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geWOONtebreker in vogelvlucht







geWOONtebreker is:
-een participatief veranderingsproces (met beleidsmakers, 
ambtenaren, experten én burgers)
-op zoek naar een duurzame gedragsverandering op vlak van 
wonen,
-dat de bouwstenen legt voor een duurzaam en toekomstgericht 
lokaal woonbeleid.

Tijdens geWOONtebreker worden plannen tot leven gebracht. Vanuit 
concrete ervaringen wordt gezamenlijk kennis opgebouwd.

Opzet en doelstelling?



Transversale blik

geWOONtebreker gaat uit van een transversale blik op wonen: 
- een kwaliteitsvol woonbeleid kan niet op zich staan
- raakvlakken met andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke 

planning, milieu, zorg, onderwijs, economie, mobiliteit ... 

Traject wordt opgevolgd vanuit verschillende provinciale diensten 
afhankelijk van de thema’s die aan bod komen in een lokaal traject.





Woonuitdaging Malle: denser wonen

Hoe kunnen we onze open ruimte behouden en zelfs vergroten? Hoe kunnen we denser 
wonen in goed gelegen woongebieden en de kwaliteiten van het landelijk wonen 
versterken?



Woonuitdaging Westerlo: zorgzaam ouder worden

Hoe kunnen we wonen en zorg herdenken en zo de toegang tot zorg beter bereikbaar 
maken voor ouderen? Brengen we zorg tot bij de mensen of net omgekeerd?



Woonuitdaging Wijnegem: kindvriendelijke 
leef- en woonomgeving

Hoe transformeren we een bestaande woonomgeving naar een aantrekkelijke, 
kindvriendelijke leef- en woonomgeving met behoud van de eigenheid?



Woonuitdaging Nijlen: wonen en mobiliteit

Hoe krijgen we je op de fiets voor kortere afstanden en wat zijn daarvan de 
voordelen voor jou en je gemeente? Welke aanpassingen in ons wonen zijn daarvoor 
nodig?



Uitwisseling





Blik op de toekomst



Aanbod?

Individuele begeleiding startende gemeenten
Gezamenlijke leersetting (de studio) voor gemeenten die reeds een traject hebben 
lopen

Begeleiding startende gemeenten?
Individuele trajectbegeleiding i.f.v. opmaak projectdefinitie, procesarchitectuur, 
stappenplan, stakeholdersdefinitie, communicatieplan...
Coaching en ondersteuning op maat in functie van de lokale noden  (bijv. bij opzet 
participatie- en belevingsmomenten, tijdelijke experimenten, communicatieacties…) 
Groepsbegeleiding binnen de studio (proefsessie)
Inzet van de aanwezige expertise en instrumenten binnen provinciale diensten en 
het provinciaal netwerk m.b.t. relevante beleidsthema’s 
Ontwikkeling van communicatieformats die lokaal ingezet kunnen worden.



Verwachte engagementen lokaal bestuur

• Financieel engagement: 6.000 euro voor startjaar
• Aanduiden projectverantwoordelijke (algemene projectcoördinatie, mandaat 

om dienstoverschrijdend te werken)
• Resultaten van het participatie- en leertraject concreet vertalen in lokale 

beleidsvisie en actieplannen.
• Lange termijn denken: mentaliteitswijziging vraagt tijd.



Nieuw traject:
Heist-op-den-Berg: verdichten en verbinden

• Welke keuzes moet de gemeente op langere termijn maken om een leefomgeving te 
realiseren waarin alle Heistenaren dichter en verbonden samenleven?

• Wat kunnen we vandaag al doen in de gedeelde ruimte om samen aan een verbonden 
Heist-op-den-Berg te werken?



Vervolgtraject Malle: denser wonen

Hoe vertalen we de huidige woonwensen ‘landelijk wonen’ in een woonvorm die meer 
past bij de toekomstige nood aan open ruimte (en dus aan verdichting)?



13 december : inspiratiesessie voor de lopende trajecten, open voor alle lokale besturen

Voormiddag – CC Zwaneberg  - Heist-op-den-Berg



Hoe kunnen we de Vlaming 
inspireren en motiveren tot 

duurzame woonkeuzes?



Doel

• Burgers doen stilstaan bij hun woongedrag 
en hen inspireren om toekomstgerichte 
keuzes te maken

• Lokale overheden een tool (online en 
offline) aanbieden om met hun burgers in 
gesprek en interactie te gaan over wonen in 
de toekomst



Thuis in de toekomst

• Thuis in de Toekomst is een initiatief van ‘Slim Wonen en Leven’, één van de zeven 
transitietrajecten van de Vlaamse Regering binnen Visie2050.

• Doorontwikkeling van de bevraging die de gemeente Malle heeft opgezet.
• De Vlaamse overheid biedt een woontest en ondersteunend materiaal om als gemeente aan de slag 

te gaan

• Binnen provincie Antwerpen, is de afspraak dat we als provincie dit proces ondersteunen 
op voorwaarde dat het deel uitmaakt van een geWOONtebreker- of dorpentraject. De 
communicatie op provinciaal niveau zal gezamenlijk bekeken worden.
(Heist-op-den-Berg maakt deel uit van de pilootgroep)

Kan een opstap zijn naar een geWOONtebreker-traject
Geeft het voordeel dat jullie beter weten hoe jullie inwoners denken over wonen



• Informatiesessie over Thuis in de Toekomst, op infosessie georganiseerd door het team 
Lokale Besturen van Wonen Vlaanderen op

• Dinsdag 3 december in Antwerpen – Auditorium FOD Financiën, Italiëlei 4 in Antwerpen



Bedankt !


