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'Woonbeleid is Illeer
dan sociaal \Vonen'
Mercedes Van Volcem, de Brugse schepen voor wonen, stelt in haar stad vast
dat meer sociale woningbouw weinig oplost. Het steunen van eigendomsver

werving moet voor haar een prioriteit blijven. "Aan de woonbonus raken, zou een
historische vergissi ng zijn." LAURENZVERLEDENS, FOTOCRAFIE PATVERBRUCCEN

Mercedes Van Vo\cem

(Open Vld) is een fan van
Brugge. Niet van Cercle
of Club, dat weten we
eigenlijk niet, maar wel

van 'haar' stad. Ze laat geen gelegenheid
passeren om Twitter- ofblogsgewijs de
aandacht te vestigen op 'die Scone'. "Ik
weet het", zegt ze licht verontschuldi
gend, "maar ik vind dat Brugge soms ten
onrechte wordt gepasseerd. Brugge heeft
zoveel troeven, maar in de media gaat het
altijd over Antwerpen of Gent."

In het Vlaams Parlement is Mercedes
Van Volcem eerste ondervoorzitter van
de commissie voor Leefmilieu, Natuur,
Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erf
goed en vast lid van de commissie voor
Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Ener
gie. In Brugge is ze sinds 2006 schepen
van Ruimtelijke Ordening en Huisves
ting. Een interessante combinatie, vindt
ze. "Ruimtelijke ordening is de belang
rijkste hefboom in het woonbeleid. Via
het planningsinstrument kan je impul
sen geven aan de woningmarkt en bij
sturen waar nodig. Of herbestemmen.
We hebben in Brugge enkele leegstaande
bedrijfspanden en administratieve gebou
wen die een woonfunctie kunnen krij
gen. Idem voor enkele oude klooster-
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Mercedes Van Volcem (40)

- licentiaat in de rechten (Universiteit

Gent), postuniversitaire cycli: curator
vereffenaar, fiscale wetenschappen,
planning en ruimtelijke ordening
- drie jaar stage als advocaat van 1994 tot
1997, nadien partner in het advocaten
kantoor Missauit en Van Volcem in

Brugge
- sinds 2007 schepen van Ruimtelijke
Ordening, Stadsvernieuwing,
Monumentenzorg en Wonen in Brugge
- in 2009 ondervoorzitter Open Vld
- sinds 2009 Vlaams Parlementslidslid,
vast lid van de commissie Wonen,

Stedenbeleid en Energie, enondervoorzit
ter van de commissie Ruimtelijke
Ordening

sites. Het gebouw van de Rode Nonnen
in de Katelijnestraat wordt een studen
tencomplex met 72 kamers. De afbake
ning van het stedelijk gebied is dan weer
belangrijk voor het vastleggen van de
woonuitbreidingsgebieden. Maar we zijn
in Brugge natuurlijk ook gebonden aan
de Vlaamse regelgeving zoals het Grond-

en Pandendecreet en het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen."

Brugge vergrijst en ontgroent: er is
een uitstroom van jongeren. Is dat geen
probleem voor de dynamiek?
MERCEDES VAN VOLCEM. "Het klopt dat
we jonge gezinnen verliezen aan rand
gemeenten zoals Zedelgem, Jabbeke of
Oostkamp. Dat zijn gemeenten met een
goede verbinding naar Gent en Brussel.
En er is daar nog betaalbare bouwgrond.
Het ruimtelijk beleid in Vlaanderen speelt
ook niet in ons voordeel. De woonuit

breidingsgebieden worden voor 60 pro
cent toegekend aan de steden en voor 40
procent aan het buitengebied. Die ver
houding houdt onvoldoende rekening
het grote bevolkingsaantal in de steden.
Bovendien moeten we in de steden een

hogere dichtheid realiseren en le6rthet
Grond- en Pandendecreet een sociale last

op. Het resultaat: in de randgemeenten
is de grond goedkoper, want er is meer
aanbod, en de percelen zijn er groter. Dat
zijn troeven die appelleren aan de Vlaam
se wooncultuur met de verkavelings
woning met tuin.
"Het is dus moeilijk concurreren, maar
we doen ons best. Door in te zetten op
Brugge-studentenstad proberen we de ~
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~ braindrain naar Gent en andere studen
tensteden te counteren. En dat lukt. In

2007 hadden we ongeveer 5000 studen
ten, nu al 7000 en tegen 2015 zijn het er
ongeveer 9000. We zouden ook graag
zien dat een derde of een vierde van hen

op kot in Brugge verblijft, zodat we echt
de sfeer krijgen van een studentenstad.
Daarom stimuleren we ook projecten in
studentenhuisvesting. We hebben sinds
kort ook een subsidieregeling specifiek
voor jonge mensen: een extra renovatie
premie die kan oplopen tot 9000 euro.
Er is een leeftijdsgrens van 35 jaar en ze
geldt alleen voor de binnenstad omdat
we daar met de Werelderfgoed-proble
matiek zitten waardoor het moeilijk is
om er in woonuitbreidingsgebieden te
voorzien."

Zijn de hoge woningprijzen in Brugge
niet de belangrijkste drempel voor
jonge gezinnen?
VAN vüLCEM. "De Brugse binnenstad is
tamelijk duur, maar het is natuurlijk ook
een unieke omgeving. We zijn op Leu
ven na de duurste centrumstad. In Gent

en Antwerpen zijn de prijzen het sterkst
gestegen. Allemaal steden met een so
cialistische burgemeester. Om maar te zeg
gen dat een socialistisch beleid blijkbaar
geen garantie is voor betaalbaar wonen.
Je moet trouwens de prijsevolutie van
de woningen ook koppelen aan de inko
mens en de inkomensevolutie. Tussen

2004 en nu is de gemiddelde woningprijs
hier gestegen met 60.000 euro. In die
zelfde periode is het jaarlijkse inkomen
van de Bruggeling met ongeveer 2500
euro gestegen. Dat compenseert in
belangrijke mate de hogere woningprijs."

Is Brugge te veel toeristentrekpleis
ter en te weinig stad?
VANvüLCEM. "Dat is een constante even

wichtsoefening. Het toerisme mag het
wonen en leven in de stad niet weg
drukken. Daarom hebben we een hotel

stop ingevoerd. Maar het toerisme geeft
deze stad ook een enorme dynamiek en
een internationale uitstraling. En ook een
open geest, wat Brugge wel kan gebrui
ken."

Vanaf 2014 krijgt Vlaanderen er door
de overheveling van de woonbonus een
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"Wemoeten terug
naar de kerntaak
van de sociale

huisvesting. Dat is
mensen huisvesten
die, al dan niet
tijdelijk, een inko
mensprobleem
hebben"

pak middelen bij. Wat moet daarmee
gebeuren?
VAN vüLCEM. "Er is een stroming die
vindt dat er te veel middelen naar eigen
domsverwerving gaan en te weinig naar
ongeveer het kwart van de bevolking dat
niet in staat is om een eigen woning te
kopen. Het woonbeleid moet focussen
op die zwakke re groep, luidt het. Ik vind
dat een te enge visie. Woonbeleid is niet
alleen een sociaal woonbeleid. We moe

ten blijven inzetten op eigendomsver
werving. Misschien nu zelfs meer dan
ooit. Want de eigen woning is een van de
laatste zekerheden. Eigenlijk vormen die
75 procent eigenaars voor een groot stuk
onze welvaart. Daaraan raken, zou een
historische vergissing zijn."

Maar de fiscale ondersteuning heeft
de woningprijzen wel opgedreven.
VAN vüLCEM. "Akkoord, maar onze
woon markt doet het goed vandaag. En
eigenlijk al heel lang. wil je dan dat
woningprijzen ineenstuiken? De woning
prijsvorming is een complexe materie en
je moet toch heel goed nadenken voor
aleer je daar aan begint te sleutelen. Een
belangrijke component, zoals de fiscale
ondersteuning, weghalen kan het even
wicht verstoren. Met alle gevolgen van
dien voor onze economie. Het zou een

grote vergissing zijn om de woonbonus
af te schaffen."

U pleit voor een bouwstop van sociale

huurwoningen. Wat is het alternatief?
VAN vüLCEM. "Ik weet dat dit niet erg
sociaal klink, maar je moet naar de fei
ten kijken. We hebben 140.000 sociale
woningen in Vlaanderen en er zijn zeker
180.000 mensen die aan de voorwaarden

voor een sociale woning beantwoorden.
Op de wachtlijst staan 'slechts' 62.000
mensen, want niet iedereen die in aan
merking komt, geeft zich op voor een
sociale woning. Maar toch moeten men
sen soms vier jaar wachten op een
woning. Dat komt omdat de rotatie en de
doorstroming zo beperkt is. We zien dat
ook in Brugge. Als liberale schepen wou
ik niet het verwijt krijgen een asociaal
woonbeleid te voeren. We hebben dus

genereus ingezet op sociale woningbouw:
493 extra vergunningen in deze legisla
tuur tegenover 100 of 150 in de vorige.
Maar heeft dat geholpen? Nee, de wacht
lijst is nog langer geworden.
"We moeten terug naar de kerntaak van
de sociale huisvesting. Dat is mensen
huisvesten die, al dan niet tijdelijk, een
inkomensprobleem hebben. Vandaag
kunnen mensen levenslang blijven wonen
in 'hun' sociale woning, ook al zijn ze niet
meer behoeftig. Dat is fundamenteel
oneerlijk tegenover de mensen die op de
wachtlijst staan. Niet dat we van de ene
op de andere dag mensen uit hun sociale
woning moeten zetten. Maar bij nieuwe
toewijzingen kunje bijvoorbeeld meteen
3-6-9-contract werken. Met om de drie

jaar een evaluatie van de inkomenssitu
atie."

U bent voor uw partij kandidaat-bur
gemeester. De lijsttrekker van CD&V,
Dirk De Fauw, is als voorzitter van een
socialehuisvestingsmaatschappij ook
beslagen in het woonbeleid. Wordt
wonen een thema in de verkiezings
slag?
VAN vüLCEM. "Dat weet ik niet. Maar

voor mijn part heel graag. Voor 2007 was
er geen echt woonbeleid in Brugge. Ik
heb toch heel wat kunnen realiseren in

de zes jaar en ik denk dat ik van de bur
gemeesterskandidaten in Brugge het
meeste expertise heb in woonbeleid. Dirk
De Fauw is inderdaad voorzitter van een

socialehuisvestingmaatschappij, maar
zoals ik al zei omhelst een woonbeleid

meer dan sociale huisvesting." ®


