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Kopie

college van burgemeester en schepenen
Zitting van 9 juni 2017
Besluit
A-punt

GOEDGEKEURD
Stadsontwikkeling

Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout,
schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde,
schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen
de heer Roel Verhaert, stadssecretaris
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Beleidsrichtlijn beschermen van eengezinswoningen Actualisering Bouwcode - Goedkeuring

Motivering
Gekoppelde besluiten
 2016_CBS_09865 - Beleidsrichtlijn Parkeren - Evaluatie en actualisering - Goedkeuring
Aanleiding en context
De gemeenteraad stelde op 28 april 2014 (jaarnummer 377) de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
'Bouwcode' definitief vast. Op 9 oktober 2014 keurde de deputatie van de provincie Antwerpen deze
verordening goed. De verordening trad in werking op 25 oktober 2014, zoals gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad (C-2014/36568).
Het bestuursakkoord van de stad Antwerpen ziet de verdere ontwikkeling van Antwerpen als woonstad
prioritair. Niet toevallig opent het Antwerpse bestuursakkoord met het thema "woonstad". Antwerpen is immers
niet alleen een stad waar gewerkt, ondernomen en handel gedreven wordt. Het is in de eerste plaats een stad
waar mensen wonen en leven. De Antwerpenaren vormen de bouwstenen van de stadsgemeenschap die
Antwerpen is. Hun levenskwaliteit is dé basisvoorwaarde voor een aangename en leefbare stad.
De ontwikkeling van de stad start en eindigt bij haar inwoners. De Antwerpenaren vormen Antwerpen en
Antwerpen bestaat dankzij haar inwoners. Een leefbare, aangename en kwaliteitsvolle woonstad is een absolute
en essentiële basis voor Antwerpen om de uitdagingen van dit tijdperk aan te gaan.
Het hoofdstuk woonstad bevat 77 actiepunten om aan bovenstaande doelstellingen tegemoet te komen. De
maatregelen die hun vertaling kennen in het meerjarenplan moeten garant staan voor een gezonde mix in het
woonaanbod. Een mix die een evenwicht houdt tussen sociale huisvesting, grondgebonden woningen, grote,
middelgrote en kleine appartementen, studentenhuisvesting en starterswoningen, assistentiewoningen,
enzovoort...
Punt zeven van het bestuursakkoord wil binnen die gezonde mix het aandeel eengezinswoningen minstens
handhaven en luidt: "De stad wenst een groter aandeel van eengezinswoningen in het woonaanbod om
gezinnen aan te trekken. Daarom is het omvormen van eengezinswoningen naar kleinere woonentiteiten niet
wenselijk."
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Argumentatie
Ondanks de duidelijke ambitie in het bestuursakkoord staan de grondgebonden woningen onder druk. Nochtans
vormt dit patrimonium een essentiële bouwsteen binnen het stedelijk DNA en moet het gevrijwaard blijven. De
stad telt heel wat eengezinswoningen, herenhuizen en tal van grondgebonden woningen. Echter worden deze
woningen steeds vaker opgedeeld in kleinere woonentiteiten. Ook zijn er steeds minder vergunningen voor de
bouw van eengezinswoningen.
Om gezinnen in de stad te kunnen blijven aantrekken en behouden is het nodig om de eengezinswoningen te
beschermen. Hiervoor is een aanpassing van de bouwcode wenselijk als volgende stap.
Vooraleer deze richtlijn te verankeren in de bouwcode zal dit worden voorgelegd aan het college.
Financiële gevolgen
Nee
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 1 - Woonstad
 1SWN02 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar
in elk buurt- en districtscentrum

Besluit

Artikel 1

Het college keurt de Beleidsrichtlijn beschermen van eengezinswoningen goed.
Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1. 20170602_Beleidsrichtlijn_Beschermen_Eengezinswoningen_Bijlage.docx
Beleidsrichtlijn
Definitie
te beschermen eengezinswoning: een eengezinswoning wordt beschouwd als een te beschermen
eengezinswoning als de totale vloeroppervlakte van de eengezinswoning maximum 300 m²
bedraagt.
Artikel 1
Verbod op het omvormen/gebruiken van een te beschermen eengezinswoning tot een meergezinswoning



Een te beschermen eengezinswoning mag niet worden omgevormd tot een meergezinswoning.
Een te beschermen eengezinswoning die tijdelijk wordt omgevormd tot hospitawoning mag
evenmin worden omgevormd tot een meergezinswoning.

Artikel 2
Verbod op samenvoegen van te beschermen eengezinswoningen
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Het samenvoegen van een te beschermen eengezinswoning met een ander gebouw, met het oog
op het omvormen van het samengevoegde geheel tot meerdere woonentiteiten, is verboden.
Eveneens verboden is het omvormen tot een meergezinswoning van een eengezinswoning die
cumulatief voldoet aan volgende voorwaarden:
o De totale vloeroppervlakte bedraagt meer dan 300m²
o Deze oppervlakte werd bekomen door het (al dan niet vergund) samenvoegen van een
te beschermen eengezinswoning met een ander gebouw.

Artikel 3
Voorwaarden voor de opdeling van eengezinswoningen die groter zijn dan 300 m²
 Na opdeling blijft ten minste één woongelegenheid met een minimum vloeroppervlakte van 100
m² over.
Artikel 4
Verbod op functiewijzigingen bij te beschermen eengezinswoningen
De hoofdfunctie van een te beschermen eengezinswoning is wonen. Het is verboden deze hoofdfunctie te
wijzigen naar een andere hoofdfunctie, met uitzondering van de functie erkende gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen. Deze uitzondering geldt niet voor de oprichting van een grootschalige collectieve
verblijfsaccommodatie voor studenten.
Het invoeren van een nevenfunctie in een te beschermen eengezinswoning met of zonder buitenruimte, is
verboden, tenzij:
 De nevenfunctie uitsluitend op één bouwlaag wordt gevestigd (met uitzondering van de
kelderverdieping waar sanitair en/of bergruimte kan voorzien worden ten behoeve van de
nevenfunctie),
 En de nevenfunctie maximum 100m² van de totale vloeroppervlakte beslaat,
 En de rest van de woning volledig benut wordt voor één woonentiteit,
 En, indien er een buitenruimte aanwezig is, deze buitenruimte rechtstreeks toegankelijk zonder
hinder voor de nevenfunctie.
Artikel 5
Verbod op het oprichten van een grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten en/of het
oprichten van een gelijkaardige accommodatie met kamerwoningen


niet toegelaten op een terrein waar een (of meer) te beschermen eengezinswoning(en) aanwezig
is (zijn), en waarbij de omvorming, functiewijziging, verbouwing, uitbreiding, of sloop van een
te beschermen eengezinswoning vereist is voor de realisatie van bovenstaande collectieve
vormen van accommodatie.



Het oprichten van bovenstaande collectieve vormen van accommodatie is evenmin toegelaten
op een terrein waar een te beschermen eengezinswoning na inwerkingtreding van deze bepaling
is gesloopt.
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