Hoe kunnen 330.000 bijkomende wooneenheden bijdragen tot een beter ruimtelijk beleid, waarbij de verdere suburbanisatie en de versnippering van Vlaanderen wordt tegengegaan? Hoe kunnen we aantrekkelijke en betaalbare
woonomgevingen realiseren op een sociaal geïntegreerde
wijze? Hoe kunnen we individuele woonwensen opvangen
met minder maatschappelijke lasten en kosten? Welke
sociale woningen hebben we nodig voor de toekomst?
Met welke woonprojecten kunnen we daadwerkelijk een
trendbreuk realiseren in de Vlaamse woningproductie?
Er is een grote nood aan betaalbare woongelegenheden
in Vlaanderen, én we moeten zuiniger omspringen met
de beschikbare open ruimte. Samen met minister Freya
Van den Bossche, de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en
het team Stedenbeleid wil de Vlaams Bouwmeester deze
urgente kwesties onderzoeken door vijf pilootprojecten
van gemengde woonomgevingen te realiseren. We zoeken
daarvoor kandidaat bouwheren met visie en ambitie. We
bieden een professionele begeleiding aan en de opmaak
van een masterplan.
In de aanloop naar deze oproep werkten vijf ontwerpteams een kader uit voor innovatieve woonprojecten. Dit
ontwerpend onderzoek vormt de vertrekbasis voor de
oproep voor vijf pilootprojecten en zal uitvoerig worden
toegelicht tijdens deze studiedag. Aanvullend presenteert
het architectenbureau EM2N enkele referentieprojecten in
Zürich, waar ondanks de schaarse open ruimte en de druk
op de betaalbaarheid tijdens de voorbije jaren heel wat
nieuwe en betaalbare woningen werden gebouwd.
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