
Trekkersrol
Woonpunt en dienst milieu

2

Ervaringen afwachten van het project in Gistel
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Optimaliseren van de procedure op
woningkwaliteit
Beleidsdoelstelling 4/ actieprogramma 2

Acties
Het is zo dat wanneer een woning niet
voldoet aan de minimale vereisten van
stabiliteit,

bouwfysica,

minimaal

comfort,

verklaard

kan

veiligheid

deze

worden.

of

ongeschikt
Wanneer

de

gebreken in een woning zo ernstig zijn
dat

deze

veiligheid-

of

gezondheidsrisico’s inhouden, kan de
woning onbewoonbaar verklaard worden.
De

gemeentelijke

procedure

omtrent

ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde

1. Organiseren van een overlegmoment voor
de verdere begeleiding van huurders bij
onbewoonbaarheid
2. Organiseren van een overlegmoment voor
de verdere begeleiding van verhuurders
bij onbewoonbaarheid
3. Uitschrijven van een procedure voor de
verdere

begeleiding

bij

onbewoon-

baarheid
Planning
De uitwerking wordt voorzien in 2016-2017.

woningen stopt vandaag bij het besluit
van

de

burgemeester.

Aangezien

dergelijk besluit wel heel wat gevolgen
kunnen hebben voor de bewoners (bij

Evaluatie
Evaluatie van de procedure in 2017.
Trekkersrol

onbewoonbaarheid moet de bewoner de
woning verlaten) en eigenaars, is het

Woonpunt

interessant om begeleiding te voorzien
na

het

besluit.

begeleiding

te

Om

een

optimale

bewerkstelligen,

moet

hierbij worden samengewerkt tussen de
verschillende gemeentelijke diensten.
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Inzetten op de bekendmaking van het
conformiteitsattest
Beleidsdoelstelling 4/ actieprogramma 3

Wie een woning verhuurt, is wettelijk
verplicht ervoor te zorgen dat die woning
voldoet

aan

bepaalde

normen.

De

eigenaar-verhuurder kan de conformiteit

Acties
1.

Inwoners informeren over het bestaan
van

het

conformiteitattest

via

alle

mogelijke infokanalen

van een huurwoning laten nagaan en

2. Specifieke actie waarbij alle verhuurders

vastleggen in een conformiteitattest, een

in de gemeente worden aangeschreven

officiële verklaring van de gemeentelijke
overheid.

Het

attest

is

Planning

geen

huurvergunning en is dus niet verplicht.

Continue inzetten op de bekendmaking van het

Het is echter wel een pluspunt, aangezien

conformiteitsattest. De specifieke actie voor de

de verhuurder op die manier zeker is dat

bekendmaking wordt in 2015-2016 uitgevoerd.

hij een conforme woning verhuurt en de

Evaluatie

huurder weet dat de woning die hij huurt,
veilig is.

Cijfers worden bijgehouden over het aantal
uitgeschreven conformiteitsattesten. Er wordt

Tot nog toe worden door de gemeente
weinig conformiteitattesten uitgegeven.
Aangezien dergelijk attest wel een grote

gekeken of er een stijging waar te nemen is.
Trekkersrol
Woonpunt en dienst huisvesting

meerwaarde heeft op de huurmarkt en de
kwaliteit

van

huurwoningen

kan

verbeteren, is het interessant om in te
zetten op de bekendmaking van het
attest.
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Beleidsdoelstelling 5:
voorzien van een kwaliteitsvol
lokaal woonbeleid

21

Optimaliseren van de werking van het
gemeentelijk woonoverleg
Beleidsdoelstelling 5/ actieprogramma 1

De Vlaamse Wooncode schrijft de gemeente
de

rol

van

coördinator

huisvestingsinitiatieven

toe.

van

alle

Om

het

Oudenburgs woonbeleid te laten slagen en
de taken te coördineren, is een overleg met

Acties
1. Evaluatie

van

de

werking

van

het

woonoverleg
2. Indien nodig een bijsturing voorzien van
de werking van het woonoverleg

de lokale woonpartners een belangrijke
voorwaarde. Minstens twee keer per jaar

Planning

komen deze partners samen om collectieve

Evaluatie van de werking van het woonoverleg

thema's als leegstand, sociaal wonen en

is voorzien in het najaar van 2016. De nodige

leefbaarheid

bijsturing ervan is erna voorzien, in het najaar

te

bespreken.

De

vaste

partners van het woonoverleg zijn het
College van Burgemeester en Schepenen,

van 2016 of het voorjaar van 2017.
Evaluatie

het OCMW, de dienst ruimtelijke ordening,
Wonen

Vlaanderen,

verhuurkantoor

het

sociaal

de

sociale

en

huisvestingsmaatschappijen.

Het

wordt

door

ondersteund

overleg
de

Is er een evaluatie doorgevoerd? Is de
slagkracht van het woonoverleg volgens de
deelnemers ervan vergroot? Evaluatie ervan
binnen het woonoverleg.

intergemeentelijke dienst Woonpunt.

Trekkersrol

Om

Woonpunt

te

voorzien

in

een

kwalitatief

woonoverleg is het belangrijk om het na
verloop van tijd ook grondig te evalueren en
waar nodig bij te schaven.
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Continue opvolging van het lokaal
woonbeleid
Beleidsdoelstelling 5/ actieprogramma 2

Een woonplan laat de gemeente toe om een
doordachte

toekomstvisie

en

acties

te

formuleren op het vlak van het lokale
woonbeleid. Een continue opvolging en
eventuele

bijsturing

van

het

plan

is

noodzakelijk om blijvend in te spelen op een

Acties
1. Opvolgen van de uitvoering van het
woonplan
2. Indien nodig een bijsturing voorzien van
het woonplan
Planning

continue veranderende omgeving.
Jaarlijks
Evaluatie
Jaarlijkse evaluatie van het woonbeleid op het
lokaal woonoverleg.
Trekkersrol
Woonoverleg
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Opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan met een link naar het
beleidsdomein wonen
Beleidsdoelstelling 5/ actieprogramma 3

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is
een beleidsdocument waarin het stadsbestuur

zijn

visie

verwoordt

over

de

ruimtelijke mogelijkheden in de gemeente.

Acties
1. Opmaak van een GRS met specifieke
aandacht voor het beleidsdomein wonen
Planning

Hoe zal Oudenburg er in de toekomst
uitzien? Hoe is het waardevolle landschap
beschermd

en

recreatiemogelijkheden

waar

zijn

er

voorzien?

Hoe

maakt het bestuur het wonen en leven in

2015-2016
Evaluatie
Is er een duidelijke link naar het beleidsdomein
wonen terug te vinden in het GRS?

Oudenburg aangenamer en het verkeer
veiliger? Kortom, waar is er plaats voor
wat?

Trekkersrol
Dienst ruimtelijke ordening

Het GRS is in opmaak voor Oudenburg. De
goedkeuring van het GRS wordt voorzien in
2016. In het GRS zal concreet aandacht zijn
voor het beleidsdomein wonen.
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Bijlage:
Overzicht van de verschillende
doelstellingen en acties met timing
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Actieprogramma

2015

2016

2017

2018

2019

Trekkersrol

Voorzien van een kwalitatieve en continue dienstverlening rond wonen
Inzetten op online communicatie over het thema wonen naar de inwoners van de gemeente wonen
Opstarten van een
facebookpagina van
Woonpunt waar er
wekelijks geïnformeerd
wordt over het thema
wonen
Evaluatie van de
bestaande website van
Woonpunt

X

Woonpunt

X

Woonpunt

Regelmatige updates
van de website van
Woonpunt

X

X

X

X

X

Woonpunt

Actief communiceren
over het bestaan van de
online fora

X

X

X

X

X

Woonpunt

Optimaliseren van de samenwerking en communicatie tussen de verschillende woonactoren die werken op
cliëntniveau
Vastleggen van de
krijtlijnen van het
proefproject

X

Organiseren van een
aantal overlegmomenten tussen de
verschillende
woonactoren die werken
op cliëntniveau

X

Woonpunt

X

Woonpunt
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Actieprogramma
Voeren van een
doordacht gronden pandenbeleid

2015

2016

2017

2018

X

2019

Trekkersrol

Woonoverleg
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Actieprogramma

2015

2016

2017

2018

2019

Trekkersrol

Voeren van een doordacht grond- en pandenbeleid
Optimalisatie van de effectiviteit van de gemeentelijke reglementen omtrent wonen
Cijfermatige analyse
van de effectiviteit van
de bestaande
reglementen
Organiseren van een
overlegmoment ter
evaluatie van de
reglementen
Herwerking van de
reglementen in functie
van een effectief
woonbeleid

X

X

X

Woonpunt

X

X

X

Woonpunt

X

X

X

Woonpunt

Gemeentelijke bestrijding van verwaarloosde woningen
Bereidheid nagaan voor
de opmaak van een
gemeentelijk reglement
op verwaarloosde
woningen
Organiseren van een
overlegmoment waar de
modaliteiten van het
reglement worden
vastgelegd
Opmaak van een
reglement op
verwaarloosde
woningen

X

Woonpunt

Woonpunt

Afhankelijk van de beslissing over opmaak reglement
Woonpunt
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Actieprogramma

2015

2016

2017

2018

2019

Trekkersrol

Voorzien van een gedifferentieerd en betaalbaar woonaanbod
Werken aan het sociaal woonaanbod in de gemeente
Opvolging van het
actieprogramma
publieke- en
semipublieke gronden
Ontwikkelen van een
visie omtrent sociaal
wonen, in navolging van
het plan van aanpak dat
in 2013 werd
opgemaakt
Gronden aanduiden in
RUP’s ter ontwikkeling
van het sociaal
woonaanbod
Actieve doorverwijzing
naar Woondienst JOGI
bij leegstaande
woningen

X

X

X

X

X

X

Woonoverleg

Woonpunt

X

X

X

X

X

Dienst ruimtelijke
ordening

X

X

X

X

X

Woonpunt

X

X

X

Woonpunt

Ondersteuning bieden aan verhuurders op de huurmarkt
Informeren van private
verhuurders via
infosessies en
informatiebrochures

X

X
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Actieprogramma
Verhuurders
ondersteunen bij het
conform maken van
huurwoningen
Promotie van het
conformiteitsattest dat
gratis door de gemeente
wordt afgeleverd
Evaluatie van het
afsprakenkader tussen
Woonpunt en
Woondienst JOGI

2015

2016

2017

2018

2019

Trekkersrol

X

X

X

X

X

Woonpunt

X

X

X

X

X

Woonpunt

X

Woonpunt

Aandacht voor kwalitatieve woningopsplitsing
Aandacht voor
kwalitatieve
woningopsplitsing bij de
opmaak van RUP’s
Mogelijkheid
onderzoeken ter
ontwikkeling van een
verordening op
woningopsplitsing

X

X

X

X

X

Dienst ruimtelijke
ordening

Dienst ruimtelijke
ordening

X

Voorzien van een kwalitatieve invulling van bijkomende woongelegenheden
Aanduiding van
zoekzones in het GRS

X

X

Toezien op een
kwalitatieve invulling
van bijkomende
woongelegenheden

X

X

Dienst ruimtelijke
ordening

X

X

X

Dienst ruimtelijke
ordening
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Actieprogramma

2015

2016

2017

2018

2019

Trekkersrol

Werken aan het aanbod van nood-en doorgangswoningen
Evaluatie van het
samenwerkingsprotocol
met de Passage in
Alveringem
Onderzoeken van de
nood en mogelijkheden
om een gemeentelijk
aanbod aan nood- en/of
doorgangswoningen te
voorzien
Onderzoeken van de
nood en mogelijkheden
om een
intergemeentelijk
afsprakenkader rond
nood- en/of
doorgangswoningen op
te maken

X

OCMW
Oudenburg

X

X

Woonpunt en
OCMW
Oudenburg

X

X

Woonpunt en
OCMW
Oudenburg

X
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Actieprogramma

2015

2016

2017

2018

2019

Trekkersrol

STREVEN NAAR EEN KWALITEITSVOL EN ENERGIEZUINIG PATRIMONIUM
Uitgebreid informeren over het thema energie
Informatiecampagne
organiseren omtrent het
thema energie
Inzetten op de
bekendmaking van de
energiescans van
Duinenwacht
Verdere individuele
ondersteuning bieden
aan de doelgroep die
een energiescan liet
uitvoeren
Maximale opvolging van
het burgemeesterconvenant

X

X

X

X

X

Woonpunt en
dienst milieu

X

X

X

X

X

Woonpunt en
dienst milieu
OCMW
Oudenburg en
Woonpunt

Afhankelijk van de ervaringen van het project in Gistel

X

X

X

X

X

Gemeentebestuur
Oudenburg

Optimaliseren van de procedure op woningkwaliteit
Organiseren van een
overlegmoment voor de
verdere begeleiding van
huurders bij
onbewoonbaarheid
Organiseren van een
overlegmoment voor de
verdere begeleiding van
verhuurders bij
onbewoonbaarheid

X

X

Woonpunt

X

X

Woonpunt
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Actieprogramma

2015

Uitschrijven van een
procedure voor de
verdere begeleiding bij
onbewoonbaarheid

2016

2017

X

X

2018

2019

Trekkersrol

Woonpunt

Inzetten op de bekendmaking van het conformiteitsattest
Inwoners informeren
over het bestaan van
het conformiteitsattest
via alle mogelijke
infokanalen
Specifieke actie waarbij
alle verhuurders in de
gemeente worden
aangeschreven

X

X

X

X

X

X

X

Woonpunt

Woonpunt
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Actieprogramma

2015

2016

2017

2018

2019

Trekkersrol

VOORZIEN VAN EEN KWALITEITSVOL LOKAAL WOONBELEID
Optimaliseren van de werking van het gemeentelijk woonoverleg
Evaluatie van de
werking van het
woonoverleg
Indien nodig een
bijsturing voorzien van
de werking van het
woonoverleg

X

X

Woonpunt

X

X

Woonpunt

Continue opvolging van het lokaal woonbeleid
Opvolgen van de
uitvoering van het
woonplan
Indien nodig een
bijsturing voorzien van
het woonplan

X

X

X

X

X

Woonoverleg

X

X

X

X

X

Woonoverleg

Opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met een link naar het beleidsdomein wonen
Opmaak van een GRS
met specifieke aandacht
voor het beleidsdomein
wonen

X

X

Dienst ruimtelijke
ordening
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