
Samenvatting input avond thema DORP & STAD 
 

Algemene reflectie over het thema:  
 

Waarom we op een bepaalde locatie wonen en in welk type woning is zeer persoonsgebonden maar 

ook gebonden aan de levensloop van de individu. Aspecten als bereikbaarheid en nabijheid spelen 

daarin een belangrijke rol. 

Bereikbaarheid wordt niet meer enkel gezien op het vlak van auto-bereikbaarheid. Er is een switch 

gaande naar combi-mobiliteit: verschillende vervoerswijzen worden gecombineerd.  

Inhoudelijke input over het thema:  
 

Woontypologie en locatie: nabijheid en bereikbaarheid (zowel met de wagen als met openbaar 

vervoer) van voorzieningen en de nabijheid van verschillende vervoersmodi vormen belangrijke 

elementen wat de locatiekeuze betreft van een woning. De typologie vormt niet steeds de doorslag, 

de locatie is grotendeels bepalend voor de waardering van een bepaalde typologie.    

De aspecten rust en groen zijn veelvoorkomende eisen wat de woonlocatie betreft.  

De noden wat betreft typologie evolueren volgens leeftijd – al vertaalt dit zich niets steeds in 

effectieve verhuisbewegingen . De typologie ‘co-housing’ komt veel ter sprake als ideale typologie – 

veel sociaal contact en mogelijkheden met betrekking tot leeftijd (veel ruimte nodig met kinderen – 

minder ruimte als ze uit huis zijn). Samen met co-housing komt ook het modulair woonsysteem ter 

sprake.  

 

Vervoersmiddelen: de fiets wordt veelal gezien als favoriet vervoersmiddel, maar de fietspaden 

kunnen een upgrade gebruiken, dit zowel wat betreft aanleg als onderhoud. De auto staat echter nog 

steeds op één wat het meest gebruikte vervoersmiddel betreft, dit zowel wat betreft woon-

werkverkeer als private verplaatsingen. Er is wel een duidelijke shift naar de fiets merkbaar alsook 

het combineren van verschillende vervoersmodi (combi-mobiliteit). Dit dient verder gestimuleerd te 

worden. 

Om de auto uit onze steden te krijgen moet er ingezet worden op goed functionerende randparkings 

met bijhorende shuttledienst of aangename wandel- of fietsverbinding. De openbare ruimte dient 

beter afgestemd te zijn op het trage verkeer, nu nog te veel gericht op de auto. 

 

Bouwshift:  Nabijheid van groen is belangrijk in het kader van de leefbaarheid bij hogere 

woondichtheden. Naast groen ook voldoende ruimte voor water en aandacht voor het opwaarderen 

van de publieke ruimte.  

Er zou omgekeerd geredeneerd moeten worden om een bouwshift snel te bewerkstellingen, want de 

maatschappelijke voordelen van een bouwshift voelt de burger niet direct in zijn portefeuille. 

Kadastraal inkomen kan bvb. ook berekend worden op basis van de verzegelingsgraad van het 

perceel, zonneboiler, PV-installatie… 



Verdichting mag zich niet enkel vertalen in meergezinswoningen, verdichten vraagt een aanpak op 

maat van de buurt (bv. verkavelingswijken). 

Basisvoorzieningen moeten in de dorpen opnieuw geïntroduceerd worden.  

Mogelijke instrumenten die werden benoemd:  
Beleidsplan 

- Inzetten op langzame verbindingen. 

Ruimtelijke instrumenten 

- niets specifiek over gezegd. 

Andere instrumenten 

- een aantal vernieuwende woonvormen zijn reglementair bijna onmogelijk (bv. tiny house, 

tijdelijke huur om leegstand te voorkomen …). 

- individuele financiële hefbomen om de bouwshift te versnellen. 


