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A. INLEIDING 

In uitvoering van het Decreet Grond en Pandenbeleid (DGPB) wordt een bindend sociaal objectief 

(BSO) aan alle gemeenten en steden opgelegd om in de periode 2009-2025 een aantal sociale 

huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels te realiseren.  

In het Decreet Grond en Pandenbeleid wordt een activeringsplicht van gronden in eigendom van 

Vlaamse publieke en semipublieke overheden opgelegd.  

25% van de Vlaamse publieke gronden (semipublieke gronden mogen facultatief aangesneden 

worden) moet minstens aangewend worden voor de verwezenlijking van het sociaal woonaanbod, 

wanneer het bindend sociaal objectief niet is gehaald. Zodra het bindend sociaal objectief is behaald, 

vervalt de verplichting om 25% van de gronden aan te wenden. Het bindend sociaal objectief kan 

binnen deze periode gerealiseerd worden met een beperkte activatie of zelfs zonder activatie. De 

activatie blijft wel een verplichting als men er niet in slaagt het BSO te bereiken. 

De gemeente maakt een register onbebouwde percelen op, om een overzicht van de gronden in 

eigendom van Vlaamse publieke en semipublieke overheden te krijgen. De opmaak is noodzakelijk 

om tot een realistische planning te komen voor de realisatie van het BSO huurwoningen tegen 2023 

en BSO koopwoningen en kavels tegen 2020.  

Het actieprogramma geeft een overzicht weer van de stand van zaken ter realisatie van het bindend 

sociaal objectief. Er wordt daarnaast toegelicht op welke manier het BSO zal gerealiseerd worden, 

door de geplande projecten weer te geven. In het actieprogramma wordt het aantal sociale 

huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels besproken.  

Er wordt een toelichting gegeven over de wijze waarop de gemeente gekomen is tot een register 

onbebouwde percelen met de bouwgronden in eigendom van Vlaamse publieke en semipublieke 

overheden. Daarbij wordt er een overzicht van deze gronden geboden.  

Het besluit van het actieprogramma geeft aan welke acties de lokale overheid zal ondernemen om 

via de verplichte inzet van Vlaamse publieke en eventueel semipublieke gronden tijdig het BSO te 

realiseren.   
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B. HET BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF 

1. HET BSO IN SCHILDE: ALGEMEEN OVERZICHT 

Met het bindend sociaal objectief wordt aan de gemeente Schilde een verplichting opgelegd om in 

de periode 2009-2023 (extra inhaalbeweging huurwoningen 2025) een aantal sociale huurwoningen 

(2023), sociale koopwoningen (2020) en sociale kavels (2020) te realiseren. 

1.1. SOCIALE HUURWONINGEN 
Wat betreft de sociale huurwoningen werd op 31 december 2007 een nulmeting uitgevoerd. Volgens 

deze nulmeting waren er 2 sociale woningen in de gemeente, slechts 0.03% van het aantal 

huishoudens (7602 huishoudens op 01/01/2008). 

Aan de gemeente werd vervolgens de verplichting opgelegd een aantal sociale huurwoningen te 

realiseren. Men kan hierbij twee periode onderscheiden:  

- een eerste tot 2023: in deze periode moeten 126 sociale huurwoningen worden gerealiseerd 

- een tweede tot 2025 (de zogenaamde inhaalbeweging): in deze periode moeten er nog eens 63 

woningen worden gerealiseerd. 

1.2. SOCIALE KOOPWONINGEN 
De sociale koopwoningen werden door de provincie Antwerpen verdeeld over de gemeenten. 

Aan Schilde werden 71 sociale koopwoningen toegekend, te realiseren tegen 2020. 

1.3. SOCIALE KAVELS 
De sociale kavels zijn door de provincie Antwerpen verdeeld over de gemeenten.  

Aan Schilde werden 3 sociale kavels toegekend, te realiseren tegen 2020. 

1.4. TOTAAL OVERZICHT 
Dit geeft het volgend overzicht van het Bindend Sociaal Objectief voor de gemeente Schilde: 

Bijkomend te realiseren Aantal 

Sociale huurwoningen (BSO 2009-2023 en inhaalbeweging 2009-2025) 189 

Sociale koopwoningen (tegen 2020) 71 

Sociale kavels (tegen 2020) 3 

 

Aantal 

huishoudens 

op 01/01/08 

Nulmeting (31/12/07) 

sociale huurwoningen 

BSO 

tegen 

2023 

Inhaalbeweging 

tegen 2025 

Totaal te 

realiseren 

2009 - 2025 

7602  2 126 63 189 
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2. SOCIALE HUURWONINGEN 

2.1. VERGELIJKING NULMETING – HUIDIGE SITUATIE 
Op het moment van de nulmeting (31 december 2007) waren er 2 sociale huurwoningen in Schilde.   

De huidige situatie (oktober 2014): 

- De SHM De Voorkempen heeft ondertussen 11 bijkomende sociale huurwoningen gerealiseerd.  

- Het sociaal verhuurkantoor (SVK Het Sas) heeft sinds de nulmeting voor 3 bijkomende sociale 

woningen gezorgd.  

- Het OCMW van Schilde realiseerde 13 sociale huurwoningen sinds de nulmeting.  

Organisatie Locatie 
Aantal voor 

nulmeting 

Aantal na 

nulmeting 

Totaal 

SHM De Voorkempen Frans de Beuckeleerlaan 13 2 
 

2 

SHM De Voorkempen Lindenstraat-Kwekerijstraat 
 

11 11 

SVK Het SAS Brasschaatsebaan 9 (glv) 
 

1 1 

SVK Het SAS Turnhoutsebaan 82 (glv) 
 

1 1 

SVK Het SAS Turnhoutsebaan 333 
 

1 1 

OCMW Schilde Kerkelei 59-61 
 

8 8 

OCMW Schilde Kerkelei 63-65 / 1R 
 

1 1 

OCMW Schilde Molenstraat 71 / B1 
 

1 1 

OCMW Schilde Molenstraat 61 / B 
 

1 1 

OCMW Schilde Molenstraat 65 / B 
 

1 1 

OCMW Schilde Molenstraat 65 / H 
 

1 1 

Totaal aantal sociale 
huurwoningen  

2 27 29 

 

2.2. BIJKOMENDE PROJECTEN SOCIALE HUURWONINGEN 

2.2.1. Vergunde (maar nog niet gerealiseerde) projecten 

Project Kasteeldreef 26 

Instantie: SHM De Voorkempen 

Aantal woongelegenheden: 4 sociale huurwoningen 

Status: Dit is momenteel nog een erfpacht van de gemeente aan Pegode vzw. Het college van 

burgemeester en schepenen besliste om de erfpacht onder dezelfde voorwaarden over te dragen 

van Pegode vzw naar SHM De Voorkempen. De overdracht van de erfpachtformule wordt 

momenteel voorbereid door notaris Istas.  

 
Project Kerkelei 39-41 

Instantie: SHM De Voorkempen 

Aantal woongelegenheden: 5 sociale huurwoningen 

Status: Het voorontwerp is klaar. De bouwaanvraag voor 5 appartementen wordt ingediend. 
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Turnhoutsebaan 200/2 

Instantie: SVK Het SaS 

Aantal woongelegenheden: 1 sociale huurwoning  

Status: Het college van burgemeester en schepenen besliste om het appartement in eigendom van 

de gemeente te verhuren via SVK Het SaS. Yann Blommaerts heeft samen met haar collega een 

plaatsbezoek gebracht aan het appartement. Er moeten nog enkele kleine herstellingswerken 

uitgevoerd worden. Deze werden doorgegeven aan de dienst der werken en worden zo snel mogelijk 

uitgevoerd (gepland voor september/oktober). 

 

Verhuring bestaand patrimonium volgens Kaderwet sociale huur en eventuele overname van het 
beheer door SHM De Voorkempen (Kerkelei 63-65; Molenstraat 71-73; Molenstraat 61-67) 

Instantie: OCMW Schilde – SHM De Voorkempen 

Aantal woongelegenheden: 36 

Status: De gemeente Schilde is eigenaar van 16 sociale huurappartementen en 25 

bejaardenwoningen die door het OCMW Schilde aan sociale voorwaarden worden verhuurd, maar 

niet volgens het sociaal huurbesluit. Het college van burgemeester en schepenen besliste om deze 41 

woningen bij wederverhuring volgens het Kaderbesluit Sociale Huur te verhuren, zodat deze mee 

opgenomen kunnen worden ter realisatie van het BSO.  

Op dit moment zijn er reeds 5 woningen die opnieuw verhuurd zijn volgens het Kaderbesluit.  

 

Er wordt momenteel ook onderhandeld met SHM De Voorkempen over een erfpachtovereenkomst 

om de overige woningen (zowel de sociale huurappartementen als de bejaardenwoningen) over te 

dragen, zodat ze meteen allemaal kunnen meetellen voor het BSO.  

 

Locatie Instantie Fase 
Geplande 

realisatie 
Aantal 

Kasteeldreef 26 SHM De Voorkempen in overname 2013 4 

Kerkelei 39-41 SHM De Voorkempen indienen bouwaanvraag 2013-2014 5 

Turnhoutsebaan 
200/2 

SVK Het SaS 
Verhuring goedgekeurd -  
herstellingen w uitgevoerd 

2014 1 

Kerkelei 63-65 OCMW  
verhuurd buiten sociaal 
huurbesluit 

2013-2021 3 

Molenstraat 71-73 OCMW  
verhuurd buiten sociaal 
huurbesluit 

2013-2021 11 

Molenstraat 61-67 OCMW  
verhuurd buiten sociaal 
huurbesluit 

2013-2021 22 

Totaal vergunde maar nog niet gerealiseerde sociale huurwoningen 45 

 

2.2.2. Geplande projecten (tegen 2023) 

Project tuinen rijkswachtkazerne 

Instantie: SHM De Voorkempen 

Aantal woongelegenheden: minimaal 10 sociale huurwoningen 

Status: De gronden werden eind 2012 overgenomen van de gemeente Schilde. Er wordt nog 

onderhandeld met de gemeente over wat de mogelijkheden zijn en het recht van doorgang.  
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RUP Lindenpark 

Instantie: SHM De Voorkempen 

Aantal woongelegenheden: 34 (= 45 sociale huurwoningen – 11 reeds gerealiseerde woningen)  

Status: Het RUP Lindenpark zit in de fase van de MER-screening. Daarnaast wordt er momenteel een 

eerste ontwerp opgemaakt. In dit RUP werden 45 sociale woningen voorzien (waarvan 11 reeds 

gerealiseerd zijn door SHM De Voorkempen) en is de belangrijkste reden waarom we een 

motiveringsnota opstellen. Er wordt gestreefd naar een gezonde mix van woningtypologieën: zowel 

halfopen- als gesloten bebouwing en een aantal meergezinswoningen.  

 

Locatie Instantie Fase 
Geplande 

realisatie 
Aantal 

Tuinen 
Rijkswachtkazerne 

SHM De Voorkempen 
planning 
gronden aangekocht 

2015-2016 min. 10 

RUP Lindenpark SHM De Voorkempen RUP 2014 2015-2016 34 

Totaal nog niet vergunde sociale huurwoningen ±44 

 

2.2.3. Geplande projecten (inhaalbeweging tegen 2025) 

Er wordt momenteel overlegd over een langetermijnoplossing voor de weekendzone ‘Schildestrand’, 

met een potentiële ontwikkeling van bijkomende sociale woningen. Er wordt daarbij gestreefd naar 

een mix van woningtypologieën. 

Locatie Instantie Fase Aantal tegen 2025 

Schildestrand (RUP) SHM De Voorkempen 
opstarten RUP – opmaak 
bestek ±80 

Totaal aantal potentiële woningen ±80 

2.3. SOCIALE HUURWONINGEN: ALGEMEEN OVERZICHT 
Hieronder zetten we al de verkregen resultaten samen en vergelijken we de totalen met het BSO 

voor sociale huurwoningen.  

Instantie Nulmeting 
Gerealiseerd 

na nulmeting 
Geplande woningen 

Totaal aantal gerealiseerde 

sociale woningen tegen 

   2023  2025  2023 2025 

SHM 2 11 53 80 66 146 

SVK  - 3 1 - 4 4 

OCMW - 13 36 - 49 49 

Totaal 2 27 90 80 119 199 

(Te behalen BSO) (126) (189) 
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3. SOCIALE KOOPWONINGEN 

3.1. VERGELIJKING NULMETING – HUIDIGE SITUATIE 
Tijdens de nulmeting waren er geen sociale koopwoningen in Schilde.   

De huidige situatie (oktober 2014): 

- In de gemeente hebben zowel SHM De Voorkempen als ARRO Antwerpen nog geen sociale 

koopwoningen gerealiseerd. 

 

3.2. BIJKOMENDE PROJECTEN SOCIALE KOOPWONINGEN 
Momenteel zijn er in Schilde nog geen concrete projecten gepland voor het realiseren van sociale 

koopwoningen.  

In het komende RUP Schildestrand wordt er rekening gehouden met een eventuele realisatie van 

sociale koopwoningen en/of sociale kavels. 

Daarnaast werd er reeds nagedacht over de gronden in de Moerhoflaan, die eigendom zijn van het 

OCMW Schilde en de Kerkfabriek van de parochie Sint-Guibertus. De gronden zijn 18 870m² groot en 

kunnen aangesneden worden voor sociale woningen zonder hiervoor een RUP op te maken. 

Vermoed wordt dat er ongeveer een 40-tal woningen gerealiseerd kunnen worden. 

De gemeente Schilde zal dit gebied enkel in allerlaatste instantie aansnijden. Eerst zal het bestuur op 

zoek gaan naar alternatieven (bijvoorbeeld via inbreiding in de dorpskernen). 

 

3.3. SOCIALE KOOPWONINGEN: ALGEMEEN OVERZICHT 
Hieronder zetten we al de verkregen resultaten samen en vergelijken we de totalen met het BSO 

voor sociale koopwoningen. 

    Totaal 

Sociale 

koopwoningen 
Nulmeting 

Gerealiseerd 

na nulmeting 

Geplande 

projecten 

2020 

   
Reeds op 

UP  
Nog niet op 

UP 
 

SHM 0 0 0 0 0 

ARRO Antwerpen 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 0 

 

Dit betekent dat alle (71) sociale koopwoningen nog moeten worden gerealiseerd. 
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4. SOCIALE KAVELS 

4.1. VERGELIJKING NULMETING – HUIDIGE SITUATIE 
Volgens het BSO zouden er in Schilde 3 sociale kavels gerealiseerd moeten worden. De grootte van 

een sociale kavel is maximum 500m². 

Tijdens de nulmeting konden er geen sociale kavels genoteerd worden.  

 

4.2. BIJKOMENDE PROJECTEN SOCIALE KAVELS 
Momenteel zijn er in Schilde nog geen concrete projecten gepland voor het realiseren van sociale 

kavels.  

In het komende RUP Schildestrand wordt er rekening gehouden met een eventuele realisatie van 

sociale koopwoningen en/of sociale kavels. 

Daarnaast werd er reeds nagedacht over de gronden in de Moerhoflaan, die eigendom zijn van het 

OCMW Schilde en de Kerkfabriek van de parochie Sint-Guibertus. De gronden zijn 18 870m² groot en 

kunnen aangesneden worden voor sociale woningen zonder hiervoor een RUP op te maken. 

Vermoed wordt dat er ongeveer een 40-tal woningen gerealiseerd kunnen worden. 

De gemeente Schilde zal dit gebied enkel in allerlaatste instantie aansnijden. Eerst zal het bestuur op 

zoek gaan naar alternatieven (bijvoorbeeld via inbreiding in de dorpskernen). 

 

4.3. SOCIALE KAVELS: ALGEMEEN OVERZICHT 
Hieronder zetten we al de verkregen resultaten samen en vergelijken we de totalen met het BSO 

voor sociale kavels. 

    Totaal 

Sociale 

kavels 
Nulmeting 

Gerealiseerd 

na nulmeting 

Geplande 

projecten 

2020 

   
Reeds op 

UP  
Nog niet op 

UP 
 

SHM 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 0 

 

Dit betekent dat nog alle (3) sociale kavels moeten worden gerealiseerd. 
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5. OVERZICHT BSO HUUR- BSO KOOP- BSO KAVELS 

Op basis van dit hoofdstuk krijgen we een zicht op het aantal sociale woningen dat binnen de 

gemeente moet worden gerealiseerd: 

 Sociale huur Sociale koop Sociale kavels 

Nulmeting (2007) 2 0 0 

BSO 2020 of 2023 (huur) 126 (tegen 2023) 71 (tegen 2020) 3 (tegen 2020) 

BSO 2025 126 (tegen 2023) + 63 

(inhaalbew. Tegen 2025) = 189 

  

Gerealiseerd tot heden 27 + 2 (nulmeting) = 29  0 0 

Totaal nog te realiseren  

(d.d. oktober 2014) 

189 – 29 = 162 71 3 

 

 Sociale huur Sociale koop Sociale kavels 

In min (woningen die 

verminderd worden) 
- - - 

In planning tegen 2020  0 0 

In planning tegen 2023 90   

In planning tegen 2025 80   

Totaal 29 + 90 = 119 (tegen 2023)  

119 + 80 = 199 (tegen 2025) 

0 0 

 

Dit overzicht geeft weer dat de gemeente goed op weg is om het BSO voor sociale huurwoningen 

tijdig te behalen. Let wel, dit cijfers zal enkel behaald worden indien alle projecten in planning 

gerealiseerd worden.  

Daarnaast moet er echter rekening gehouden worden met het opgelegde BSO voor sociale 

koopwoningen en sociale kavels. Dit kan worden gerealiseerd door (al dan niet in combinatie): 

a. Bijkomende eigen projecten van SHM, SVK of een andere initiatiefnemer 

b. Activering van Vlaamse publieke (en eventueel semi-publieke) gronden  

c.  Aankoop van goede woningen/ nieuwe woning door SHM’s 

 

Voor we de bovenstaande opties concreter kunnen maken, is het belangrijk om eerst wat dieper in te 

gaan op:  

a. Sociale lasten die door het DGPB worden opgelegd aan grote woonprojecten 

b. De verplichting tot activering van Vlaamse publieke gronden die eveneens door het DGPB wordt 

opgelegd. 

c. Wonen-Vlaanderen kan optreden als een gemeente de verplichting tot activering niet nakomt. 

(Zie verder ‘D. Activering van bouwgronden in eigendom van Vlaamse besturen’) 
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C. VOORTGANGSTOETSEN  

Bij besluit van de Vlaamse Regering is op 10 november 2011 de opvolging van de realisatie van het 

bindend sociaal objectief, de methodologie en de criteria voor het uitvoeren van de tweejaarlijkse 

voortgangstoets vastgelegd.  

Door het monitoringbesluit wil de Vlaamse minister bevoegd voor wonen aftoetsen dat een 

gemeente voldoende inspanning levert voor het bereiken van het bindend sociaal objectief. 

1. VOORTGANGSTOETS 2012  

De eerste voortgangstoets werd begin 2012 uitgevoerd. Volgens het vooropgestelde groeiritme 

(2008-2011) diende Schilde over de volgende aantallen sociaal woonaanbod te beschikken: 

- 17,48% van 126 = 22 vergunde of gerealiseerde sociale huurwoningen 

- 10,64% van 71 = 8 gerealiseerde sociale koopwoningen 

- 17,93% van 3 = 1 gerealiseerd sociaal koopkavel 

Schilde haalde deze cijfers niet. De gemeente kon slechts 15 sociale huurwoningen doorgeven. 

Schilde werd verzocht een motiveringsnota te bezorgen aan Wonen Vlaanderen en werd op basis 

hiervan ingedeeld in categorie 2b (= de gemeente volgt het groeiritme niet en levert onvoldoende 

inspanningen om het BSO te bereiken).  

Ze kreeg hierbij de mogelijkheid om aan te tonen dat er wel degelijk voldoende inspanningen 

geleverd werden via de opmaak van een Plan van Aanpak. Op basis van de motiveringsnota en het 

plan van aanpak oordeelde Wonen Vlaanderen dat Schilde toch voldoende inspanningen levert om 

het BSO tijdig te bereiken (categorie 2a). 

2. VOORTGANGSTOETS 2014 

2.1. SOCIALE HUURWONINGEN 

Begin 2014 werd de tweede voortgangstoets uitgevoerd. Volgens het vooropgestelde groeiritme 

(2004-2009) diende Schilde over de volgende aantallen sociaal woonaanbod te beschikken: 

- 21,63% van 189 = 41 vergunde of gerealiseerde sociale huurwoningen 

- 15,84% van 71 = 11 gerealiseerde sociale koopwoningen 

De gemeente haalde deze cijfers niet. Schilde kon enkel 27 sociale huurwoningen doorgeven en had 

ook geen gepland woonaanbod (zoals afgeleid uit de door de beoordelingscommissie goedgekeurde 

meerjarenplanning en kortetermijnplanning in het kader van het Procedurebesluit Wonen van 25 

oktober 2013. Deze twee planningen bevatten het sociaal woonaanbod waarvan de uitvoering of 

gunningsperiode binnen een termijn van drie jaar opgestart kan worden).  
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Voor onze gemeente betekent dit: 

Huurwoningen 
 nulmeting 2 

huidig sociaal woonaanbod 29 

bindend sociaal objectief 126 + 63 = 189 

Gerealiseerd 27 

te realiseren (21,63% van BSO) (41) 

gerealiseerd 14,29% 

Gepland + gerealiseerd 0 

te realiseren (25,95% van BSO) (49) 

gerealiseerd 0% 

De tabel toont aan dat de gemeente Schilde het groeiritme voor sociale huurwoningen niet volgt.  

2.2. SOCIALE KOOPWONINGEN 

De gemeente moet (in 2014) minstens 15,84% van het deelobjectief sociale koopwoningen bereikt 

hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de geplande als de gerealiseerde woningen. 
 

Voor Schilde betekent dit dat de gemeente ook dit groeiritme niet volgt: 

Koopwoningen 
 nulmeting 0 

huidig sociaal woonaanbod 0 

bindend sociaal objectief 71 

Gepland+ gerealiseerd 0 

te realiseren (15,84% van BSO) (11) 

gerealiseerd 0% 

2.3. SOCIALE KAVELS 

In 2014 werd niet onderzocht of de gemeente het groeiritme voor sociale kavels volgt. Dit zal pas 

vanaf de voortgangstoets 2018 gebeuren.  

2.4. CATEGORISERING 

Op basis van bovenstaande gegevens, en omdat de gemeente Schilde in het kader van het natraject 

van de voortgangstoets 2012 een plan van aanpak heeft opgemaakt dat Wonen-Vlaanderen toen 

positief beoordeelde, werd de gemeente ondergebracht in categorie 2a (= gemeenten die het 

groeiritme voor sociale huurwoningen en/of voor sociale koopwoningen niet volgen, maar voldoende 

inspanningen leveren om het bindend sociaal objectief te bereiken).  
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D. ACTIVERING VAN BOUWGRONDEN IN EIGENDOM VAN 

VLAAMSE BESTUREN 

Volgens Decreet Grond- en Pandenbeleid geldt er een activeringsplicht voor Vlaamse publieke 

bouwgronden. Hiervan moet minstens 25% worden aangewend voor de verwezenlijking van een 

sociaal woonaanbod (wanneer het BSO niet bereikt is). 

De gemeente moet, zoals opgelegd door het Decreet Grond en Pandenbeleid, een register maken 

van de Vlaamse publieke gronden. 

Gelet op de gemiddelde doorlooptijden van vijf jaar voor de realisatie van sociale woonprojecten is 

het aangewezen om het register onbebouwde percelen proactief in te zetten.  

 

1. SITUERING 

1.1. REGELGEVING  

1.1.1. Activering en overgangsmaatregelen 

Volgens artikel 4.1.7 van het DGPB geldt een activeringsplicht voor gronden in eigendom van 

Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen: van deze gronden moet minstens 25% 

worden aangewend voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. 

Met de wijziging van 9 juli 2010 van het DGPB met betrekking tot deze verplichting worden voor de 

periode 2009-2020/2023 overgangsmaatregelen voorzien en is aan de verplichting voldaan als het 

bindend sociaal objectief  in de gemeente wordt verwezenlijkt. 

Art. 7.3.9 

‘De eerste gemeentelijke berekening van de gezamenlijke oppervlakte van onbebouwde 

bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen gebeurt in afwijking van artikel 4.1.7, 

eerste lid, uiterlijk op 31 oktober 2010. De resultaten van die berekening gelden tot 31 december 

2020.’ 

In afwijking van artikel 4.1.7, eerste lid, kan elke gemeente in de periode 2009-2020, voor haar 

grondgebied, de gezamenlijke oppervlakte van de onbebouwde bouwgronden en kavels, in 

eigendom van Vlaamse semipublieke rechtspersonen, berekenen. De resultaten van die berekening 

gelden tot 31 december 2020. 

In afwijking van artikel 4.1.7, tweede lid, waakt de gemeente erover dat in de periode 2009-2020 op 

ten minste een kwart van de gezamenlijke oppervlakte, berekend overeenkomstig het eerste lid, een 

sociaal woonaanbod verwezenlijkt wordt. Als de gemeente toepassing gemaakt heeft van het tweede 

lid, geldt die verplichting ten aanzien van de gezamenlijke oppervlakte, berekend overeenkomstig 

het eerste en het tweede lid. 
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Aan de verplichting, vermeld in het derde lid, is voldaan als het bindend sociaal objectief, vermeld in 

artikel 4.1.2, in een gemeente wordt verwezenlijkt in de periode 2009-2020/2023. [ingev. decr. 9 juli 

2010, art. 19, I, art. 22: 1 september 2009] 

De berekening van de gezamenlijke oppervlakte van onbebouwde bouwgronden en kavels in 

eigendom van Vlaamse besturen moest gebeuren tegen 31 oktober 2010. 

In deze eerste berekening moesten enkel de gronden in eigendom van Vlaamse besturen verplicht 

worden opgenomen. Het opnemen van de onbebouwde gronden van semipublieke Vlaamse 

rechtspersonen werd facultatief.   

Daarnaast blijft er een verplichting dat er gewaakt wordt over een activering van een kwart van deze 

gronden, maar de verplichting vervalt in de periode 2009-2020/2023 zodra aan het bindend sociaal 

objectief is voldaan.1 

Dit betekent dat in deze periode de realisatie van het BSO kan gebeuren met een beperkte of zelfs 

zonder activatie.  De activatie blijft in deze periode wel een verplichting als men er niet in slaagt het 

BSO te realiseren. 

1.1.2. Opmaak van de inventaris onbebouwde percelen 

a.  Volgend artikel in het Grond- en Pandenbeleid bepaald de opmaak  van de inventaris 

onbebouwde percelen: 

Artikel 4.1.7 

Bij elke algehele herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen berekent elke gemeente, 

voor haar grondgebied, de gezamenlijke oppervlakte van de onbebouwde bouwgronden en kavels in 

eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen, met uitzondering van: 

1.  de gronden die voldoen aan één of meer van de bijzondere karakteristieken, vermeld in 

artikel 3.2.1, 1°; 

2. de gronden die eigendom zijn van sociale woonorganisaties, respectievelijk het 

Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, vermeld in artikel 16 van 

het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 

1992. 

Door middel van haar regiefunctie, vermeld in artikel 28 van de Vlaamse Wooncode, waakt de 

gemeente er over dat de diverse Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen 

geconcerteerde acties ondernemen opdat, binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, ten minste een kwart van deze gezamenlijke oppervlakte aangewend wordt voor de 

verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. De gemeenteraad stelt ter zake een actieprogramma 

vast. 

                                                             

1
 De memorie van toelichting bij het decreet van 9 juli 2010 wijziging van het DGPB zegt erover: '...Ten slotte 

wordt verduidelijkt dat aan de 25%-norm voldaan is als het bindend sociaal objectief in een gemeente tijdig 

(dus in de periode 2009-2020) wordt verwezenlijkt. Aan die bepaling wordt terugwerkende kracht verleend tot 

op de datum van inwerkingtreding van het oorspronkelijke artikel 7.3.9, namelijk 1 september 2009.' 
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b.  Wat bedoelt men in de wetgeving met Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke 

rechtspersonen? 

Artikel 1.2 

Voor de toepassing van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder : 

…. 

20° Vlaamse besturen : 

a) de Vlaamse ministeries, agentschappen en openbare instellingen; 

b) de Vlaamse provincies, gemeenten en districten; 

c) de Vlaamse gemeentelijke en provinciale extern verzelfstandigde agentschappen; 

d) de Vlaamse verenigingen van provincies en gemeenten, vermeld in de wet van 22 december 

1986 betreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen, vermeld in het decreet 

van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

e) de Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen, vermeld in 

hoofdstuk 12 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

f) de polders, vermeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, 

vermeld in de wet van 5 juni 1956 betreffende de wateringen; 

g) de Vlaamse kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de 

temporaliën van de erkende erediensten; 

21° Vlaamse semipublieke rechtspersonen:  rechtspersonen die niet behoren tot de Vlaamse besturen, 

doch met één of meer Vlaamse besturen een bijzondere band vertonen, doordat zij voldoen aan beide 

hiernavolgende voorwaarden : 

a) hun werkzaamheden worden in hoofdzaak gefinancierd of gesubsidieerd door één of meer 

Vlaamse besturen; 

b) hun werking is rechtstreeks of onrechtstreeks onderworpen aan enig toezicht in hoofde van 

een Vlaams bestuur middels één van de hiernavolgende regimes : 

1) een administratief toezicht; 

2) een toezicht op de aanwending van de werkingsmiddelen; 

3) de aanwijzing, door een Vlaams bestuur, van ten minste de helft van de leden van de 

directie, van de raad van bestuur, of van de raad van toezicht. 

Er is een lijst met semipublieke rechtspersonen raadpleegbaar op www.rwo.be. 

 

c. Over welke gronden gaat het? 

Artikel 3.2.1 

…. 

1° zij zijn op het grondgebied van die gemeente eigenaar van onbebouwde bouwgronden of kavels 

die niet  beantwoorden aan één of meer van volgende bijzondere karakteristieken : 

a) zij zijn kennelijk rechtstreeks dienstig voor de uitoefening van de taak van de betrokken 

rechtspersoon; 

b) zij zijn ingericht als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden; 
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c) zij zijn het voorwerp van een recht van erfpacht, van opstal, van vruchtgebruik of van gebruik; 

d) zij worden verpacht ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de 

pacht door alle middelen rechtens mag worden geleverd; 

e) zij zijn in het kalenderjaar voorafgaand aan het heffingsjaar geregistreerd in het Geïntegreerd 

Beheers- en Controlesysteem; 

f) zij zijn onderworpen aan een bouwverbod of aan enige andere erfdienstbaarheid tot 

openbaar nut die woningbouw onmogelijk maakt; 

g) de onmogelijkheid om woningen op te richten vloeit voort uit een vreemde oorzaak die het 

Vlaamse bestuur niet kan worden toegerekend, zoals de beperkte omvang van de 

bouwgronden of kavels, of hun ligging, vorm of fysieke toestand; 

h) zij zullen blijkens een ten minste reeds voorlopig vastgesteld of voorlopig aangenomen 

ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg een met wonen onverenigbare bestemming 

krijgen. 

 

1.2. WERKWIJZE 
Voor de opmaak van de inventarisatie werd gebruik gemaakt van de recente kadastergegevens. Via 

het kadaster werden door de gemeentelijke diensten alle percelen van mogelijke Vlaamse besturen 

en Vlaamse semipublieke rechtspersonen opgevraagd en perceel per perceel overlopen. Het bestand 

werd in verschillende fasen uitgezuiverd. 

Er werd gestart met al dan niet aansluitende percelen van de volgende eigenaars 

Gemeente Schilde 

OCMW Schilde 

OCMW Antwerpen 

Kerkfabriek van de parochie Sint-

Guibertus 

 

Percelen die apart en/of samengevoegd niet beantwoorden aan de bepalingen van het decreet (art 

3.2.1. DGPB, zie supra) werden geschrapt. 

Volgende criteria werden gehanteerd voor verdere uitzuivering: 

- Bestemming (bijv. agrarisch) 

- Eigenaar (bijv. Vlaamse publieke of semipublieke besturen) 

- Grootte perceel, bebouwbaar (bijv. restpercelen) 

- Functie perceel (bijv. toegang tot een park, publiek plein) 
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2. INVENTARIS VAN BOUWGRONDEN VAN VLAAMSE BESTUREN 

Hieronder het uiteindelijk overzicht van deze inventaris met kadastergegevens, adres, eigenaar en 

bestemming volgens gewestplan of RUP.  

Let op! De weergegeven vierkante meter geven de totale oppervlakte weer van het perceel.  Niet alle 

opgenomen percelen zijn evenwel volledig bebouwbaar.  

 

2.1. BRASSCHAATSEBAAN – RIJSBLOKSTRAAT – MEULEVELDEN – GROENELAAN  

 

 

 

 

  

10 8 – 9  1 - 7 
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2.2. TURNHOUTSEBAAN – GERSBLOK  

  

 

2.3. EMIEL DE BACKERLAAN – MOERHOFLAAN – DEN GROOTEN BEMD – DE REST – 

DE REEP 

 

11  

12  

13 

14 

36 - 37 

43 

38 
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2.4. HET MOER 

 

 

2.5. MOLENSTRAAT (PICARDIËN) 

  

16  

15 

14 

36 - 37 
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2.6. KRAANWEIDE – VELDVENNEN – LINDENSTRAAT  

 

 

2.7. SCHANSLAAN – WOLVENBOSCH  

  

19

9 

 39 - 41 

17 - 18  

20 - 21  
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2.8. DEN GOORSTRAATSENHOEK – OELEGEMSTEENWEG 

 

 

2.9. TURNHOUTSEBAAN – SCHOOLSTRAAT 

 

22 

23 - 25 

26 

42 
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2.10. VENNEBOSSTRAAT – PUTTENHOFLAAN – DORP 

 

 

2.11. MOLENVELD – LODEWIJK DE VOCHTPLEIN – CONSTANT JOOSSENSLEI 

 

 

30 

28 - 29 

27 

34 33 31 - 32 
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2.12. MOERSTRAAT 

 

 

2.13. HET VERBRAND BOSCH 

 

 

 

 

 

35 

17 - 18 44 
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 Nr. Kadaster Straat m² Eigenaar Bestemming Bestaande toestand Toekomstperspectief 

1 1D 164 M 5 Brasschaatsebaan 808 Gemeente Schilde Woongebied Rijsblokparking Percelen maken deel uit van een 

projectzone in het RUP Dorpskernen. 

Projectzone nr. 5 ‘Boszone aan 

Gemeentehuis, Schilde’ 

2 1D 164 N 3 Brasschaatsebaan 615 Gemeente Schilde Woongebied Rijsblokparking (naast) 

3 1D 164 A 5 Rijsblokstraat 185 Gemeente Schilde Woongebied Rijsblokparking 

4 1D 164 V 4 Rijsblokstraat 299 Gemeente Schilde Woongebied Rijsblokparking 

5 1D 164 B 5 Rijsblokstraat 259 Gemeente Schilde Woongebied Rijsblokparking 

6 1D 164 M 3 Meulevelden 740 Gemeente Schilde Woongebied Rijsblokparking 

7 1D 164 S 5 Rijsblokstraat 232 Gemeente Schilde Woongebied Rijsblokparking 

8 1D 164 X 3 Meulevelden 739 Gemeente Schilde Woongebied Park voor gemeentehuis 

9 1D 164 H 3 Meulevelden 6569 Gemeente Schilde Woongebied Park voor gemeentehuis 

10 1D 172 D 2 Groenelaan 141 Gemeente Schilde Woongebied Klein perceeltje achter 

tuin Groenelaan 7  

Contact opnemen met eigenaar 

Groenelaan 7 - verkopen 

11 1D 416 W Turnhoutsebaan 404 Gemeente Schilde Woonuitbreidings-

gebied 

Groene zone Buffer tussen JH Pagode en woonzone 

(voorwaarde VK19782) 

12 1D 412 B Gersblok 1275 Gemeente Schilde Woonuitbreidings-

gebied 

Groene zone Inrichting als publieke speel- en 

groenvoorziening buurt 

13 1D 297 F Emiel De 

Backerlaan 

658 Gemeente Schilde Woongebied bos Zone voor openbaar nut (VK198513)  

aanhouden als publieke speel- en 

groenvoorziening + toegang tot bos  

14 1D 343 K 3 Moerhoflaan 1749 Gemeente Schilde Woongebied speeltuin Inrichting als publieke speel- en 

groenvoorziening buurt 

15 1D 268 D Het Moer 6602 Gemeente Schilde Woongebied 

(klein stukje) 

doorgang Behouden als publieke doorsteek  

(enkel smalle strook in woongebied - 

rest is agrarisch gebied) 

16 1D 197 L Picardien 2371 Gemeente Schilde Woongebied speeltuin Zone voor openbaar nut (VK198712) 
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17 2B 563 R 3 Kraanweide 974 Gemeente Schilde Woongebied Multifunctioneel 

sportterrein 

Zie vergunning 11039_2013_13663 

  

18 2B 510 D Liersebaan 1816 Gemeente Schilde Woongebied Multifunctioneel 

sportterrein 

19 2B 532 F Veldvennen 1235 Gemeente Schilde Woongebied groen 'eilandje' - parkje Percelen maken deel uit van een 

projectzone in het RUP Dorpskernen. 

Projectzone nr. 6 ‘Bouwblok Liersebaan 

– Lindenstraat – Korte Lindenstraat, 

Schilde’ 

(Enkel geschikt als de vier gronden 

tegelijk ontwikkeld kunnen worden - 1 

stuk moet in dat geval onteigend 

worden) 

20 2B 467 M Schanslaan 1112 Gemeente Schilde Woongebied groene zone Zone voor openbaar nut (VK 198715) 

publiek bosperceel - onderdeel van 

recreatiedomein De Schans 

21 2B 447 A Het Wolvenbos  

aan Schanslaan 

2400 Gemeente Schilde Woongebied (klein 

stukje) 

bebost perceel Behouden als publiek bosperceel - 

onderdeel van recreatiedomein 'De 

Schans' 

22 2B 312 C Den 

Goorstraatsen-

hoek 

8645 Gemeente Schilde Woongebied met 

landelijk karakter 

Nu bosgebied! 

bebost perceel aan Den 

Heuvel 

Gedeeltelijk in woongebied 

=> BPA Dorpskom Zuide deel II – 

perceel nu volledig bosgebied! 

Behouden bosgebied met inrichting als 

publiek bosonderdeel van recreatieve 

cluster 
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23 2C 68 Z 2 Turnhoutsebaan 6921 Gemeente Schilde Woongebied park aan muziekschool Percelen maken deel uit van een 

projectzone in het RUP Dorpskernen. 

Projectzone nr. 8  'Academie  voor 

muziek en woord, Schilde' in RUP 

Dorpskernen  

Rekening houden met stuk parkgebied 

24 2C 62 Z 3 Schoolstraat 1576 Gemeente Schilde Parkgebied stuk park aan 

muziekschool - over 

dienst gezin en welzijn 

en sport en gezondheid 

Percelen maken deel uit van een 

projectzone in het RUP Dorpskernen. 

Projectzone nr. 8  'Academie  voor 

muziek en woord, Schilde' in RUP 

Dorpskernen  

(best behouden als publieke speel- en 

groenvoorziening buurt) 

25 2C 62 A 4 

 

Schoolstraat 3362 Gemeente schilde Parkgebied 

26 2C 48 F Schoolstraat 4022 Gemeente Schilde Woongebied parking 

gemeenschapscentrum 

BPA Dorpskom Zuid deel I - zone voor 

gemeenschapsvoorziening 

Locatie van het nieuwe 

gemeenschapscentrum 

27 2C 105 D 5 Vennebosstraat 505 Gemeente Schilde Woongebied voortuin van 

privéeigenaars 

Oorsprong gronden wordt onderzocht 

28 2C 162 Puttenhoflaan 1264 Gemeente Schilde Woongebied met 

cultureel, 

historische en/of 

esthetische waarde 

tuin pastorijwoning 

(beschermd!) 

Percelen maken deel uit van een 

projectzone in het RUP Dorpskernen. 

Projectzone nr. 10 ‘Pastorie’ 

(beschermd dorpsgezicht) 

29 2C 161 A Puttenhoflaan 1187 Gemeente Schilde 

30 2C 138 M 2 Dorp 655 Gemeente Schilde Woongebied perceel naast 

voormalige grond van 

fam. Belmans 

In onderhandeling met 

privéontwikkelaar  
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31 3B 269 P 3 Molenveld 
tussen Gilles De 
Pelichylei en 
Berkenlaan 

13877 Gemeente Schilde Woonpark (klein 
stuk in woongebied) 

toegangsweg voor 
voetbal 

Maakt deel uit van Masterplan voetbal 
's-Gravenwezel 
(achterste stuk wordt als speelbos 
gebruikt) 

32 3B 270 F Molenveld 
tussen Gilles De 
Pelichylei en 
Berkenlaan 

10472 Gemeente Schilde Woongebied voetbal 

33 3B 298 A Lodewijk De 
Vocht Plein 

4569 Gemeente Schilde Woongebied Lodewijk De Vocht 
plein 

Percelen maken deel uit van een 
projectzone in het RUP Dorpskernen. 
Projectzone nr. 1 ‘De Wingerd – Kerk – 
Pastorie, ’s-Gravenwezel)  
(ligt wel aan uitgeruste weg, maar te 
dicht bij beschermd monument) 

34 3B 327 X Constant 
Joossenslei 

4512 Gemeente Schilde Woongebied binnengebied - speel- 
en groenvoorziening 

Behouden als publieke speel- en 
groenvoorziening buurt 
 

35 3A 297 A 3 Moerstraat 976 Gemeente Schilde Woonuitbreidings-
gebied 

doorgang  Niet bruikbaar 

 

36 1D 322 A Den Grooten 
Bemd 

11831 Kerkfabriek Sint-
GuibertusOCMW 
Schilde 

Woonuitbreidings-
gebied 

braakliggend RUP Moerhoflaan - Kerkfabriek kan dit 
zonder RUP al aansnijden (zonder 
compensatie) en anders wordt dit 
gecompenseerd door RUP 
Jachthoornlaan 

37 1D 324 Den Grooten 
Bemd 

7039 Kerkfabriek Sint-
Guibertus 
OCMW Schilde 

Woonuitbreidings-
gebied 

braakliggend 

38 1D 316 F De Reep 6398 Kerkfabriek Sint-
Guibertus 

Woongebied braakliggend Grond verkavelen of 
groepswoningbouwproject? Nog geen 
aanvraag ingediend 
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39 2B 553 X Lindenstraat 2698 Gemeente Schilde 
Kerkfabriek Sint-
Guibertus 

Woongebied Publieke parkeerruimte 
met rondom 
Lindencentrum en zaal 
vereniging - 
aansluitend lokalen 
Chiro Gieke 

Deze percelen maken deel van het RUP 
Lindenpark (samen met 556F - domein 
SHM De Voorkempen) 
In het RUP wordt de ontwikkeling van 
ongeveer 45 sociale wooneenheden 
voorzien.  

40 2B 553 P Lindenstraat 10 
(huis) 

742 Gemeente Schilde 
Kerkfabriek Sint-
Guibertus 

Woongebied Gebouwen 

41 2B 553 D 2 Lindenstraat 10 
(gebouwen 
Chiro) 

11103 Gemeente Schilde 
Kerkfabriek Sint-
Guibertus 

Woongebied Gebouwen  

 

42 2B 321 C Oelegemsteen- 
weg 

4020 OCMW Antwerpen Woongebied met 
landelijk karakter 

bebost perceel OCMW Antwerpen zal dit perceel zelf 
ontwikkelen - nog geen aanvraag 
ingediend 

43 1D 276 A De Rest 
(Picardiëlaan) 

8892 OCMW Antwerpen Woongebied 
(gedeeltelijk) - 
de rest van het 
perceel is gelegen in 
parkgebied 

bebost perceel Verkavelingsaanvraag ingediend bij de 
dienst ruimte. Openbaar onderzoek is 
lopende.  

44 2B 420 A Het Verbrand 
Bosch 

8250 OCMW Antwerpen Woongebied 
(gedeeltelijk) – de 
rest van het perceel 
is gelegen in 
agrarisch gebied 

bebost perceel Voorste stuk kan bebouwd worden  
OCMW Antwerpen wil niet verkopen 
(OCMW Antwerpen heeft achter dit 
stuk nog enkele gronden – grote 
stukken agrarisch gebied) 

Totale oppervlakte weerhouden 
gronden (in m²) 

65.031 25% van de totale oppervlakte van de geschikte gronden in eigendom van Vlaamse besturen = 16.258m² 

Legende tabel 
Gronden gemarkeerd in het rood voldoen aan één of meer van de bijzondere karakteristieken, vermeld in artikel 3.2.1., 1° en worden niet meegeteld.  
Gronden gemarkeerd in het blauw maken deel uit van een projectzone in een RUP in opmaak en worden meegeteld voor de totale oppervlakte.  
Gronden gemarkeerd in het groen komen in aanmerking voor activatie en worden meegeteld voor de totale oppervlakte.  
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3. VERDERE BESPREKING INVENTARIS 

3.1. BEREKENING GEZAMENLIJKE OPPERVLAKTE 

Totale oppervlakte van de weerhouden gronden = 65.031m² 

25% te ontwikkelen (indien BSO niet gehaald) = 16.258m² 

3.2. BESPREKING VAN GEPLANDE ACTIVERINGSPROJECTEN 

Momenteel bestaan er voor aantal gronden uit het overzicht reeds bepaalde plannen om ze in te zetten voor het uitbreiden van het sociaal woonaanbod:  

Nr. Kadaster Ligging m² Eigenaar Bestaande toestand Beschrijving  

30 2C 138 M 2 Dorp  655 Gem. Schilde perceel over de kerk van 
Schilde, naast voormalige 
grond van fam. Belmans 

In onderhandeling met privéontwikkelaar. 
Plannen om dit perceel te ontwikkelen samen met het 
perceel ernaast (2C 138 N2, 301m²) 

ACTIE: De grond van fam. Belmans, gelegen naast de grond in eigendom van de gemeente Schilde, werd gekocht door de firma DCA. Zij zoeken nu een 
samenwerking met de gemeente en SHM De Voorkempen om enkele sociale woningen in hun project te realiseren. Zij plannen daarnaast ook de aanpalende 
panden te verwerven, zodat er een grootschaliger project gerealiseerd zou kunnen worden.  
Actieprogramma: weerhouden 
 

39 2B 553 X Lindenstraat 2698 Gem. Schilde 
Kerkfabriek Sint-
Guibertus 

Publieke parkeerruimte 
met rondom 
Lindencentrum  

Deze percelen maken deel van het RUP Lindenpark 
(samen met 556F - domein SHM De Voorkempen) 

ACTIE: Deze percelen maken deel van het RUP Lindenpark en zullen samen met de grond in eigendom van SHM De Voorkempen (2B 556F) ontwikkeld 
worden. In het RUP wordt de ontwikkeling van ongeveer 45 sociale wooneenheden voorzien. 
Actieprogramma: weerhouden 
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3.3. BESPREKING VAN MOGELIJK INZETBARE VLAAMSE PUBLIEKE GRONDEN 

We bekijken nu de overblijvende percelen in het overzicht. Daarbij plaatsen we percelen die bij elkaar aansluiten samen en argumenteren we waarom de 

realisatie van sociale woningen op deze percelen al dan niet wenselijk en haalbaar is. Daarbij hanteren we volgende parameters:  

- De onmiddellijke omgeving waarin het perceel gelegen is;  

- De vorm en omvang van het perceel die bebouwing minder aantrekkelijk kan maken;  

- De geplande ontwikkelingen rondom het perceel (Vb.: Staan er projecten op stapel, die onduidelijkheid creëren rond de wenselijkheid van bebouwing 

van bepaalde percelen?):  

- …  

 Kadaster Ligging m² Eigenaar Bestaande toestand Beschrijving  

1 1D 164 M 5 Brasschaatse- 
baan 

808 Gem. Schilde Rijsblokparking Percelen maken deel uit van een projectzone in het RUP 
Dorpskernen. Projectzone nr. 5 ‘Boszone aan 
Gemeentehuis, Schilde’ 
 
Er wordt momenteel een voorstel besproken voor 
ontwikkeling van de Rijsblokparking met eventuele 
realisatie van enkele sociale woningen.  

3 1D 164 A 5 Rijsblokstraat 185 Gem. Schilde Rijsblokparking 

4 1D 164 V 4 Rijsblokstraat 299 Gem. Schilde Rijsblokparking 

5 1D 164 B 5 Rijsblokstraat 259 Gem. Schilde Rijsblokparking 

6 1D 164 M 3 Meulevelden 740 Gem. Schilde Rijsblokparking 

7 1D 164 S 5 Rijsblokstraat 232 Gem. Schilde Rijsblokparking 

8 1D 164 X 3 Meulevelden 739 Gem. Schilde Park voor gemeentehuis 

9 1D 164 H 3 Meulevelden 6569 Gem. Schilde Park voor gemeentehuis 

ARGUMENTATIE: Deze percelen worden bestudeerd in het kader van het RUP Dorpskernen.   
(Voorlopige) visie RUP Dorpskernen: Behoud van het groene karakter van de resterende openruimtezone, doorwaarbaarheid voor langzaam verkeer, potentie 
voor ontwikkeling sociale woningen wordt nader bekeken.  
Actieprogramma: weerhouden (behalve de Meulevelden, want dit blijft een collectief park voor de buurt) 
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 Kadaster Ligging m² Eigenaar Bestaande toestand Beschrijving  

19 2B 532 F Veldvennen 1235 Gem. Schilde groen 'eilandje' - parkje Percelen maken deel uit van een projectzone in het RUP 
Dorpskernen. Projectzone nr. 6 ‘Bouwblok Liersebaan – 
Lindenstraat – Korte Lindenstraat, Schilde’ 
(Enkel geschikt als de vier gronden tegelijk ontwikkeld 
kunnen worden - 1 stuk moet in dat geval onteigend 
worden) 

ARGUMENTATIE: Deze percelen worden bestudeerd in het kader van het RUP Dorpskernen.  
(Voorlopige) visie RUP Dorpskernen: Er wordt gekeken naar zowel behoud van groen, als een realisatie van een beperkt aantal sociale woningen.  
Actieprogramma: weerhouden  
 

23 2C 68 Z 2 Turnhoutsebaan 6921 Gem. Schilde parking muziekschool Percelen maken deel uit van een projectzone in het RUP 
Dorpskernen. Projectzone nr. 8  'Academie  voor muziek en 
woord, Schilde' in RUP Dorpskernen  
Rekening houden met stuk parkgebied 

ARGUMENTATIE: Deze percelen worden bestudeerd in het kader van het RUP Dorpskernen.  
(Voorlopige) visie RUP Dorpskernen: Doordachte inplanting van de bebouwing nastreven, doorwaadbaarheid voor langzaam verkeer, potentie voor 
uitschrijven wedstrijd opmaak masterplan.  
Actieprogramma: weerhouden (behalve parkgebied) 
 

28 2C 162 Puttenhoflaan 1264 Gem. Schilde tuin pastorijwoning Percelen maken deel uit van een projectzone in het RUP 
Dorpskernen. Projectzone nr. 10 ‘Pastorie’ (beschermd 
dorpsgezicht) 

29 2C 161 A Puttenhoflaan 1187 Gem. Schilde 

ARGUMENTATIE: Deze percelen worden bestudeerd in het kader van het RUP Dorpskernen.  
(Voorlopige) visie RUP Dorpskernen: Beschermd landschap vrijwaren, versterken van de pastorie en kerk als attractiepunt in een toeristisch recreatief fiets- en 
wandelnetwerk, herbestemmen van de pastorie als zone  voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.  
Actieprogramma: niet weerhouden (beschermd dorpsgezicht) 
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 Kadaster Ligging m² Eigenaar Bestaande toestand Beschrijving  

33 3B 298 A Lodewijk  
De Vocht Plein 

4569 Gem. Schilde Lodewijk De Vocht plein Perceel maakt deel uit van een projectzone in het RUP 
Dorpskernen. Projectzone nr. 1 ‘De Wingerd – Kerk – 
Pastorie, ’s-Gravenwezel)  
(ligt wel aan uitgeruste weg, maar te dicht bij beschermd 
monument) 

ARGUMENTATIE: Dit perceel wordt bestudeerd in het kader van het RUP Dorpskernen. Daarnaast werd het perceel ingericht als publieke ruimte en is in eerste 
plaats niet geschikt voor de eventuele ontwikkeling van sociale woningen.  
(Voorlopige) visie RUP Dorpskernen: Maximaal behoud van het publieke karakter van de resterende openruimtezone, verdere verdichting is niet wenselijk. 
Actieprogramma: weerhouden  
 

36 1D 322 A Den Grooten 
Bemd 

11831 Kerkfabriek Sint-
Guibertus 
OCMW Schilde 

braakliggend RUP Moerhoflaan - Kerkfabriek kan dit zonder RUP al 
aansnijden (zonder compensatie) en anders wordt dit 
gecompenseerd door RUP Jachthoornlaan 

37 1D 324 Den Grooten 
Bemd 

7039 Kerkfabriek Sint-
Guibertus 
OCMW Schilde 

braakliggend 

ARGUMENTATIE: Er werd reeds nagedacht over de gronden in de Moerhoflaan, die eigendom zijn van het OCMW Schilde en de Kerkfabriek van de parochie 
Sint-Guibertus. De gronden zijn 18 870m² groot en kunnen aangesneden worden voor sociale woningen zonder hiervoor een RUP op te maken. Vermoed 
wordt dat er ongeveer een 40-tal woningen gerealiseerd kunnen worden. Het perceel wordt eerder overwogen als een plek om sociale koopwoningen en 
sociale kavels te realiseren.  
De gemeente Schilde zal dit gebied enkel in allerlaatste instantie aansnijden. Eerst zal het bestuur op zoek gaan naar alternatieven (bijvoorbeeld via inbreiding 
in de dorpskernen). 
Actieprogramma: weerhouden  
 

38 1D 316 F De Reep 6398 Kerkfabriek Sint-
Guibertus 

braakliggend Grond verkavelen of groepswoningbouwproject?  
Nog geen aanvraag ingediend 

ARGUMENTATIE: Er werd reeds een voorstel voorgelegd aan de gemeente omtrent een eventuele verkaveling van dit perceel.  Er werd nog geen officiële 
aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning. Dossier op te volgen.  
Actieprogramma: weerhouden  
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Nr. Kadaster Ligging m² Eigenaar Bestaande toestand Beschrijving  

42 2B 321 C Oelegemsteen-
weg 

4020 OCMW Antwerpen bebost perceel OCMW Antwerpen zal dit perceel zelf ontwikkelen - nog 
geen aanvraag ingediend 

43 1D 276 A De Rest 
(Picardiëlaan) 

8892 OCMW Antwerpen bebost perceel Verkavelingsaanvraag ingediend bij de dienst ruimte. 
Openbaar onderzoek is lopende. 

44 2B 420 A Het Verbrand 
Bosch 

8250 OCMW Antwerpen bebost perceel Voorste stuk kan bebouwd worden  
OCMW Antwerpen wil niet verkopen 
(OCMW Antwerpen heeft achter dit stuk nog enkele 
gronden – grote stukken agrarisch gebied) 

ARGUMENTATIE: De gemeente liet een screening uitvoeren van de gronden van OCMW Antwerpen in de gemeente Schilde. Dit gebeurde op vraag van 
OCMW Antwerpen naar aanleiding van een eventuele verkoop van deze gronden aan de gemeente. De screening wees uit dat de gemeente interesse had in 
de drie bovenstaande gronden (want gelegen in woongebied). OCMW Antwerpen liet op haar beurt per mail weten (24/03/2014) dat net deze gronden niet 
te koop zijn en dat zij deze gronden zelf zullen verkavelen. (zie CBS 07/04/2014)  
Deze gronden zijn echter zeer geschikt om er een sociaal woonaanbod te creëren. De gronden zullen daarom wel opgenomen worden in het 
actieprogramma.  
Actieprogramma: weerhouden  
 

 

Het overzicht werd besproken op het Lokaal Woonoverleg van 09/10/2014.  
Het actieprogramma werd op 13/10/2014 ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  
Het actieprogramma werd 17/11/2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 



 

 IVLW Midden – gemeente Schilde - gemeentelijk actieprogramma realisatie sociaal woonaanbod 35 

E. BESLUIT 

Op basis deze nota kregen we een zicht op het aantal sociale woningen dat binnen de gemeente nog 

moet worden gerealiseerd in het kader van het BSO: 

Nog te realiseren 2020/2023 2025 

Sociale huurwoningen 99 63 

Sociale koopwoningen 71 - 

Sociale kavels 3 - 

 

Onderstaande Vlaamse publieke gronden worden binnenkort ingezet in functie van het behalen van 

25% activeringsplicht, opgelegd door het decreet grond- en pandenbeleid. 

Nr. Kadaster Ligging m² Eigenaar Beschrijving  

30 2C 138 M 2 Dorp  655 Gem. Schilde In onderhandeling met 
privéontwikkelaar. 
Plannen om dit perceel te ontwikkelen 
samen met het perceel ernaast (2C 138 
N2, 301m²) 

39 2B 553 X Lindenstraat 2698 Gem. Schilde 
Kerkfabriek Sint-
Guibertus 

Deze percelen maken deel van het RUP 
Lindenpark (samen met 556F - domein 
SHM De Voorkempen) 

 

Het is nu van belang om op basis van deze stand van zaken een verder beleid uit te stippelen. 

Dit kan gebeuren door (al dan niet in combinatie): 

- bijkomende eigen  projecten van SHM De Voorkempen, SVK Het SaS of een andere 

initiatiefnemer te realiseren; 

- activering van Vlaamse publieke gronden.  

 

Het actieprogramma zal goedgekeurd moeten worden op de gemeenteraad. 

Het document moet daarbij tweejaarlijks geëvalueerd worden.  

De opvolging van het actieprogramma gebeurt in het lokaal woonoverleg en binnen de gemeente 

zelf. 
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F.   BEGRIPPENLIJST 

DGPB  Decreet grond- en pandenbeleid  
 
BSO  Bindend sociaal objectief  
 
CBS  College van burgemeester en schepenen  
 
GR  Gemeenteraad  
 
SHM  Sociale huisvestingsmaatschappij  
 
SVK  Sociaal verhuurkantoor  
 
ARRO  Sociale bouw- en kredietmaatschappij arrondissement Antwerpen  
 
IGEAN  Intergemeentelijke vereniging  
 
VMSW  Vlaamse maatschappij sociaal wonen 


