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oeveel zonnepanelenze
willen?De24mannenen
vrouwen inhet vergader-
zaaltje vanhetAnder-
lechtse slachthuis kijken
onwennig.Methun lage

inkomenszijn zegewendaankrakkemik-
kigehuurwoningen.Nuzittenze tediscus-
siërenover zonnepanelenophundakter-
ras, de inrichtingvanhunbinnentuin, en
debuitenverlichtingbij de voordeur. Ze lij-
kenhet zelf nogniet goed te geloven.
Als alles goedgaat, zijndezeonbemid-

deldegezinneneind2014allemaal eige-
naar vanhuneigennieuwbouwapparte-
ment.Met zonnepanelen, binnentuinen
buitenverlichting, en tochbetaalbaar voor
de laagste inkomensklassen.Hunwoon-
complexwordt immersdeeerste
CommunityLandTrust vanBelgië, een
nieuwevormvansocialehuisvesting.
Het idee, dat overwaaideuitAmerika, is
eenvoudig.Omwoningenbetaalbaar te
maken,wordendewoningendebouw-
grond juridischgescheiden.Koperswor-
deneigenaar vandewoning,maarde
grondblijft eigendomvaneengemeen-
schap: deCommunityLandTrust (CLT).
Die verwerft degrondenvia giftenof over-
heidssubsidies.Voordekoper is dewoning
-zonderduregrond - veel goedkoper.

Moestuin
VolgensGeertDePauw, eenvande initia-
tiefnemers vandeCLT,heeft het systeem
heelwat voordelen tenopzichte vanklas-
sieke socialehuurwoningenof aankoop-
premies,waarvoorbovendienellenlange
wachtlijstenbestaan.
“Weziendathet veel tijd vergt omsoci-

alewoningen tebouwen”, zegthij. “Ander-
zijds ishet systeemvanaankooppremies
heel duur, omdatdeeigenaar zijnwoning
naeen tiental jaarmetwinst kanverko-
pen.Hij steektdepremiedus in zijn eigen
zak.Bij eenCLTblijft degrondeigendom
vandegemeenschap,waardoordewoning
betaalbaarblijft voordevolgendekopers.”
InBelgiëwordtde interesse voordeCLT

almaargroter. InGent isnet eenhaalbaar-
heidsstudie afgeronden inNamenverken-
nenenkeleorganisatieshet terrein.Maar
inBrussel, depionier, staatmenhet verst.
Er zijndrie concretebouwprojecten
gepland: twee inAnderlecht enéén in
Molenbeek, samengoedvoor een tachtig-
talwoningen.
Na jarenvanstudiewerk, onderhande-

lenen lobbyenzit het projectnu ineen
beslissende fase.Voorhet eindevanhet
jaar verwachtDePauwdeBrusselseCLT
officieel te kunnenoprichten.Daarna is
hetBrusselsGewestbereiddebouwpro-
jecten te subsidiëren.Eenvandeplannen
behelst eenappartementsgebouwvoor24
gezinnen, aande randvandeAnder-
lechtseMarchéde l’Abattoir.

Inhet zaaltje vanhetAnderlechtse
slachthuiswordende toekomstigebewo-
ners, diehetprojectmeemoetendragen,
alvast klaargestoomd.Zemogenmeeden-
kenoverhoehet appartementsgebouwen
deomgevingworden ingericht,maarook
overhoeze eenbijdragekunnen leveren
aandebuurt.Dat gaatniet altijd evenmak-
kelijk. Indebewonersgroepzitten realis-
ten, die zichal zorgenmakenoverhet
onderhoudvandezonnepanelenophet
dak,maarookdromerigewereldverbete-
raars, die opdatzelfdedakeengemeen-
schappelijkemoestuinwillen.
“Ik ziedenoodzaakvaneenmoestuin

niet”, zegtMahamanLaouanAbdouDan
Gounaopeenvandebijeenkomsten.Hij
wijst naardemaquetteopde langeverga-

dertafel, ennaarde3D-tekeningopde flip-
over. “Demarkt is omdehoek, daarkun je
volopgroentenen fruit kopen.De ruimte
voor zonnepanelen is ergbeperkt.”
“Maar eengezamenlijkemoestuin laat

ons toeomelkaarbeter te lerenkennen”,
verdedigt de34-jarigeDieynabouSow
haar idee. “Danzal erminderwantrouwen
zijn, endusminder ruzies en spanningen.”
Debewonershebbenheel verschillende

achtergronden,maar ééndinghebbenze
gemeen: zewonen inheel slechteomstan-
dighedenenzoekenal jarennaar een
oplossing.AbdouDanGouna, een50-
jarige verplegeruitNigermet vijf kinderen,
woont in een tochtighuis vol trappen. Sow,
eenalleenstaandemoederuit Senegalmet
drie kinderen,woont in een tweekamerap-
partement.Alshaaroudste zoonwil stu-
deren, kande jongsteniet slapen.
“Veel eigenaarswillenhunhuisniet

verhurenaanmensenmetkinderenof aan
Afrikanen”, zegt Sow. “Als ik eenhuis kan
kopen,heb ikmeer zekerheid. Eenpaar
maandengeleden ismijnhuurnogver-
hoogd,naar625euro, zonderkosten.Het
is teduur,maar ikhebgeenanderekeuze.”
“Het klinkt tegenstrijdig,maar als je

armbent, is het veel interessanter om
eigenaar te zijn danomtehuren”, zegt
CaroleGrandjean vanCIRÉ, een vande
ngo’s die zichbij deCLTheeft aangeslo-
ten.Grandjeanwerkt al jarenmet arme
huizenzoekers. “Dehuurprijzen zijn de
laatste jaren geëxplodeerd, terwijl een
hypotheekdoorde jarenheen constant
blijft.”Omzeker te zijn dat de kopers de
verantwoordelijkheid aankunnen,moe-
ten zenualmaandelijks 75 euro aande
kant zetten. Zemogenookgeen schulden
hebben. Enkele appartementenworden
gereserveerd voorde allerlaagste inko-
mensklassen.

Experiment
AbattoirNV, de eigenaar vanhetmarkt-
terrein, is alvast enthousiast. “Wat ons
charmeert, is dat dezemensen eigenaar
zijn vanhunwoning”, zegt Joris Tiebout,
CEOvanAbattoirNV. “Die voelen zich
meer verantwoordelijk voor de gebouwen
endebuurt.”OokhetBrusselsGewest is
positief. “Het is eenbeetje een experi-
ment”, zegt Pol Zimmer, adjunct-kabi-
netschef vandeBrusselse staatssecretaris
voorWonen. “Maar een systeemdat toe-
laat dedure grondkostenuit dewoning-
prijs te trekken, heeft een toekomst.”
Ende toekomstige bewoners, die krij-

gen er steedsmeer zin in.Opdederdebij-
eenkomst klinkt het al zelfverzekerd: de
binnentuin krijgt een fontein en enkele
zitbanken. Sow: “Samenleven is ook luis-
terennaar elkaar, en rekeninghouden
methet belang vananderen. Iedereen
woont op zijn eigenmanier.Wemoeten
eenplaats hebbenomdaarover te discus-
siëren.”

Ellenlangewachtlijsten
voor socialewoningen en
exploderende bouwgrond-
prijzen: betaalbaarwonen
is voor steedsmeermensen
eenutopie. In Brussel
werken enkele pioniers aan
een oplossing.Maak kennis
met de eerste Community
LandTrust vanBelgië.
LeenVervaeke

Eigenaar van jehuis, niet vandegrond

H

Reportage In Brussel komt voor het eerst in België een Community Land Trust voor sociale huisvesting

Ophet buurtoverleg inAnderlecht
besprekende toekomstige eige-
naars hoehunappartementen er
moetenuitzien.© BaS BOGaertS

De eerste community land trust
werd opgericht in 1969, in de
amerikaanse staat Georgia. Het
systeem kende een hoge vlucht in
de jaren tachtig en negentig.
tegenwoordig zijn er zo’n 250
clt’s in amerika. Sinds de eeuw-
wisseling bestaat het systeem ook
in het Verenigd Koninkrijk, australië
en canada. De grootste en meest
succesvolle clt is de champlain

Housing trust in het amerikaanse
Burlington, Vermont, die de grond
onder 1.500 appartementen en 440
huizen bezit. toen deze organisatie
in 2008 de World Habitat award
van de Verenigde naties won,
nodigde ze buitenlandse geïnteres-
seerden uit voor een studiereis.
Onder de genodigden: vier Brusse-
laars, onder wie Geert De Pauw. Zij
werden de initiatiefnemers van de

eerste Belgische clt.
“Voor die reis waren we al enthou-
siast over het idee achter de clt”,
zegt De Pauw. “maar na dat bezoek
waren we helemaal overtuigd. Het
is niet alleen een goed systeem om
publieke middelen in publieke han-
den te houden, maar het biedt ook
mogelijkheden om de participatie
van de bewoners te organiseren.”
(lV)

oorspronG in vereniGde staten

‘Participatie van bewoners organiseren’

‘Bij een Community Land

Trust blijft de grond

eigendom van de

gemeenschap, waardoor

de woning betaalbaar blijft

voor de volgende kopers’

Geert de pauw
initiatiefnemer clt
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Nieuwe coalitie wil viaduct tussen E40 en stadskern afbreken en Zuidpark uitbreiden

Gentkrijgt zijnCentralPark

maTTHias DeClerCQ
BRUSSEL

Hetwasweinigmeerdan
eendroom.Eerste schepen
MathiasDeClercq (OpenVld)
wildehetGentseZuidpark
ombouwen tot eenCentral Park.
Diedroomwordtnudaad.
HetnieuweGentse stadsbestuur
heeft beslist de fly-overbij
het binnenrijdenvande stad
af tebrekenenhetbestaande
Zuidpark forsuit te breiden.

“Het is een droom. Maar de droom is
mogelijk.” Het zijn de woorden van
Mathias De Clercq (OpenVld), eerder dit
jaar, bij de presentatie van zijn boek
‘DromenvanGent’.Hij opperdeoppapier
wat al langer aan de toog werd gebrald:
dat het Gentse Zuidpark nood heeft aan
uitbreiding.EengroterZuidparkals expo-
nent van een groen Gent. Die dromen
worden nu daden.
HetnieuweGentse stadsbestuur ishet

idee genegen om het bestaande park

zowel in de lengte als in de breedte uit te
breiden. En straffer, Gent wil daarvoor
ook komaf makenmet de fly-over die de
E40 met het Gentse Zuid verbindt. “Die
wordt afgebroken”, zegt Filip Watteeuw
(Groen), de toekomstige schepen van
mobiliteit. “Dedriepartijen (Groen,Open
Vld en sp.a, MD) zijn het erover eens dat
het viaduct wegmoet.”
Dat viaduct is een restant van de jaren

zeventig, toendestedelijke inrichtingwas
gebaseerd op het nut voor koning auto.
“Veertig jaar geledenwerdermetdat via-
duct geschiedenis geschreven door Gent
vol beton te gieten”, zegt burgemeester
Daniël Termont (sp.a). “Wij gaan nu ook
geschiedenis schrijven, door het viaduct
af te breken. Daardoor komt er veel
ruimte vrij omhet park uit te breiden.”
Concreet betekent hetGentse plan dat

het als automobilist niet langermogelijk
is omvanopdeautosnelweg rechtstreeks
het centrumbinnen te rijden. “Je kankie-
zen”, zegt Termont. Of je parkeert op een
grote Park&Ride diewordt gebouwdop
het einde van het park, of je rijdt op de
ring rond de stad. Maar rechtdoor? Dat
kan straks niet meer. Tenzij je een ver-
gunning zal hebben, zoals de inwoners
vandiebuurt. ZowordthetZuidparkecht

een groene plek. Om te sporten, te wan-
delen, of wat dan ook. Een soort Central
Park, ja.”
Omhet gebied voldoende te ontsluiten

denkt StadGent dus aaneengrotePark&
Ride-zone, alsook een depot waar auto-
mobilisten een fiets kunnen lenen om de
stad in te trekken. Daarbovenop wil het
stadsbestuurookdefrequentievanhethui-
dige tramverkeeraanhetZuidoptrekken.
De plannen van de stad klinken dan wel
uitdagend en ambitieus, niet iedereen is
overtuigd van het project. Vastgoed-
makelaarAxelLenaerts vreestdatde stad
te kort doordebocht gaat. “Voordemen-
sen die in die buurt uitkijken op de fly-

over is dat geenpretje, neen.Zo’n fly-over
is ook nietmeer van deze tijd”, zegt hij.
“Maar wegen de voordelen voor een

kleinegroepmensenwelop tegendievan
de grotere groep? Mensen mogen niet
meer met de auto tot aan het Zuid. Wat
met iemanddie eenbedrijfsbezoekdoet?
Watmet de bedrijvendaar?Hoe ga je dat
in godsnaamorganiseren?”
Voordepraktischeuitwerkingvanhet

plan moet er overigens ook een duchtig
woordje gepraatwordenmetdeVlaamse
overheid. Zo is de huidige fly-over een
gewestweg en heeft de Vlaamse mobili-
teitsministerHildeCrevits (CD&V)6mil-
joen euro uitgetrokken voor renovatie-
werken aan het viaduct. Die starten
normaliter volgend jaar.
“Deminister is zekerbereidomte luis-

teren naar de plannen van Gent”, zegt
Katrien Rosseel, woordvoerster van
Crevits. “Al is erdanweleenglobaalmobi-
liteitsplan van de stad vereist. Wat is de
impact?Wat zijn de gevolgen?”
“Die onderhoudswerken zullen ook

sowieso moeten plaatsvinden”, vervolgt
Rosseel. “HetVlaamsAgentschapWegen
en Verkeer is verplicht om het complex
instand tehouden.Bovendienzalhetplan
ook niet in een handomdraai klaar zijn.”

Bekijk een ruim aanbod
van Jobs in de Zorg op

ZORG
Webspecial

Onder andere bij:

Voorlopiggeen federaal
onderzoeknaarphishing
brussel — De verschillende
Vlaamse parketten vergaderden
maandag samenmet het federaal
parket in Brussel over de aanpak
van de ongeziene phishing-aanval
die de Belgische banken al enkele
maanden treft. Volgens federaal
parketmagistraatEricVanderSypt
komt er voorlopig geen federaal
onderzoek naar de zaak. Het fede-
raal parket zal de lopende onder-
zoekenbijdeverschillendeparket-
ten wel blijven opvolgen en
coördineren.
De afgelopenmaandenwerden

in Vlaanderen meer dan honderd
klanten van verschillende banken
het slachtoffer van phishing. De
klanten kregen een e-mail die van
de bank leek te komen, maar in
werkelijkheid afkomstig was van
oplichters. Wie nietsvermoedend
ingingopdevraagomzijnbankge-

gevens over temaken zag hoe niet
veel later zijn bankrekening met
behulp van die gegevens werd
geplunderd.
De parketten van Antwerpen,

OudenaardeenMechelenopenden
aleenonderzoeknaardephishing-
praktijken. Met de vergadering
wildehet federaalparketnagaanof
hetookaangewezenisomeenfede-
raal dossier te openen, maar dat
komt er voorlopig dusniet.
“We hebben de verschillende

onderzoeken tijdens de vergade-
ring naast elkaar gelegd om te kij-
kenwatdegelijkenissenzijn”, zegt
Van der Sypt. Binnenkort komt er
nog een tweede vergadering over
desamenwerking.Deeersteonder-
zoeksresultatenwijzeneropdatde
phishing-aanvalhetwerkisvaneen
criminele organisatie die actief is
vanuit Nederland. (mo)

‘Het Zuidpark wordt
echt een groene
plek. Om te sporten,
te wandelen, of wat
dan ook. Een soort
Central Park, ja’
Daniël TermonT
GEntS BURGEmEEStER

Zomoet Gent er binnen enkele
jaren uitzien. Geen viaduct
meer, wel een langer en breder
Zuidpark. ©RV

Mindervakken
en faculteiten
aanKULeuven
BRUSSEL

Bredere, algemenebachelor-
opleidingen, ondergebracht in
drie faculteitenen flink snoeien
inhet overaanbodvan8.000
vakken: deKULeuvenwil fors
rationaliseren.

DeKULeuvenbiedt liefst8.000vakkenaan,
“veelmeerdanandereuniversiteiten”,zegt
vicerectorLudoMelis inhetstudentenblad
Veto. Melis wil daarin schrappen, maar
zegt dat de studentenaantallen niet de
enige redenkunnen zijn omeen vak op te
doeken. Geld isnietdebelangrijkstereden
voor de gewenste rationalisering, klinkt
het nog.
Melis wil de universitaire faculteiten

niet verplichtenombepaaldevakkenaf te
schaffen,maar“deopleidingenovertuigen
dat ze het met minder vakken kunnen
doen”. Melis ziet vooral ruimte voor ver-
beteringbijdefaculteitenWetenschappen,
IngenieurswetenschappenenBio-ingeni-
eurswetenschappen.
Als het van rectorMarkWaer afhangt,

wordendiedrie faculteitenopgenomenin
eennieuwe,bredeNatuurwetenschappen-
faculteit. Hijpleit inDeStandaardvooreen
hervorming van de bacheloropleidingen,
de eerste drie jaren aan de universiteit.
Volgens Waer moeten die algemener en
brederworden.Specialisatievolgtdanpas
in demasterjaren.
Dealgemenebacheloropleidingenkun-

neneenthuisvindenindedriegrote facul-
teiten die er moeten komen: Natuur-
wetenschappen, inclusiefgeneeskundeen
detechnologischewetenschappen,huma-
ne engedragswetenschappen en cultuur-
wetenschappen. Datsysteemdoetdenken
aan dat van de Amerikaanse universitei-
ten,alduurtdealgemene,voorbereidende
opleiding daar meestal vier en geen drie
jaar. Te vroeg specialiseren heeft volgens
Waer geen zin: “Bedrijven zoeken veeleer
generalisten die ze zelf een professionele
specialiteit kunnenbijbrengen.”
Diebredebachelorszoudeneenimpact

kunnen hebben op de opleiding genees-
kunde, weet rector Waer. Het beruchte
ingangsexamen zou dan pas na drie jaar
afgenomen worden, bij het afronden van
de brede biomedische bachelor. De her-
vorming van de toelatinsgproef is een
lopende politieke en universitaire discus-
sie.Volgendeweekzittenalledecanenvan
de opleidingen geneeskunde hierover
samen.
De Gentse rector Paul Van

Cauwenberge kant zich alvast tegen het
voorsteluitLeuven. “Meteenbredebach-
elor in de biomedische wetenschappen,
gevolgd door een master van drie jaar,
waarvaneréénjaaraanstagegespendeerd
wordt, schiet er in de masterjaren maar
twee jaar over endat is bijzonderweinig”,
zegt Van Cauwenberge, die eropwijst dat
studiesgeneeskundealvanzevennaarzes
jaar verminderden. “De duurtijd van de
opleiding laat niet toe om de eerste drie
jaarbreedbiomedischtegaan”. (SVL/BELGA)


