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De toenemende vergrijzing van de bevolking 
zal de komende decennia de structuur en de 
werking van onze maatschappij ingrijpend 
veranderen. De impact zal zich laten voelen 
op vele vlakken: werkgelegenheid, gezond-
heidszorg en pensioensystemen. De vergrij-
zing is ook een uitdaging voor ons onderwijs, 
onze stedenbouw, het huisvestingsaanbod en 
infrastructuur. Deze uitdaging stelt zich op 
macro-economisch vlak maar ook op lokaal 
vlak.
Met de ‘vergrijzing’ is tegelijk een discus-
sieparcours op gang gezet dat verder reikt 
dan zorg en ouderen alleen. Iedereen heeft 
immers weleens behoefte aan zorg. Boven-
dien, iedereen wordt oud ... Hoe houden we 
hiermee rekening in ons ruimtebeleid, we-
tende dat nabijheid en bereikbaarheid cruciale 
criteria zijn met betrekking tot onze levens-
kwaliteit? Concreet betekent dit dat we dan 
ook moeten nadenken waar we gaan wonen, 
zelfs al zijn we niet zorgbehoevend.

Met voorliggende publicatie, willen we 
specifiek de aandacht vestigen op de oppor-
tuniteiten van zorg en wonen in centrumge-
bieden. Traditioneel worden centrumgebie-
den gekenmerkt door een concentratie aan 
activiteiten en voorzieningen. Nabijheid en 
bereikbaarheid van functies staan er centraal. 
Tengevolge van een nog steeds toenemende 
urban sprawl’ staat echter de leefbaarheid van 
de voorzieningen in deze centrumgebieden 
onder druk. 
Dit terwijl een goed functionerend centrumge-
bied tal van voordelen kan bieden inzake zorg 
en wonen. Andersom kunnen bijkomende 
zorg- en woonfuncties in en nabij deze cen-
trumgebieden op hun beurt nieuwe impulsen 
geven aan de voorzieningen in deze centra. 
Nadeel van centrumgebieden is dat lege 
terreinen en percelen steeds minder voorko-
men. De beschikbare ruimte lijkt er schaar-
ser. Zeker de inplanting van grootschalige 
zorg- en wooncomplexen is niet zo evident. 
Hoe kunnen we onze centrumgebieden dan 
gaan verdichten? Met deze publicatie willen 
we nieuwe inzichten aanreiken inzake  zorg, 
ruimte en wonen: concepten die uitgaan van 
vermaatschappelijking van de zorg, ruimtelijke 
integratie, kleinschaligheid, herbestemming 
van ons bestaand gebouwenpatrimonium 
(te grote woningen en andere gebouwen), 
hybride-zorgprogramma’s en een reductie van 
de automobiliteit.

Hierop inspelend wil deze publicatie een mo-
gelijke strategie aanreiken aan lokale besturen 
om het lokaal zorgbeleid, woonbeleid en ruim-
telijk beleid beter op mekaar af te stemmen. 
Deze strategie stelt een methodiek voor om 
ruimtelijke opportuniteiten te identificeren in 
onze dorps- en stadsweefsels voor de realisa-
tie van de zorg- en woonbehoeften binnen een 
gemeente zodat dat er enerzijds ingespeeld 
wordt op het bieden van ‘levenskwaliteit’ voor 
iedereen die (wel eens) zorg nodig heeft, als 
op een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtege-
bruik. Wij denken dat een lokale overheid hier 
een regisseursrol in kan opnemen.

Tot slot zouden we in dit voorwoord ook de 
link willen leggen met het ‘Strategisch Plan 
voor Limburg in het Kwadraat’ (SALK). SALK 
heeft als doel om een vernieuwend beleid te 
voeren om te komen tot een sterkere Limburg-
se economie met meer en duurzame tewerk-
stelling. Dit wil SALK doen via een gerichte en 

Voorwoord

vernieuwende strategie die aansluiting zoekt 
bij de nieuwste economische en maatschap-
pelijke trends. 
De vergrijzing van de bevolking is één van 
deze maatschappelijke trends. De provin-
cie Limburg staat al jaren bekend om haar 
overwegend jonge bevolking maar sinds een 
tiental jaren kent zij echter de sterkst stijgende 
vergrijzing van haar inwoners in vergelijking 
met de overige Vlaamse provincies. Dit uit 
zich in eerste instantie in een hoge nood aan 
zorgvoorzieningen (zorgwonen en andere 
zorgvoorzieningen) die ergens moeten wor-
den gerealiseerd. Ons lijkt het een uitdaging 
dit gegeven te koppelen met een gericht en 
doordacht woon- en ruimtebeleid dat ook sti-
mulerend werkt voor de lokale economie. Wij 
denken dat een gericht ruimtelijk beleid inzake 
zorg en wonen nieuwe impulsen kan geven 
aan onze lokale economie en bijkomende 
lokale tewerkstelling kan genereren. 

Basis voor deze brochure waren het ont-
werpend onderzoek rond ‘dorpscentra’ in 
Limburg dat uitgevoerd werd door de eerste 
master architectuur van de Provinciale Hoge-
school Limburg (PHL) en de resultaten uit een 
expertenpanel dat dit ontwerpend onderzoek 
kritisch doorlichtte, aangevuld met verder 
onderzoek in samenwerking met de dienst 
Wonen en de dienst Planning en Beleid van de 
provincie Limburg.

Frank Smeets en Inge Moors
Gedeputeerden provinciebestuur Limburg
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Ontwerpend onderzoek naar 
dorpscentra

In tegenstelling tot de vorige publicatie ‘Ruim-
te voor Zorg - Casus binnengebieden’, gooien 
we het in deze publicatie over een andere 
boeg. Dit keer willen we niet zozeer inspireren 
door het tonen van studentenprojecten maar 
vooral een ‘kapstok’ aanreiken voor lokale 
besturen, directies van zorgvoorzieningen en 
iedereen die betrokken is bij de afstemming 
tussen zorg, wonen en ruimte.

De opzet van deze publicatie vloeit voort 
uit het ontwerpend onderzoek rond ‘zorg 
en ruimte’ binnen de eerste master van het 
departement architectuur van de Provinciale 
Hogeschool Limburg (PHL) tijdens academie-
jaar 2011-2012. Dit onderzoek focuste zich niet 
zozeer op de gedetailleerde uitwerking van 
een zorggebouw of zorgconcept maar op de 
integratie van één of meerdere zorgprogram-
ma’s binnen bebouwde weefsels en meer 
specifiek binnen een centrumgebied.

Tijdens dit 14-weken durende onderzoek wer-
den de volgende stappen door de studenten 
ondernomen:
 − onderzoek naar de (woon-)zorgbehoefte in 
enkele Limburgse gemeentes.

 − het opstellen van een programma voor de 
toenemende zorgvraag in verschillende 
maatschappelijke en ruimtelijke situaties.

 − onderzoek naar een geschikte locatie in 
een centrumgebied voor een geselecteerd 
zorgprogramma

 − de opmaak van een masterplan op schaal 
van de omgeving.

 − het maken van een schetsontwerp voor 
zorgvoorzieningen op schaal van een ge-
bouw.

De onderzochte gemeenten werden aange-
bracht door de Provincie Limburg en waren: 
Overpelt, Meeuwen-Gruitrode, As, Opglab-
beek, Zutendaal en Kinrooi. Deze gemeentes 
werden vooral gekozen omdat er hier tussen 
2008 en 2018 een zeer sterke toename van de 
80-plussers wordt verwacht. De focus van het 
ontwerpend onderzoek lag op ouderenzorg 
(80+) in een centrumgebied.

Centrale uitgangspunten in het ontwerpend 
onderzoek waren verdichting van het bebouw-
de weefsel (1), het zoeken naar synergieën 
met andere bestaande of nieuwe functies 
(hybride-zorg) (2) en de insteek dat het zorg-
programma de ruimtelijke kwaliteiten van een 
gebied kan verbeteren (3).

Dit ontwerpend onderzoek leverde een aantal 
interessante concepten en uitgangspunten 
op. De vraag die men kon stellen was echter: 
In welke mate zijn deze studentenprojecten 
nu realistisch en uitvoerbaar? Staan instanties 
en mensen die zorgprojecten begeleiden en 
organiseren open voor dergelijke projecten?

Inleiding

Organisatie expertenpanel

Om deze reden werd er voor deze publicatie 
beslist om het ontwerpend onderzoek rond 
dorpscentra niet zomaar als inspiratiebron 
voor goede zorgarchitectuur te communiceren 
maar aan te wenden als basismateriaal om 
knelpunten en potenties inzake innovatieve 
zorgprojecten bloot te leggen. Knelpunten 
en potenties die zich niet enkel voordoen in 
dorpscentra, maar algemeen van toepassing 
zijn op innovatieve zorgprojecten in verschil-
lende ruimtelijke situaties. 

Binnen dit denkkader organiseerde de PHL op 
25 oktober 2012 een ‘expertenpanel’, bestaan-
de uit vertegenwoordigers uit de beleidssector, 
bouwheren/opdrachtgevers van zorgvoorzie-
ningen, architecten en stedenbouwkundigen. 
M.a.w. een divers publiek dat ‘zorg’ vanuit 
verschillende invalshoeken benadert. 

Concreet bestond dit expertenpanel uit de 
volgende genodigden:

Johan Abrahams
Algemeen directeur van de zorggroep Belgra-
lim
Jos Claes
Directeur woon-en zorgcentrum Sint-Jozef vzw
Christophe Cousaert 
Ambtenaar VIPA
Paul Wuillaume
Ruimtelijk Planner bij Ontwerpbureau Omge-
ving
Dolf Wieërs
Gepensioneerd architect, Lid Raad van Be-
stuur Grauwzusters Hasselt
Kurt Van Hout
Wetenschappelijk onderzoeker Instituut voor 
Mobiliteit (Uhasselt)
Christine Clits
Architect bij de provincie Limburg, dienst 
Planning en Beleid
Peter Bongaerts
Architect-stedenbouwkundige en docent PHL 
departement Architectuur 
Myriam Deloddere
Politicologe en OCMW-secretaris van de stad 
Wervik
Mieke Broeders
Directeur van het Vlaams  Expertisecentrum 
Toegankelijkheid ‘Enter’
Marleen Vanheusden
Beleidsmedewerker provinciale dienst Wonen
Ingrid Quintens
Diensthoofd provinciale dienst Wonen
Jasmien Herssens
Doctor-Architect, expert universal design, 
onderzoeksmedewerker en docente PHL 
Departement Architectuur, gastdocent aan de 
Uhasselt.
Nick Ceulemans (moderator expertenpanel)
Architect-stedenbouwkundige, docent en 
onderzoeksmedewerker PHL departement 
architectuur en zaakvoerder C.T. ARCHITECTS

Verwerking resultaten 
expertenpanel

Uit het expertenpanel kwamen aanbevelingen 
en bedenkingen voort die zich situeren op 
verschillende vlakken: zorgorganisatorisch, 
financieel, stedenbouwkundig, architecturaal, 
...
Om deze resultaten zo doelgericht mogelijk 
te communiceren, werd er in overleg met 
de Provincie Limburg, besloten om bij de 
verwerking van deze aanbevelingen en 
bedenkingen specifiek te focussen op lokale 
besturen. Dit omdat we van mening zijn dat 
er voor hen een belangrijke rol is weggelegd 
op het vlak van zorg, wonen en ruimte. Zij 
zijn in staat om de uitdagingen die aangekaart 
werden tijdens het expertenpanel in zeker zin 
te sturen en bijgevolg een regisseursrol te 
spelen op lokaal vlak.

Inhoudelijk is de brochure zo opgevat dat 
ze in hoofdstuk 1 eerst ingaat op de actuele 
trends en uitdagingen inzake zorg, wonen en 
ruimte in Limburg.
Vervolgens gaan we in hoofdstuk 2, op basis 
van de resultaten van het expertenpanel en 
aanvullend literatuuronderzoek, dieper in 
op de mogelijke rol van een lokaal bestuur 
m.b.t. een geïntegreerd zorg-, woon- en 
ruimtebeleid. In dit hoofdstuk wordt eveneens 
een mogelijke strategie voorgesteld  voor de 
betere afstemming tussen het lokale zorg-, 
woon-, en ruimtelijk beleid. Met deze strategie 
willen we een ‘stappenplan’ aanreiken voor 
de afstemming tussen de zorg- en 
woonbehoeften binnen een gemeente en het 
zoeken naar de meest strategische plekken 
in onze dorps- en stadsweefsels om deze 
behoeften te realiseren. 

Foto 1: Expertenpanel (vlnr: Christophe Cousaert, Jos Claes)

In hoofdstuk 3 wordt de voorgestelde strategie 
verder gedetailleerd en gekoppeld aan 
specifieke aandachtspunten en aanbevelingen 
inzake zorg, wonen en ruimte.

Als bijlage werden achteraan in de brochure 
de studentenprojecten die als basis 
voor discussie gebruikt werden tijdens 
het expertenpanel, toegevoegd. Bij elk 
studentenproject wordt het achterliggende 
idee van het project kort toegelicht. Anderzijds 
bevat de bijlage, ter informatie, nog een 
overzicht van de planningscontext inzake zorg 
op Vlaams en federaal niveau.
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Foto 2: Expertenpanel (vlnr: Peter Bongaerts, Myriam Deloddere) Foto 3: Expertenpanel (vlnr: Mieke Broeders, Marleen Vanheusden)

Foto 4: Expertenpanel (vlnr: Dolf Wieërs, Nick Ceulemans) Foto 5: Expertenpanel (vlnr: Paul Guillaume, Johan Abrahams, Dolf Wieërs) Foto 6: Expertenpanel (vlnr: Kurt Van Hout, Jasmien Herssens, Paul Guillaume)
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1. Actuele trends en uitdagingen inzake 
zorg, wonen en ruimte in Limburg
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Figuur 1: Bevolkingsaandeel per provincie per leeftijd (in 
%) (Bron: 2000-2010: waarnemingen, ADSEI; 2011-2061: 
bevolkingsvooruitzichten 2010-2060, FPB en ADSEI

Foto 1: Leegstaande handelspanden in een dorpscentrum
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Limburg 0-19 jaar
Antwerpen 0-19jaar
Oost-Vlaanderen 0-19 jaar
West-Vlaanderen 0-19 jaar
Vlaams-Brabant 0-19 jaar
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Limburg 65+ jaar
Antwerpen 65+ jaar
Oost-Vlaanderen 65+ jaar
West-Vlaanderen 65+ jaar
Vlaams-Brabant 65+ jaar
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1.1 Actuele trends en 
uitdagingen inzake zorg, 
wonen en ruimte volgens de 
gecoördineerde versie van 
het Ruimtelijk Structuurplan 
Limburg

In de  gecoördineerde versie van het Ruimte-
lijk Structuurplan Provincie Limburg komt als 
uitdaging vooral het zorgwonen aan bod, met 
een specifieke focus op ouderen. Dit is niet 
verwonderlijk. De provincie Limburg staat al 
jaren bekend om haar overwegend jonge be-
volking maar sinds een tiental jaren kent zij de 
sterkst stijgende vergrijzing van haar inwoners 
in vergelijking met de overige Vlaamse provin-
cies. Dit uit zich in hoge nood aan zorgwonin-
gen en andere, ondersteunende zorgvoorzie-
ningen. Om deze reden wordt, in navolging 
van  het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 
de specifieke behoefte aan woongelegenheid 
voor ouderen als een bijkomend afwegings-
criterium gehanteerd voor de uitwerking van 
de gewenste nederzettingsstructuur van de 
provincie Limburg.. Hierbij wordt gestreefd 
naar een regionale spreiding en een differenti-
atie van de gewenste woonvormen. 
Vanuit de provincie worden gemeenten gesti-
muleerd om de woonbehoefte voor ouderen 
en de toename van het zorgaanbod voldoende 
te vertalen in gemeentelijke structuurplannen, 
woonvisies en het lokaal sociaal beleid.

In de gecoördineerde versie van het Ruimte-
lijk Structuurplan Provincie Limburg1 worden 
eveneens een aantal actuele trends en uitda-
gingen inzake zorg, wonen en ruimte geïdenti-
ficeerd. Deze zijn:
 − Vergrijzing 
Het aantal 80+ zal tussen 2007 en 2025 
quasi verdubbelen van circa 30.000 naar 
meer dan 50.000. Het aantal 65+ stijgt 
geleidelijk van circa 180.000 naar 280.000. 
Als gevolg van deze steeds ouder wordende 
bevolking stijgt de specifieke behoefte aan 
wonen en zorg. Het aantal ouderen met zeer 
specifieke en intensieve eisen op het vlak 
van zorg neemt eveneens toe. De vergrijzing 
leidt immers onvermijdelijk tot meer (en 
andere) ziekten met een dikwijls meer inten-
sieve behandeling. In het Koepelplan Zorg-
strategische planning Limburg van 2006 
werden grote tekorten vastgesteld. Vooral bij 
de rusthuizen en de serviceflats nemen deze 
tekorten een grote omvang aan.

 − Individualisering 
Een groter wordend aantal senioren en me-
dioren wil steeds langer bewust zelfstandig 
leven en ouder worden (active ageing) en zo 
weinig mogelijk afhankelijk zijn van anderen. 
Zij willen zo lang mogelijk het leven in eigen 
handen houden.

 − Vervaging tussen zorg en wonen 
De geleidelijke vervaging tussen zorg en 
wonen levert een brede reeks aan nieuwe 
woon- en zorgtypologieën die elk inspelen 
op een specifieke mate van zorg. Tussen de 
traditionele woning en het traditioneel rust-

1 Bron: Provincie Limburg (2012). Ruimtelijk structuurplan 
provincie Limburg, gecoördineerde versie, blz. 121-123 

huis ontstaan verschillende voorzieningen 
met geleidelijke gradaties van zorg, gaande 
van individuele zelfstandige woonvormen2, 
over semi-zelfstandige woonvormen3 tot col-
lectieve beschermde woonvormen4. Hierbij 
is het een uitdaging om deze woon- en 
zorgtypologieën een plaats te geven in onze 
dorps- en stadsweefsels.

 − Polarisatie tussen rijk en arm 
Een groter wordende groep van senioren 
krijgt het steeds moeilijker om met een 
beperkt pensioen rond te komen. Gespe-
cialiseerde zorg, of zelfs de huur van een 
ouderenwoning, wordt voor hen erg duur 
of zelfs onbetaalbaar. De huidige financiële 
crisis en de besparingen op verschillende 
overheidsuitgaven in de sociale zorg zullen 
de polarisatie enkel versterken.

 − Samenwerking tussen zorginstellingen 
Meer en meer zorginstellingen zoeken naar 
samenwerking om budgettaire redenen. 
Dit leidt onvermijdelijk tot fusies en indien 
niet ruimtelijk gestuurd, ook tot de bouw 
van grootschalige zorgvoorzieningen. Dit 
heeft belangrijke ruimtelijke consequenties: 
niet enkel de ruimtebehoefte maar ook de 
verkeersgeneratie stijgt.

 − Continuïteit in het verzorgen 
Door het verbreden van het zorgaanbod 
(eerstelijnsgezondheidszorg) zullen in 
de directe nabijheid van zorgkruispunten 

2 Individuele zelfstandige woonvormen zijn woonvormen 
waarbij via thuiszorg bijkomende ondersteuning kan 
worden geboden. 
3 Een voorbeeld van semi-zelfstandige woonvorm is het 
assistentiewonen. 
4 Een voorbeeld van collectieve beschermde woonvorm is 
het woonzorgcentrum. 

ondersteunende zorgfaciliteiten ontstaan 
voor complexe en zwaar zorgbehoevenden. 
Zorghotels, waar familieleden de mogelijk-
heid wordt geboden te overnachten en 
ontslagen patiënten verblijven in functie van 
hun revalidatie en herstel, zijn hiervan een 
voorbeeld. Ook totaalconcepten als woon-
zorgcentra en meegroeicampussen trachten 
een deel van de nieuwe vraag in te vullen 
met een zorgaanbod dat wordt afgestemd 
op de individuele noden van de bewoner.

 − Outsourcing in functie van verdere profes-
sionalisering 
Ondersteunende activiteiten als grootkeu-
kens verplaatsen zich naar het bedrijven-
terrein van waaruit de distributie wordt 
geregeld. Het afstoten van deze activiteiten 
verhoogt enerzijds de logistieke verkeers-
generatie van en naar de zorginstelling 
of zorgwoningen. Anderzijds blijft er in 
dorps- en stadsweefsels zo meer ruimte 
over voor wonen en de zorgactiviteiten zelf. 
Tengevolge van deze trend moet echter 
rekening worden gehouden met extra 
verkeersbewegingen indien veel kleinere, 
verspreide locaties moeten worden bevoor-
raad. Kleinschaligheid en het verspreid aan-
bod van zorg zijn op vlak van de logistieke 
stromen van goederen en personeel minder 
efficiënt en evident. Deze trend zal echter in 
de toekomst versneld worden verder gezet. 
Gepaste innovatieve zorgconcepten zijn bij-
gevolg nodig om in te spelen op deze trend.

 − Privatisering van de (ouderen)zorg 
Private partijen zijn door de groeiende vraag 
steeds meer geïnteresseerd in de zorgmarkt 
en het zelfstandig ouder worden. De kans 
is echter reëel dat private partijen door het 
streven naar winstmaximalisatie minder 



7 ruimte_voor zorg
Casus: centrumgebieden

maart 2013

Foto 2: De ontwikkeling van de meeste nederzettingen wordt nog steeds gekenmerkt door een toename van de ver-
spreide bebouwing.

Foto 1: Leegstaande handelspanden in een dorpscentrum

oog hebben voor het leveren van kwaliteit. 
Dit heeft niet uitsluitend effecten op het 
vlak van het leveren van kwalitatieve zorg 
op maat maar eveneens op de ruimtelijke 
kwaliteit van het totaalconcept. Om een uit-
gebreid pakket aan zorg en ondersteunende 
diensten te willen aanbieden is er ook een 
aanzienlijk aantal woningen aan een hogere 
prijsklasse nodig om rendabel te kunnen 
zijn. Opdat deze programma’s de draag-
kracht van een dorps- of stadsweefsel niet 
zouden overschrijden en woningen betaal-
baar zouden blijven, dienen lokale besturen 
een belangrijke rol als kwaliteitsbewaker 
inzake zorg, wonen en ruimte op te nemen.

 − Strengere regelgeving 
Meer regels inzake veiligheid en hygiëne vin-
den noodzakelijkerwijs een vertaling in het 
architectuurontwerp en de interne organisa-
tie van zorginstellingen. Er wordt sneller ge-
kozen voor nieuwbouw dan voor renovatie 
van het bestaand patrimonium omwille van 
de kostprijs. Dit resulteert in het afstoten 
van dit patrimonium.

 − Zorgboulevard 
In Vlaamse ziekenhuizen concentreren ver-
schillende soorten van dienstverlening voor 
bezoekers en patiënten zich aan de inkom. 
Ook in een binnenstedelijke omgeving vindt 
er in de nabijheid van zorginstellingen een 
verschuiving van het dienstenaanbod plaats. 
Naarmate de zorginstelling aan belang 
toeneemt en groeit, daalt het aantal huis-
dokters in de omgeving aanzienlijk, maar is 
de lokale middenstand met meer bloemen-
winkels en bakkers beter vertegenwoordigd.

1.2 Relatie tussen 
zorgprojecten en de 
nederzettingsstructuur binnen 
Limburg.

In het Groenboek Beleidsplan Ruimte5 stelt 
men dat:
‘levenskwaliteit ondermeer bepaald wordt 
door de nabijheid, bereikbaarheid en toegan-
kelijkheid van werk en voorzieningen zoals 
onderwijs en zorg maar ook basisvoorzie-
ningen (een bakker, een winkel, openbaar 
vervoer, …) . Deze nabijheid maakt dagelijkse 
intermenselijke relaties mogelijk en laat toe 
om mensen maximaal te laten deelnemen aan 
de samenleving. 
Door menselijke activiteiten evenwichtig te 
clusteren in onze ruimte dragen we er zorg 
voor dat overdreven maatschappelijke kosten 
voor infrastructuur, energie, distributie en al-
lerlei gemeenschapsdiensten kunnen worden 
vermeden. Nabijheid ondersteunt ook het 
terugdringen van de mobiliteitsvraag. Door de 
onderlinge afstanden tussen wonen, werken 
en voorzieningen gering te houden, creëren 
we meer kansen voor verplaatsingen te voet of 
met de fiets’. 

Kunnen we, vertrekkend van dit principe, onze 
‘zorg’ strategisch gaan inplanten? En hoe pas-
sen we dit principe dan toe op de specifieke 
nederzettingsstructuren in Limburg?

5 Bron: ViA (Vlaanderen in Actie) en Vlaamse overheid 
(2012). Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: Vlaan-
deren in 2050: mensenmaat in een metropool? Blz.45 

Volgens de gecoördineerde versie van het 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg 
(RSPL)6 wordt Limburg gekenmerkt door een 
groot aantal kleine (historische) steden, dor-
pen en kleinere woonkernen en een nog groot 
aandeel open ruimte. Deze verscheidenheid 
aan woonomgevingen biedt tal van voordelen: 
zo vormen de historisch kleine steden door 
hun herkenbaarheid en kleine schaal een aan-
gename woonomgeving. In het buitengebied 
is het dan weer prettig wonen in de nabijheid 
van natuur en recreatiemogelijkheden. Maar 
ook het zeer verscheiden centraal stedelijk 
gebied Hasselt-Genk biedt mogelijkheden 
voor verdere ontwikkeling. Bovendien geeft de 
fysische structuur van Limburg nog voldoende 
houvast om een grote verscheidenheid aan 
nederzettingsvormen aan te bieden.

De ontwikkeling van de meeste van deze 
nederzettingen wordt echter ook gekenmerkt 
door een toenemende verspreiding met wei-
nig structuur. Het buitengebied wordt steeds 
verder ingenomen, terwijl steden en dorps-
kernen maar weinig groeien. Dit heeft tal van 
nadelen:
 − een te grote verspreiding van de woon-
functies heeft als gevolg dat er te weinig 
woondruk is op stedelijke gebieden en 
dorpscentra en dat bijgevolg het hier aan-
wezige diensten- en voorzieningenapparaat 
onvoldoende draagvlak heeft. Vooral de leef-
baarheid van kleinere kernen komt hierdoor 
in het gedrang.

 − de verspreiding van de woon- en stede-
lijke functies werkt bovendien niet enkel 
de automobiliteit in de hand maar ook de 
organisatie van het openbaar vervoer is 
inefficiënt, we verkwisten en versnipperen 
steeds meer open ruimte (net één van de 
grootste troeven van Limburg) en de kosten 
voor de aanleg van steeds nieuwe infrastruc-
tuur stapelen zich op.

Met de strategische locatie van zorgvoorzie-
ningen en woningen voor ouderen, mensen 
met een handicap, tijdelijk zorgbehoevenden, 
... in of nabij dorps- en stadsweefsels, kan de 
tendens van verdere verspreiding van woon- 
en andere functies in de open ruimte tegenge-
gaan worden en tegelijk ingespeeld worden op 
de ruimtelijke voordelen van de ligging in of 
nabij een centrumgebied. De vraag is echter: 
hoe gaan we dit doen? Dorps- en stadscentra 
hebben ogenschijnlijk minder ruimte, moei-
lijke eigendomsstructuren, meestal kleinere 
percelen, ...
Maar is dit wel zo? Bevatten deze dan geen 
ruimtelijke opportuniteiten meer? Is het niet 
zo dat we meer potenties moeten zien in de 
herbestemming van leegstaande of vrijkomen-
de gebouwen en terreinen, nieuwe woontypo-
logieën, ...? 

Om hierop een antwoord te bieden, stellen 
we in het volgende hoofdstuk een mogelijke 
strategie voor lokale besturen als regisseur 
van zorg, wonen en ruimte voor.

6 Bron: Provincie Limburg (2012). Ruimtelijk structuur-
plan provincie Limburg, gecoördineerde versie, blz.93, 
109-110 Foto 3: Centrumgebieden bieden tal van voorzieningen en activiteiten.
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2. Lokale besturen als regisseur of actor?

2.1 Inleiding

Om een lokaal beleid inzake zorg, wonen  
en ruimtelijke ontwikkeling te situeren, 
vertrekken we in eerste instantie van de 
huidige planningscontext inzake zorg.

Richtinggevend hierbij is de Omzendbrief 
betreffende de ‘Vlaamse beleidsdoelstellingen 
bij de uitvoering van het decreet betreffende 
het lokaal sociaal beleid voor de periode 
2014-2019’, van Vlaamse minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin.
Deze omzendbrief is geschreven in uitvoering 
van het zogenaamde ‘planlastendecreet’. 
Dit decreet verplicht dat lokale besturen in 
hun strategische meerjarenplanning moeten 
aangeven hoe ze op het lokale niveau invulling 
geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten in 
het kader van een lokaal sociaal beleid. Deze 
beleidsprioriteiten voor de periode 2014-2019 
zijn:
 − vermaatschappelijking van de zorg
 − een inclusief en integraal beleid tot 
bestrijding van (kinder)armoede

 − preventief gezondheidsbeleid
 − preventieve gezinsondersteuning en 
toegankelijke kinderopvang

 − kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang
 − een divers en aangepast woonzorgaanbod
 − een beleid inzake de vergrijzing van de 
bevolking

 − preventie en aanpak problematische 
schuldenlast

 − problematiek van dak- en thuisloosheid
 − samenwerking in het welzijnswerk op de 
eerste lijn

In de Omzendbrief worden lokale besturen 
door de Vlaamse Regering aangemoedigd 
om vanuit een eigen omgevingsanalyse, 
een eigen lokaal sociaal beleid te voeren dat 
weliswaar rekening houdt met de Vlaamse 
beleidsprioriteiten maar direct inspeelt op de 
noden van de inwoners van een gemeente. 
Doel is dat het Vlaamse en lokale beleid op 
deze manier aanvullend zouden werken.
Deze uitdaging tot het voeren van een lokaal 
sociaal beleid, biedt aan lokale besturen 
de kans om gelijktijdig na te denken over 
een strategisch locatiebeleid van onze 
zorg- en woonfuncties. Wij denken dat de 
lokale overheid hier een regisseursrol in kan 
opnemen.

2.2 De rol van gemeentes en 
OCMW’s

Zowel uit het expertenpanel als uit het 
aanvullende onderzoek kan geconcludeerd 
worden dat een gericht en efficiënt lokaal 
beleid rond ruimte en zorg vertrekt vanuit een 
goede samenwerking tussen een gemeente en 
haar OCMW.

Waarom?
De gemeentes en de OCMW’s zijn de 
overheidsorganen die het dichtst bij de burger 
staan. Via een brede waaier van diensten en 
door een goede samenwerking zijn zij in staat 
om een strategisch zorgbeleid te voeren en 
ondermeer de maatschappelijke gevolgen van 
de vergrijzing aan te pakken.

Door het voeren van een gericht beleid 
dat het sociale weefsel verstevigt (1), het 
huisvestings- en mobiliteitsprobleem aanpakt 

(2) en een waaier van sociale diensten, 
verzorgingsinstellingen en mobiliteitsdiensten 
op strategische locaties aanbiedt (3), 
kunnen zij niet enkel een antwoord bieden 
op de vergrijzing maar eveneens tegemoet 
komen aan een meer toegankelijke en beter 
georganiseerde zorg voor iedereen. Een zorg 
die zich nestelt in aantrekkelijke en levendige 
dorps- en stadsweefsels.

2.3 Waardoor wordt de 
actieradius van de gemeenten 
en OCMW’s in zekere zin 
gestuurd?

Gemeenten en OCMW’s hebben niet op alles 
vat. Zo zullen zij altijd wel rekening moeten 
houden met beleidskeuzes en initiatieven van 
de hogere overheid (Europa, het federale en 
Vlaams beleid)1. Vooral op het vlak van zorg. 
Zo is bijvoorbeeld de Vlaamse Overheid be-
voegd voor de aanmelding, programmatie, de 
erkenning en het toezicht op de werking van 
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Dit 
heeft ook een doorwerking op gemeentelijk 
vlak.

Uit de verschillende relevante decreten en 
omzendbrieven met betrekking tot zorg blijkt 
dat het vooral de vergrijzing is die wordt 
aanzien als uitdaging voor de hogere over-
heid. De beleidskeuzes die nu vanuit de 
hogere overheid gemaakt worden, zullen dus 
hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met de 
hoogte van de pensioenen, het systeem van 
de gewaarborgde inkomens, de programmatie 
en subsidiëring van de residentiële zorg en 
thuisdiensten voor ouderen, etc.

Deze beleidskeuzes en initiatieven van de 
hogere overheid zullen echter wegen op de 
toekomstige ontwikkeling van de inkomsten 
van de bevolking. Zij zullen een rechtstreekse 
weerslag hebben op de sociale bijstand 
verleend door de OCMW’s en rechtstreekse 
gevolgen hebben voor het dienstenaanbod op 
lokaal vlak. 

Maar betekent dit dan dat een lokale overheid 
maar moet ‘wachten’ om een geïntegreerd 
beleid inzake zorg, wonen en ruimte uit te 
bouwen? Het antwoord is: neen.

2.4 Mogelijke strategie voor de 
afstemming tussen het woon-, 
zorg- en ruimtebeleid

Uit het expertenpanel bleek duidelijk dat 
de afstemming van zorg en wonen op een 
‘duurzaam ruimtegebruik’ vraagt om een 
doordachte visie die beiden in beschouwing 
neemt. Deze visie zou flexibel genoeg moeten 
zijn om in te spelen op actuele maatschap-
pelijke tendensen en toekomstige uitdagingen 
als vergrijzing èn tegelijkertijd een duidelijke 
richting aangeven inzake ruimtebeleid. Best is 
het een visie die stevig genoeg is om richting 
te geven aan een zorg- en ruimtebeleid over 
verschillende politieke ambtstermijnen heen. 
Een visie waarmee beleidsmensen actief kun-
nen rekening houden en op inspelen. 

1 Overzicht planningscontext op federaal en Vlaams 
niveau inzake zorg: zie blz.x

Door het ontwikkelen van een geïntegreerde 
visie op zorg, wonen en ruimte, kan een 
lokaal bestuur een regisseursrol opnemen 
in het zorgverhaal: zij gaat zelf op zoek naar 
strategische locaties binnen een wijk, dorps- 
of stadsweefsel om een gepast zorg- en 
woonprogramma te ontwikkelen en stuurt de 
ontwikkelingen van een zorgaanbod op deze 
locaties (bijvoorbeeld door het opleggen van 
functionele en ruimtelijke randvoorwaarden). 

Een gebrek aan een dergelijke, geïntegreerde 
visie op zorg, wonen en ruimte leidt nu dik-
wijls tot beslissingen die niet steeds een ruim-
telijke en functionele meerwaarde voor een 
dorps- of stedelijk weefsel betekenen. Noch 
een financieel voordelige. Een locatie kan 
misschien geschikt lijken voor een zorgvoor-
ziening ‘op zich’ maar is daarom nog geen 
meerwaarde (functioneel, visueel, …) voor de 
omgeving.

Met de ontwikkeling van een visie op zorg 
en ruimte speelt men ook in op de vraag van 
zorgdirecties en bouwheren. Zoals de zorg-
directies, aanwezig in het expertenpanel, zelf 
aangaven: 
“Bouwheren zijn meestal geen ruimtelijke 
experten die ruimtelijke opportuniteiten ‘zien’. 
Bovendien hebben zij meestal niet de tijd en 
middelen om hier actief naar op zoek te gaan. 
Zij hebben ondersteuning nodig bij het iden-
tificeren van ruimtelijke potenties die verder 
reiken dan de zorginstelling of zorgvoorzie-
ning zelf.”

Maar hoe komen we tot deze visie?
Om tot een geïntegreerde visie op zorg, 
wonen en ruimte te komen, stellen we een 
strategie voor die uitgaat van twee belangrijke 
pijlers: een programma bestaande uit zorg, 
wonen en mogelijk andere functies (1) en de 
beschikbare ruimte in de bestaande nederzet-
tingsstructuur om dit programma te realise-
ren (2).

Enerzijds is het belangrijk dat men een inzicht 
krijgt in het lokale en bovenlokale zorgland-
schap. Enkel zo krijgt men een beeld van de 
specifieke noden en behoeften inzake zorg 
op gemeentelijk niveau. Daarnaast is het 
even belangrijk om een beeld te krijgen van 
de woonbehoefte in een gemeente en deze te 
koppelen aan de verworven inzichten inzake 
zorg. Doel is dat dit onderzoek leidt tot een 
zorg- en woonvisie waarin ook mogelijke 
win-win-situaties met andere sectoren zitten 
vervat. Dit laatste is mogelijk door ook de 
(infrastructurele) noden en behoeften van an-
dere sectoren (bijvoorbeeld lokale economie 
en tewerkstelling, onderwijs, cultuur, …) op 
gemeentelijk vlak te onderzoeken. Mogelijke 
win-win-situaties kunnen bijvoorbeeld liggen 
in de functionele verweving van zorg met 
andere functies (school, etc.). 

Anderzijds kan, gelijktijdig met het ontwik-
kelen van een geïntegreerd zorg- en woon-
programma, actief gezocht worden naar 
potentiële plekken voor de realisatie van dit 
programma. De geïdentificeerde ruimtelijke 
potenties kunnen op hun beurt weer terugge-
koppeld worden met bestaande beleidsvisies 
op ruimte, op lokaal en bovenlokaal niveau 
(gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, provin-
ciaal ruimtelijk structuurplan, etc).

Door de zorg- en woonvisie af te stemmen op 

de geïdentificeerde ruimtelijke opportuniteiten 
komt men tot een geïntegreerde visie op zorg, 
wonen en ruimte. Via ruimtelijke haalbaar-
heidsstudies kan men vervolgens gepaste 
ruimtelijke en zorgorganisatorische oplos-
singen bedenken die financieel haalbaar zijn 
en functioneren op maat van een gemeente. 
Hiernaast kan een faciliterend en sensibili-
serend beleid gevoerd worden om de geïnte-
greerde visie ‘in de praktijk’ te verwezenlijken.

Cruciale begrippen in het gehele proces zijn 
samenwerking, communicatie en een multi-
disciplinaire aanpak.

2.5 Welke ondersteuning 
kunnen gemeenten krijgen 
bij de afstemming tussen het 
zorg- en ruimtebeleid?

In het kader van de Omzendbrief betreffende 
de ‘Vlaamse beleidsdoelstellingen bij de uit-
voering van het decreet betreffende het lokaal 
sociaal beleid voor de periode 2014-2019’, van 
Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Gezin, kunnen lokale besturen, op 
het vlak van sociale planning, rekenen op de 
volgende ondersteuning van de provincies2:
1. Ondersteuning bij het in kaart brengen van 

het bestaande zorglandschap. 
De Provincie staat in voor het opmaken en 
onderhouden van een sociale kaart van hun 
werkgebied. Deze ‘sociale kaart’ bestaat 
uit een overzicht van de diensten, organi-
saties en voorzieningen uit de welzijns- en 
gezondheidssector die operationeel zijn 
binnen een bepaald gebied. Deze kaart 
bevat ruime informatie over het bestaande 
aanbod. Ze wordt voor het publiek openge-
steld via een gestructureerde website op het 
internet. Bedoeling hiervan is dat de burger 
zelf zijn weg kan vinden inzake hulpverle-
ning, maar ook hulpverleners, die op basis 
van deze gegevens gemakkelijker kunnen 
doorverwijzen, en voor lokale besturen, die 
direct een overzicht kunnen opvragen van 
de gezondheids- en welzijnsorganisaties op 
hun werkingsgebied.  
Ter ondersteuning van de ‘sociale kaart’ kan 
de provincie ook de juiste ligging van al de 
bestaande zorgvoorzieningen in Limburg 
effectief op kaart in beeld brengen (via 
GIS). Dit laatste zorgt ervoor dat ruimtelijke 
opportuniteiten inzake zorg op regionale 
schaal sneller geïdentificeerd kunnen wor-
den. 

2. Ondersteuning inzake sociale planning. 
De provincies detecteren leemten in het 
aanbod aan welzijns- en gezondheidsvoor-
zieningen binnen hun werkgebied en bezor-
gen die informatie, samen met alle andere 
informatie die nuttig kan zijn voor de op-
maak van de Vlaamse programmatie in de 
diverse welzijns- en gezondheidssectoren, 
aan de Vlaamse Regering. Ze leveren, als ze 
daarom verzocht worden (door gemeenten 
en particuliere actoren), gegevens, analy-
ses en rapporten ter ondersteuning van de 
beleidsplanning van de lokale besturen en 
de plannen van particuliere actoren. 

3. Het stimuleren en ondersteunen van 
netwerken in de welzijns- en gezondheids-

2 Bron: Decreet ‘houdende bepaling van de bevoegdheid 
van de provincies in de aangelegenheden, vermeld in 
artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen’ 
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sector. 
Deze netwerken zijn gericht op participatie 
van doelgroepen of op regionale samenwer-
king en overleg tussen de diverse actoren, 
hetzij intersectoraal, hetzij binnen eenzelfde 
sector of deelsector. Bij die netwerken kun-
nen lokale besturen en andere belangheb-
bende instanties en organisaties betrokken 
worden m.a.w. de Provincies creëren en 
stimuleren overleg en samenwerking tussen 
alle relevante sectoren en actoren op het 
gebied van welzijn, armoede en gezondheid. 
Het gaat zowel over overleg en samenwer-
king binnen eenzelfde sector of deelsector, 
maar ook intersectoraal of met belendende 
domeinen zoals onderwijs, tewerkstelling, 
wonen, … Het verhogen van participatie 
van verschillende, voor het netwerk rele-
vante doelgroepen is hierbij een belangrijke 
doelstelling.

4. Ondersteuning bieden op het vlak van zorg 
door omgevingsanalyses uit te voeren die 
nieuwe trends en behoeften inzake zorg 
blootleggen. 
Binnen het kader van een impulsbeleid 
zoekt de provincie antwoorden op nieuwe 
noden die via sociale planning worden 
gedetecteerd. Zo voert zij bijvoorbeeld heel 
wat omgevingsanalyses uit, waaruit nieuwe 
trends en behoeften op het terrein naar 
boven komen. Uit deze analyses komen ook 
regionale problemen aan het licht. Binnen 
het kader van een impulsbeleid kan de 
provincie deze nieuwe inzichten delen met 
de gemeenten.

Naast ondersteuning van het lokale sociaal 
beleid, verschaft de provincie eveneens 
informatie en oplossingen m.b.t. ruimtelijke 
knelpunten en potenties die het gemeentelijk 
niveau overschrijden.
Zo reiken de dienst Wonen, de dienst Zorg 
en de dienst Planning en Beleid van de 
provincie Limburg ondersteuning aan bij de 
ontwikkeling van een visie op wonen en zorg 
en de ruimtelijke vertaling hiervan. 

Als uitvoering van de provinciale ondersteu-
ning zoals hierboven beschreven besliste de 
provincie Limburg om te starten met de on-
dersteuning van lokale besturen of bovenloka-
le samenwerkingsverbanden bij het opmaken 
van een ‘Masterplan ouderenzorg’. Dit ‘Mas-
terplan ouderenzorg’ zal integraal kunnen deel 
uitmaken van het lokaal sociaal beleidsplan 
van de gemeente en vervangt tegelijkertijd 
het verplichte ‘zorgstrategisch plan’ dat nu 
individueel opgemaakt wordt door bouwheren 
en zorgactoren als ‘zorgstrategisch plan’ voor 
een VIPA subsidieaanvraag. De ondersteuning 
zal bestaan uit de opmaak van de omgevings-
analyse, de procesbegeleiding bij de visievor-
ming en zorgplanning, en de procesbegelei-
ding bij de jaarlijkse evaluatie en bijsturing.
De meerwaarde van deze werking bestaat erin 
dat, in tegenstelling tot de huidige afzonder-
lijke opmaak van zorgstrategische plannen er 
één gecoördineerd masterplan ouderenzorg 
wordt opgemaakt. Tevens is de provincie als 
neutrale bovenlokale overheid goed geplaatst 
voor de procesbegeleiding en de opmaak van 
de omgevingsanalyse, die in functie van de 
zorgstrategische oefening bovenlokaal is. In 
2013 zal deze ondersteuningsvorm uitgetest 
worden in twee pilootcases.

Figuur 2: De provincie kan m.b.t. de afstemming tussen 
zorg en ruimte ondersteuning bieden aan lokale besturen 
en particuliere actoren.

Mogelijke ondersteuning provincie:
1. het opmaken en onderhouden van een sociale kaart 
2. ondersteuning lokale besturen en particuliere actoren 
    inzake sociale planning
3. ondersteuning van netwerken in de welzijns- en 
    gezondheidssector
4. ondersteuning bieden op het vlak van ruimte en zorg 
    door omgevingsanalyses uit te voeren die nieuwe  
    trends en behoeften inzake zorg en ruimte blootleggen
5. ondersteuning van de dienst Wonen en de dienst  
    Planning en Beleid bij de ontwikkeling van een  
    geïntegreerde visie op zorg, wonen en ruimte

Gemeente

Provincie

Particuliere actoren

Ondersteuning(Lokale) input

WZC
KINDEROPVANG
MEDISCH CENTRUM
KINDEROPVANG
...

GEBOREN #

VESTIGERS # VERTREKKERS #

OVERLEDEN #

KINDEROPVANG

WZC

KINDEROPVANG

WZC

Foto 4: Voorbeeld van een ruimtelijke potentie: onderbe-
nutte ruimte in het stadscentrum van Tongeren met mo-
gelijkheden tot verdichting  in functie van zorg en wonen

Foto 5: Voorbeeld van een ruimtelijke potentie: De 
stationsomgeving te Sint-Truiden biedt mogelijkheden 
tot verdichting in functie van zorg en wonen door de 
herbestemming van een brown-fieldsite.

Foto 6 Voorbeeld van een ruimtelijke potentie: een leeg-
staand klooster in het dorpscentrum van Hoeselt biedt 
potentie tot herbestemming in functie van wonen en zorg.



ruimte_voor zorg
Casus: centrumgebieden
maart 2013

10

Cruciale voorwaarden
Samenwerking
communicatie

multi-disciplinaire aanpak 

Regisseur 

Gemeente en OCMW

Zorg en Wonen (programma)

Geïntegreerde visie op zorg, wonen en ruimte
(ruimtelijk masterplan voor zorg)

1.  Inzicht verkrijgen in het lokale en bovenlokale zorglandschap 

2. Inzicht verkrijgen in de (infrastructurele) noden en behoeften van andere 
sectoren (huisvesting, mobiliteit, onderwijs, cultuur, ...)

Ruimte

1. Inzicht verwerven in het specifieke karakter, de ruimtelijke structuur en het func-
tioneren van een dorps- of stadsweefsel 

2. Actief zoeken naar potentiële plekken voor de realisatie van (zorg)programma’s 

3. Terugkoppeling met bestaande beleidsvisies op ruimte op lokaal en bovenlokaal 
niveau

Implementatie

Zorg- en woonstrategie Ruimtelijke opportuniteiten

Opmaak van haalbaarheidsstudies
Doel: 

gepaste ruimtelijke, zorgorganisatorische en 
financiële oplossingen

Sensibiliserend beleid m.b.t. zorg en ruimte Faciliterend beleid m.b.t. zorg en ruimte

Afstemming woon-, zorg- en ruimtebeleid

1 2

1 + 2

(Mogelijke instrumenten: ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, gemeentelijke stedenbuwkundige 

verordeningen, woonplan, woonprogrammatie, gemeentelijke 
woonbeleidsvisie, recht van voorkoop, ...)

St
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e
W

oo
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, z
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n 
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Foto 7: Zicht op het dorp Herderen

Foto 8: Woonzorgcentrum ‘De Voorzienigheid’ is gelegen in het centrum van de gemeente Bocholt
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Programma

Inzicht verkrijgen in het lokale en bovenlokale zorglandschap 

Inzicht verkrijgen in de (infrastructurele) noden en behoeften 
van de woonsector (kwantitatief en kwalitatief) en andere 
sectoren zoals mobiliteit, onderwijs, cultuur, ...

Inzicht verwerven in de noden en behoeften 
van verschillende doelgroepen van zorgbehoevenden 
 

2 

Zorg benaderen vanuit een ‘brede’ invalshoek

Uitvoeren van een demografische analyse van de gemeente

 

Het bestaande lokale en bovenlokale zorglandschap letterlijk 
en figuurlijk in kaart brengen

Formuleren van (prioritaire) initiatieven en flankerende 
maatregelen voor doelgroepen zorgbehoevenden
 

Het aangaan van intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden inzake welzijns- en 
gezondheidsthema’s
 

o
huisvesting

G
cultuur
sport

recreatie

n
onderwijs

M
economie

c
RO & mobiliteit

6
tewerkstelling

zorg

ruimte
...
overige

1 

!

WZC
KINDEROPVANG
MEDISCH CENTRUM
KINDEROPVANG
...

GEBOREN #

VESTIGERS # VERTREKKERS #

OVERLEDEN #

KINDEROPVANG

WZC

KINDEROPVANG

WZC

WZC
KINDEROPVANG
MEDISCH CENTRUM
KINDEROPVANG
...

GEBOREN #

VESTIGERS # VERTREKKERS #

OVERLEDEN #

KINDEROPVANG

WZC

KINDEROPVANG

WZC

WZC
KINDEROPVANG
MEDISCH CENTRUM
KINDEROPVANG
...

GEBOREN #

VESTIGERS # VERTREKKERS #

OVERLEDEN #

KINDEROPVANG

WZC

KINDEROPVANG

WZC

WZC
KINDEROPVANG
MEDISCH CENTRUM
KINDEROPVANG
...

GEBOREN #

VESTIGERS # VERTREKKERS #

OVERLEDEN #

KINDEROPVANG

WZC

KINDEROPVANG

WZC

WZC
KINDEROPVANG
MEDISCH CENTRUM
KINDEROPVANG
...

GEBOREN #

VESTIGERS # VERTREKKERS #

OVERLEDEN #

KINDEROPVANG

WZC

KINDEROPVANG

WZC

LOKAAL

LOKAAL

LOKAAL

BOVENLOKAAL

REVALIDATIE

SCHOOL

REVALIDATIE

SCHOOL
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Ruimte

Actief zoeken naar potentiële plekken voor de realisatie van (zorg)programma’s 2

3 Terugkoppeling met bestaande beleidsvisies op ruimte 
op lokaal en bovenlokaal niveau

WZC
KINDEROPVANG
MEDISCH CENTRUM
KINDEROPVANG
...

GEBOREN #

VESTIGERS # VERTREKKERS #

OVERLEDEN #

KINDEROPVANG

WZC

KINDEROPVANG

WZC

WZC
KINDEROPVANG
MEDISCH CENTRUM
KINDEROPVANG
...

GEBOREN #

VESTIGERS # VERTREKKERS #

OVERLEDEN #

KINDEROPVANG

WZC

KINDEROPVANG

WZC

1 

Inzicht verwerven in het specifieke karakter, de ruimtelijke structuur 
en het functioneren van een dorps- of stadsweefsel
 

(in centrumgebieden, herbestemming bestaand patrimonium, onderbenutte terreinen, ...)
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Deze kaart is gebaseerd op de evolutie van de leeftijdsgroepen ouder dan 60 jaar uit de 
prognose van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. (SVR- Bevolkingsprojecties 
2009-2030) Voor de evolutie van de zorgvraag per leeftijdsgroep maakt zij gebruik van het 
percentage dat een beroep doet op het Vlaams Zorgfonds. Voor elke gemeente en per 
leeftijdsgroep wordt het aantal inwoners in 2012 en 2022 volgens de prognose 
vermenigvuldigd met het percentage dat in Vlaanderen in 2011 een beroep deed op het 
Vlaams Zorgfonds. Er wordt dus geen rekening gehouden met lokale verschillen in die 
percentages, noch met de evolutie in de tijd.

Evolutie zorgvraag ouderen 2012-2022 (in %)

3,8 - 12,5

12,5 - 20,0

20,0 - 27,3

27,3 - 34,2

34,2 - 38,5

38,5 - 43,2

43,2 -58,0

Provincies

3. Mogelijke strategie voor een lokaal 
zorg-, woon- en ruimtebeleid

3.1 Inzicht verkrijgen in 
het lokale en bovenlokale 
zorglandschap.

3.1.1 Het begrip ‘zorg’ benaderen 
vanuit een brede invalshoek

Wanneer we praten over zorg, praten we over 
professionele en niet-professioneel georgani-
seerde zorg: een dienst of hulp die aangebo-
den wordt om de levenskwaliteit van mensen 
te garanderen. Ook gaat het om de voorzie-
ningen (woonvormen en andere) die nodig 
zijn om deze zorg, de zorgbehoevenden en 
zorgverstrekkers te ondersteunen.

Zorg benaderen vanuit een brede invalshoek 
betekent eveneens dat we moeten inspelen op 
een ruimere doelgroep dan oudere, zorgbe-
hoevende mensen alleen.  Zorg gaat verder 
dan de vergrijzing. Dit is een uitdaging voor 
onze maatschappij. Maar deze uitdaging is 
tijdelijk.
Het gaat ook over personen met een handi-
cap, mensen die geestelijke gezondheidszorg 
nodig hebben, kinderopvang, ... maar ook ge-
woon over de ‘gezonde’ mens die nu en dan 
zorg nodig heeft. Het gaat dus over mensen 
van alle leeftijden. Zorg en ruimte benaderen 
vanuit een brede invalshoek betekent dus dat 
we gaan nadenken waar we onze zorgvoor-
zieningen best ruimtelijk zo situeren zodat 
iedereen erbij gebaat is.

Zorg benaderen vanuit een brede invalshoek 
betekent ook ‘horizontale relaties’ leggen met 
andere sectoren en domeinen als wonen, 
ruimtelijke ordening en mobiliteit, werkgele-
genheid, lokale economie, etc. Het biedt de 
mogelijkheid om te reflecteren over het loca-
tiebeleid van onze zorgvoorzieningen en de 
plekken waar we wonen, werken, recreëren, ...

3.1.3 Inzicht verwerven in de noden 
en behoeften van verschillende 
doelgroepen van zorgbehoevenden

Het zorglandschap is zeer divers. 
Het doelpubliek van een woonzorgcentrum is 
bijvoorbeeld anders dan dit van een centrum 
voor personen met een beginnende dementie. 
Een goed inzicht in de noden en behoeften 
van de verschillende doelgroepen (infrastruc-
tureel, fysisch, psychisch, …)  waarop men 
zich als beleid wil focussen, is dus nodig 
vooraleer men oplossingen gaat zoeken. 
Door de infrastructurele behoeften van de 
verschillende zorgdomeinen (…) beter te leren 
kennen, kan er in een latere fase makkelijker 
gezocht worden naar de mogelijke verweving 
van functies. (win-win-situaties) 

Belangrijke aandachtspunten voor de ruim-
telijke organisatie van zorg zijn: ruimtelijke 
integratie, vermaatschappelijking van de zorg, 
ontschotting, keuzevrijheid, kleinschaligheid 
en verhuiselijking (zie ook brochure 1 blz.23)

Specifiek met betrekking tot de vergrijzing 
wilde het expertenpanel nog het volgende 
meegeven:
Niet iedereen boven de 65 is zorgbehoe-
vend. Ouderdomsgebreken en dus de nood 
aan zorg gebeurt meestal gradueel. Mensen 
van 65+ mogen dus zeker niet allemaal over 
dezelfde kam geschoren worden. Tussen de 
leeftijdsgroepen boven de 65+ maar ook tus-
sen personen onderling, zitten veel verschillen 
waardoor er niet één maar meerdere oplossin-
gen mogelijk zijn m.b.t. zorg en wonen.
Zo heeft een studie van Dexia1 uit 2010 

1 Directie Research van Dexia Bank België met de mede-
werking van Arnaud Dessoy, Anne-Leen Erauw en Philippe 
Lafontaine (april 2010). Lokale financiën. Vergrijzing: 
impact en uitdaging voor de lokale besturen, blz. 54-55 

bijvoorbeeld aangetoond dat door de voort-
durende stijging van de levensverwachting in 
goede gezondheid, vooral de oudere bevol-
king (vanaf 75-80 jaar) een potentiële target-
populatie voor de lokale besturen vormt voor 
thuisdiensten en verschillende huisvestings-
formules als woningaanpassing.
De leeftijd van 65 jaar wordt vaak gebruikt 
als grenswaarde om ‘ouderen’ te definiëren. 
Een leeftijd die inderdaad relevant is in het 
kader van de pensioenfinanciering. Maar, 
deze leeftijdsgrens beschouwen als kritische 
leeftijd voor de vergrijzing kan ertoe leiden dat 
de gevolgen van de vergrijzing op lokaal vlak 
worden overschat. 
Integendeel zelfs, de populatie van ‘jonge ge-
pensioneerden’ vormt veeleer een buitenkans 
voor de lokale besturen, aangezien zij kunnen 
gemobiliseerd worden om eventueel bepaalde 
lokale beleidsopties te steunen.
Zo schept de vergrijzing van de bevolking 
ook een rijkdom aan mogelijkheden voor het 
lokale publieke leven. Omdat de gezondheids-
verwachting sterk toeneemt is pensionering in 
geen geval synoniem voor inactiviteit. Er komt 
integendeel een enorm potentieel aan kennis, 
ervaring, knowhow en beschikbare tijd vrij. 
De komende jaren zal de populatie van ge-
pensioneerden geleidelijk aangroeien met de 
eerste generatie babyboomers (van vlak na de 
Tweede Wereldoorlog tot midden van de jaren 
60). Deze personen, die statistisch als ‘oud’ 
worden beschouwd maar nog altijd potentieel 
tot de beroepsbevolking behoren, bezitten een 
unieke ervaring en vormen een onbetwistbare 
bron van steun voor jong en oud. Engagement 
van deze ‘jonge gepensioneerden’ in het eco-
nomische, sociale en politieke leven, bijvoor-
beeld door het aanmoedigen van vrijwilligers-
werk, zou de toenemende maatschappelijke 
lasten van de vergrijzing voor een groot deel 
kunnen verlichten.

Om noden en behoeften van verschillende 

3.1.2 Het uitvoeren van een 
demografische analyse van een 
gemeente

Door het uitvoeren van een demografische 
analyse van een gemeente, kan men op lokaal 
vlak sociaal-demografische uitdagingen met 
een ruimtelijke impact identificeren (waaron-
der vergrijzing). Deze demografische analyse 
kan prioritaire zorgbehoevende doelgroepen 
identificeren, richting geven aan ondermeer 
het zorg- en woonbeleid en strategische be-
slissingen hieromtrent onderbouwen. 

Een demografische analyse op gemeentelijk 
vlak is belangrijk omdat er tussen gemeentes 
grote verschillen kunnen zitten inzake lokale 
zorgbehoefte. De omvang van de migratiebe-
weging speelt hierin een belangrijke rol. 

Belangrijk is dat dit specifieke lokale profiel 
van een gemeente eveneens gekoppeld wordt 
aan meer algemene en actuele tendensen als 
veranderingen in gezinssamenstelling,  veran-
deringen in gezins- en levenspatronen. 

Op basis van de demografische analyse kan 
de ouderenbevolking op middellange en lange 
termijn ook ruimtelijk in kaart gebracht wor-
den. Dit zou een goede basis kunnen vormen 
voor gemeenten om strategisch zorgpunten 
(een plek waar op vraag, 24-uurszorg kan 
aangeboden worden of een plek van waaruit 
thuiszorg en allerlei ondersteunende diensten 
worden verleend) in te planten waardoor deze 
ouderenbevolking langer thuis zou kunnen 
blijven wonen.

Figuur 4: Evolutie zorgvraag ouderen 2012-2022 (in %)
(Bron: Studie “Types van Gemeenten: Inkomens, Wo-
ningprijzen en Ouderenzorg” gemaakt door de Provincie  
Antwerpen,  Dienst  Welzijn  en  Gezondheid, 2012

3,8-12,5

12,5-20,0

27,3-34,2

34,2-38,5

38,5-43,2

43,2-58,0

Provincies

20,0-27,3

Deze kaart is gebaseerd op de evolutie van de leef-
tijdsgroepen ouder dan 60 jaar uit de prognose van de 
Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR Bevolkings-
projecties 2009-2030). Voor de evolutie van de zorgvraag 
per leeftijdsgroep maakt zij gebruik van het percentage 
dat een beroep doet op het Vlaams Zorgfonds. Voor elke 
gemeente en per leeftijdsgroep wordt het aantal inwoners 
in 2012 en 2022 volgens de prognose vermenigvuldigd 
met het percentage dat in Vlaanderen in 2011 een beroep 
deed op het Vlaams Zorgfonds. Er wordt in deze kaart 
geen rekening gehouden met lokale verschillen in die 
percentages, noch met de evolutie in de tijd.
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heidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen
is hierbij richtinggevend2. (zie website Vlaam-
se Agentschap Zorg en Gezondheid)

3.1.6 Formuleren van (prioritaire) 
initiatieven en flankerende maat-
regelen voor doelgroepen zorgbe-
hoevenden

Na een grondige analyse van het bestaande 
lokale en relevante bovenlokale zorglandschap 
kan men een visie op zorg ontwikkelen en 
prioriteiten formuleren.

doelgroepen gemakkelijker te kunnen iden-
tificeren, zou men eveneens gebruik kunnen 
maken van initiatieven van lokale, sociale 
actoren. Zo zouden zij een enquête inzake de 
concrete verwachtingen van ouderen m.b.t. 
wonen kunnen organiseren.

3.1.4 Het bestaande zorglandschap 
letterlijk en figuurlijk in kaart bren-
gen.

Vooraleer men in het lokale beleid zorg en 
ruimte op mekaar gaat afstemmen is het 
belangrijk dat men weet welke zorgactoren er 
in een gemeente en op bovenlokaal vlak actief 
zijn (1), wat hun noden en behoeften zijn (2) 
en waar bestaande zorgvoorzieningen zich 
situeren (3). Dit betekent dat de bestaande 
zorgvoorzieningen ook ruimtelijk in kaart 
gebracht moeten worden. Hiervoor kan zij 
ondersteuning krijgen van de provincie.

3.1.5 Het aangaan van inter-
gemeentelijke samenwerkings-
verbanden inzake welzijns- en 
gezondheidsthema’s.

Sommige uitdagingen op het vlak van zorg 
situeren zich niet enkel op gemeentelijk vlak. 
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
kunnen nodig zijn met het oog op de onderlin-
ge afstemming en efficiëntieverhoging van het 
aanbod, expertise-uitwisseling rond planning 
en aanpak en de organisatie van preventieve 
acties. 

Het decreet van 23 mei 2003 betreffende 
de indeling in zorgregio’s en betreffende de 
samenwerking en programmatie van gezond-

Foto 9:  De populatie van jong gepensioneerden vormt veeleer een buitenkans voor de lokale besturen. Pensionering 
is geen geval synoniem voor inactiviteit.  Er komt integendeel een enorm potentieel aan kennis, ervaring, know-how en 
beschikbare tijd vrij. 
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Op basis van "Het behoefteonderzoek bij Limburgse senioren", Els Mertens (UAMS) in 
samenwerking met vzw ISIS, vzw BLM en vzw NTL.

Ontleding van de zorgbehoefte naar hulptype
geen behoefte

oningevulde behoefte

bijkomende behoefte

ingevulde behoefte

Figuur 5: Ontleding van de zorgbehoefte naar hulptypes
Diagram gebaseerd op ‘Het behoeftenonderzoek bij 
Limurgse senioren’, Els Mertens (UAMS) i.s.m. vzw ISIS, 
vzw BLM en vzw NTL
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samenwerking met vzw ISIS, vzw BLM en vzw NTL.

Ontleding van de zorgbehoefte naar hulptypezw
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verweven met andere programma’s dan zorg: 
woonvormen voor niet – zorgbehoevende 
doelgroepen, gemeenschapsfuncties als een 
parochiezaal, etc. Bouwheren/zorgdirecties 
zien zeker voordelen in het delen van ruimte en 
infrastructuur, indien wettelijk, organisatorisch 
en functioneel mogelijk. Zeker indien dit ook 
financiële voordelen biedt (win-win situatie).

Inzicht verwerven in de specifieke (infrastruc-
turele) noden en behoeften van de verschil-
lende programma’s en het nut van mogelijke 
combinaties is dan wel een vereiste. Met 
andere woorden: wie heeft behoefte aan welke 
infrastructuur en ruimte en met wie kan deze 
behoefte gedeeld worden? Hoe kan men ‘slim’ 
combineren op een duurzame manier waar-
door men infrastructureel en organisatorisch 
meerderde functies met mekaar kan combine-
ren? Ruimtelijke haalbaarheidsstudies kunnen 
hierbij een hulpmiddel zijn.

3.2.3.2 De rol van het VIPA 
Een belangrijk orgaan op Vlaams niveau dat 
direct invloed heeft op de ruimtelijke uitwer-
king van zorgvoorzieningen, is het VIPA of 
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsge-
bonden Aangelegenheden’(zie ook plannings-
context blz.x). Als agentschap van de Vlaamse 
overheid verleent het VIPA financiële steun 
aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen 
die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Dat 
maakt het mogelijk voor bouwheren om voor-
zieningen aan te bieden die betaalbaar zijn en 
tegelijk beantwoorden aan de hedendaagse 
eisen inzake woon- en zorgcomfort.

Binnen het VIPA worden inzake zorg ver-
schillende domeinen onderscheiden die elk 
afzonderlijk worden beschouwd en gesubsidi-
eerd. Deze beleidsdomeinen zijn: bijzondere 
jeugdbijstand (1), algemeen welzijnswerk 
(2), gezinnen met kinderen (3), ouderen en 
thuiszorg (4), personen met handicap (5), pre-
ventieve en ambulante gezondheidszorg (6), 
algemene en universitaire ziekenhuizen (7) en 
psychiatrische ziekenhuizen (8).
Elk van deze domeinen worden afzonderlijk 
gesubsidieerd. Door deze sectoriële benade-
ring binnen het VIPA worden, bij wijze van 
spreken, een woonzorgcentrum, een psychia-
trisch ziekenhuis, een ziekenhuis, een crèche, 
... binnen het VIPA allen als vier afzonderlijke 
gebouwen beschouwd. Het VIPA houdt geen 
rekening met het feit dat een aantal van de 
voorzieningen (zoals een keuken, cafetaria, 
etc) die nu in elk gebouw afzonderlijk worden 
voorzien, misschien gedeeld zouden kunnen 
worden. Dit terwijl ‘het delen of gemeenschap-
pelijk voorzien van bepaalde functies’ zowel 
qua ruimtegebruik als op sociaal en financieel 
vlak, winsten zou kunnen opleveren.

De huidige werking van het VIPA remt 
momenteel vormen van samenwerking 
af. Dit wordt versterkt door het feit dat de 
huidige procedure tot subsidiëring moeilijk 
en langzaam verloopt. Met als gevolg dat de 
verweving van zorgfuncties uit de verschil-
lende beleidsdomeinen (in één gebouw) nu 
standaard niet gebeurt. Desondanks loont het 
zeker de moeite om toch op zoek gaan naar 
voordelen tengevolge van de combinatie en/of 
verweving van functies.

3.2.3.3 Het opmaken van kosten-baten analyses
Indien er geopteerd wordt voor een hybride-
zorgprogramma (bijvoorbeeld een combinatie 
van een zorgvoorziening met een school, een 

Uiteraard zijn er ook nog grote gezinnen en 
ook voor hen moet er een voldoende en be-
taalbaar aanbod voorzien worden. Dit type 
woning komt in grote mate overeen met de 
bestaande woningvoorraad.

 − Empty nesters:  
Het gaat hier om bewoners, meestal boven 
de 50, waarvan de kinderen het ouderlijk 
huis verlaten. Dit kan aanleiding geven tot 
een verhuis naar een kleinere en vaak meer 
centraal gelegen woning. Vaak ook blijven 
ze wonen in hun oorspronkelijke woning, 
waardoor men in sommige buurten kan 
spreken over ‘onderbewoning’.

 − Senioren:  
Hiermee bedoelt men doorgaans mensen 
van 65+ . Het zelfstandig wonen in de eigen 
woning of de verhuis naar een kleinere toe-
gankelijke woning waar men zijn zelfstan-
digheid kan behouden, vormt voor velen van 
hen de ideale woonsituatie. Dit is ook moge-
lijk als de woning zich aanpast of aangepast 
is aan de levenscyclus van een mens, men 
gebruik kan maken van de huidige moge-
lijkheden van thuiszorg, ICT en alarmmo-
gelijkheden en er zich in de nabijheid van 
de woning zorg- en andere voorzieningen 
bevinden.  
Op een bepaald moment kan de zorgbe-
hoefte echter zo groot worden dat een 
opname in een collectieve beschermde 
woonvorm (zoals een woonzorgcentrum) 
misschien onvermijdelijk is.

Aangezien voor vele gemeentes vooral de ver-
grijzing een uitdaging zal zijn op relatief korte 
termijn, zal het woonbeleid zich hier vooral 
moeten richten op:
 − Het tegemoet komen aan de stijgende vraag 
naar kleinere woningen door de “decohabi-
tatie” en de snelle toename van het aantal 
eenpersoonsgezinnen.

 − Het verbeteren van het comfort en de veilig-
heid van de woningen voor alleenstaanden 
en personen met een lage zelfredzaamheid.

 − Een beleid dat ervoor zorgt dat ouderen met 
een laag inkomen zich ook een kwalitatief 
behoorlijke woning of huisvestingsformule 
kunnen veroorloven.

 − Het uittesten en ontwikkelen van andere 
huisvestingsformules zoals solidair wonen, 
meergeneratiewonen, gemeenschapshui-
zen, aanleunwoningen, enz.

In de zoektocht naar gepaste woonvormen 
willen we gemeentes stimuleren om in eerste 
instantie te vertrekken van de bestaande 
woningvoorraad en te kijken in welke mate 
deze nog beantwoord aan de (toekomstige) 
vraag. Men kan vervolgens gaan kijken of 
deze woningvoorraad kan en moet aangepast 
worden, welke nieuwe woningtypes het best 
voorzien kunnen worden, voor wie ze bedoeld 
zijn, waar en wanneer die gerealiseerd moeten 
worden en wie hiervoor moet zorgen.

3.2.3 Aandachtspunten m.b.t. de 
verweving van functies (hybride-
zorgprogramma)

3.2.3.1 Algemeen
Uit het expertenpanel, ook vanuit de 
zorgdirecties, bleek dat er  veel interesse is om 
enerzijds zorgvoorzieningen uit de verschillende 
domeinen ( gezinnen met kinderen, ouderen 
en thuiszorg, personen met handicap, …) 
met mekaar te combineren; en anderzijds 
ook zorgvoorzieningen te combineren of te 

zwembad,  ... ) waarbij gemeenschappelijke 
functies gedeeld worden om ruimte en kosten 
te sparen, is de opmaak van kosten-batenana-
lyse een vereiste. Indien het doel is om ‘be-
taalbare’ zorgvoorzieningen (zorgvoorzienin-
gen voor een ruim publiek) aan te bieden, kan 
best gezocht worden naar combinaties die fi-
nancieel win-winsituaties opleveren. Program-
ma’s zoals een zwembad brengen dikwijls 
ook een hoge kost met zich mee. Indien een 
deel van die kost betaald moet worden via de 
inkomsten van de zorgvoorziening, stijgt ook 
de kost van de zorg die aangeboden wordt.
Een goed voorbeeld van een win-win-situatie 
zou kunnen zijn dat de keuken van een dag-
opvangcentrum wordt gedeeld met de keuken 
van een kinderopvang.

3.2.3.4 Aanzetten tot een algemene 
mentaliteitswijziging
Hybride-zorgprogramma’s bieden duur-
zame mogelijkheden  inzake ruimtegebruik 
en financiële beheersbaarheid. Maar, vanuit 
maatschappelijk oogpunt is er nog steeds 
een stroom die zegt: ‘‘scheiden. Iedereen zijn 
eigen wereldje’’.
Om een draagvlak te creëren voor hybride-
programma’s (bijvoorbeeld de combinatie van 
een bejaardentehuis en een kinderopvang), 
dient het lokale beleid actief te werken aan een 
algemene mentaliteitswijziging. Ons maat-
schappelijk denkpatroon zou moeten veran-
deren. Tegenwoordig worden zelfs scholen 
of kindercrèches al beschouwd als hinderlijke 
instellingen binnen een stads- of dorpsweefsel 
waardoor deze verhuizen naar een bedrijven-
terrein. Net als een dancing, een feestzaal, ... 
Sensibiliseringsacties die de voordelen van de 
verweving van functies in de verf zetten, zijn 
dus nodig! 
Het bewust creëren van plekken (in het publie-
ke domein, in gebouwen, ...) waar mensen van 
verschillende generaties mekaar doelgericht 
of terloops kunnen ontmoeten, kan hiertoe 
bijdragen. De sociale samenhang en cohesie 
kunnen op deze manier bevorderd worden.

3.2 Inzicht verkrijgen in de 
(infrastructurele) noden en 
behoeften van andere sectoren 
(wonen, mobiliteit, onderwijs, 
cultuur, ...)

3.2.1 Waarom kan dit nuttig zijn?

Door gelijktijdig een inzicht te verwerven in 
de infrastructurele noden en behoeften van 
andere programma’s dan zorg, zoals wonen, 
onderwijs, cultuur, etc. op gemeentelijk vlak, 
kan in een latere fase, bij het uitvoeren van 
een ruimtelijke haalbaarheidsstudie, gericht 
gezocht worden naar de mogelijke functionele 
en ruimtelijke verweving van zorgvoorzienin-
gen met andere voorzieningen op een bepaal-
de plek (hybride-zorgprogramma’s). 
Daarnaast is het, binnen een duurzaam loca-
tiebeleid van zorg, vooral belangrijk om de link 
te leggen met het wonen.

3.2.2 Verwerven van inzicht in 
de gemeentelijke woonbehoefte 
(kwantitatief èn kwalitatief)

Wonen en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Een optimale afstemming tus-
sen het woon- en zorgbeleid is dus absoluut 
noodzakelijk. Zeker indien het doel is om een 
omgeving te creëren waar iedereen (zorgbe-
hoevend of niet) gemakkelijk toegang heeft tot 
zorg- (extern zorgcentrum, dienstencentrum, 
activiteitencentrum, …) en andere voorzienin-
gen (handel, horeca, ...). 

Door de uitvoering van een demografische 
analyse die rekening houdt met het specifieke 
demografische profiel van de gemeente, de te 
verwachten demografische evolutie van een 
gemeente, maar ook met meer algemene en 
actuele tendensen als veranderingen in ge-
zinssamenstelling,  veranderingen in gezins- 
en levenspatronen en een hieraan gekoppelde 
bevolkings- en huishoudensprognose voor de 
gemeente, komen lokale trends als vergrijzing 
en vergroening in beeld. Op basis hiervan 
kan men in een gemeente gericht inspelen op 
woonvormen die hieraan tegemoet komen 
en dus rekening houden met de levensfase, 
de huishoudingssamenstelling, de beschik-
bare middelen en de woonvoorkeuren van 
de inwoners van een gemeente. Daarnaast 
geven deze inzichten ook richting aan een 
strategisch locatiebeleid inzake zorg en wonen 
(bijvoorbeeld waar er zich mogelijkheden tot 
verdichting voordoen)

Binnen het trendonderzoek ruimtelijke orde-
ning wonen van de provincie Limburg worden 
momenteel een vijftal huishoudingstypes 
onderscheiden worden die rekening houden 
met de levenscyclus van de mens:
 − Starters op de woningmarkt: 
Opstartende jonge gezinnen, met of zonder 
kinderen, die een eigen woning kopen 
(meestal grondgebonden) of een appar-
tement huren. Deze starters beschikken 
meestal nog niet over grote budgetten en 
zoeken een woning die tijdelijk is.

 − Steeds kleinere gezinnen:  
De gemiddelde grootte van de gezinnen 
daalt nog steeds waardoor er meer vraag is 
naar kleinere woningtypes. 

 − Traditionele gezinnen:  
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Figuur 8: Schematische weergave van een hybride-
zorgprogramma met enkel zorgvoorzieningen. In dit 
voorbeeld wordt de keuken van een woonzorgcentrum 
gedeeld met deze van een kinderopvang.

Figuur 9: Schematische weergave van een hybride-
zorgprogramma met een combinatie van zorg en een 
andere functie. In dit voorbeeld wordt de keuken van een 
revalidatiecentrum gedeeld met deze van een school.

Figuur 7: Verbeelding van een studentenproject waarin een woonzorgcentrum functioneel en 
ruimtelijk gecombineerd werd met een hotelschool (studentenproject van Isabelle Schouteden - PHL 
Departement Architectuur - Academiejaar 2011-2012)

Figuur 6: Verbeelding van een studentenproject waarin een woonzorgcentrum functioneel en ruimtelijk gecombineerd 
werd met een hotelschool. Het beeld toont ouderen die in een serre aan het tuinieren zijn.  (studentenproject van 
Isabelle Schouteden - PHL Departement Architectuur - Academiejaar 2011-2012) 

Foto 10: Door de opmaak van dorps- en wijkportretten kan men inzoomen op het specifieke karakter van een buurt.
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Foto 11: Beeld van een in twee gedeelde vierkantshoeve in het dorpscentrum van Hoeselt. Beide helften functioneren 
als afzonderlijke woning met eigen buitenruimte.

3.3  Inzicht verwerven in 
het specifieke karakter, de 
ruimtelijke structuur en het 
functioneren van een dorps- of 
stadsweefsel

Gezien de zeer diverse nederzettingsstruc-
turen in Limburg, is het van belang dat de 
afstemming van het woon-, zorg- en ruimte-
beleid gebiedsspecifiek gebeurt: voor bijvoor-
beeld een woonkern enerzijds en een uitge-
strekt verstedelijkt gebied anderzijds zullen 
andere antwoorden gezocht moeten worden. 
Het is bijvoorbeeld een illusie om ervan uit te 
gaan dat elke gemeente zomaar één of meer-
dere woonzorgzones kan realiseren, gewoon 
al omdat de omvang en de densiteit ervan 
veel te klein is. Voor gebieden die relatief 
dunbevolkt zijn en over weinig voorzieningen 
beschikken, zijn bepaalde onderdelen van de 
woonzorgzone ook niet goed te realiseren 
of hebben ze een kostprijs die moeilijk te 
verantwoorden is. Hier zou het lokale beleid 
bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een sensibi-
liseringsbeleid dat wijst op de voordelen van 
tijdig verhuizen naar een gebied waar meer 
voorzieningen aanwezig zijn, eerder dan voor 
een beleid van verdere uitbouw van voorzie-
ningen. 

Om de juiste beslissingen inzake zorg, 
wonen en ruimte in de gemeente te nemen, 
is bijgevolg een grondige analyse van het 
specifieke karakter en het functioneren van 
een dorps- of stadsweefsel noodzakelijk. Deze 
analyse reikt tot op het niveau van de verschil-
lende deelgemeenten, kernen en wijken. Allen 
hebben immers een eigen karakter, geografie, 
ruimtelijkheid en voorzieningenniveau. Bij het 
plannen van zorg, bijkomende wooneenheden 
en andere functies, verdienen zij dan ook een 
afzonderlijke aanpak en visie.
Een mogelijk instrument daarbij zijn de dorps- 
en wijkportretten3. 

3 Dienst wonen Provincie Limburg en Stebo vzw
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Figuur 10: Principeschets woningopsplitsing
Zo werd tijdens het expertenpanel het voorbeeld 
aangehaald van eigenaars van een grote woning die de 
mogelijkheid zouden krijgen deze op te splitsen in twee 
wooneenheden. Deze wooneenheden kunnen dan tegen 
een lagere prijs aangeboden worden. Hierdoor wordt de 
kans groter dat de grote woning verkocht geraakt. Door 
dergelijke systemen te bedenken, helpt men als lokaal 
bestuur niet enkel de eerste eigenaar maar ook de kopers 
want zij kunnen een kleinere, meer betaalbare woning 
aanschaffen. 

staan aangeduid. Hierop kunnen de te verzamelen 
gegevens worden aangebracht: demografische gege-
vens, gegevens inzake bebouwing, leegstand, onbe-
bouwde percelen, de locatie van bushaltes, -en lijnen 
met hun frequenties, beschermde en merkwaardige 
panden, plannenkaarten als het gewestplan, ruim-
telijke uitvoeringsplannen, overstromingsgevoelige 
gebieden, functies, etc.

 − Om een aantal van deze gegevens te weten te ko-
men, is een plaatsopname nuttig. Bijvoorbeeld voor 
het in kaart brengen van aanwezige functies (bakker, 
kruidenier, supermarkt,…) en zorgdiensten (dokters, 
apotheken, …)  en andere diensten (post, bank, 
kinderopvang, …).

 − Behalve beschikbare kwantitatieve en geografische 
gegevens, kan het bijzonder verrijkend zijn om bij 
de opmaak van een dorps- of wijkportret gemeen-
schappelijke denkoefeningen te organiseren met 
stakeholders en bewoners. Zo kunnen ook 

 − niet meetbare en subjectieve fenomenen als onvei-
ligheidsgevoel, aantrekkelijkheid van de omgeving of 
gewenste ontwikkelingen of voorzieningen aan bod 
komen. 

 − De gegevens kunnen verzameld worden op een 
aantal themalagen in het door een gemeente ge-
bruikte GIS-systeem. Het betreft themalagen zoals 
bebouwing, zorg, verkeer, voorzieningen, …. Op 
deze manier kunnen gemakkelijk verbanden tussen 
de verschillende thema’s in beeld gebracht worden.

 − Het is nuttig en noodzakelijk de dorpsportretten ook 
visueel in relatie te brengen met de omgeving of na-
burige ruimtelijke gehelen. Een fenomeen buiten de 
grenzen van het beoogde dorpsportret kan immers 
invloed hebben op de situatie binnen het gebied, of 
kan bepaalde situaties binnen het gebied verklaren.

 − De analyse van de resultaten kan een basis vormen 
voor uiteindelijke beleidsprioriteiten en het ontwerp 
van te ondernemen acties.

 −

Dorps- en wijkportretten

Het dorps- of wijkportret is een handige en adequate 
manier om in te zoomen op het specifieke karakter en 
het functioneren van buurten, wijken, dorps- of stads-
weefsels, om deze te visualiseren en met elkaar in ver-
band te brengen. De output is een verzameling kaarten 
waarop tal van gegevens over bouwen en wonen, de 
aard van gezinnen, voorzieningen, verkeer, en zo meer, 
visueel worden voorgesteld, aangevuld met grafieken 
of tabellen om de plannen te verduidelijken. 
Voor elke beslissing over wonen en ruimte kan de im-
pact op de omgeving direct worden in beeld gebracht. 
Superpositie van kaartlayers visualiseert verbanden 
tussen diverse ruimtelijke items. Het blijft evenwel 
belangrijk deze gegevens regelmatig te actualiseren en 
blijvend te relateren met het hele grondgebied van de 
gemeente, en met de grotere schaal van de regio.

De meerwaarde van dit instrument ligt in het feit dat 
nieuwe ruimtelijke informatie kan worden geconstru-
eerd:
 − Het inzoomen op de specifieke buurten en het 

relateren ervan met de ruimere context (gehele 
gemeente en ruimere regio) maakt het belang van 
een locatie duidelijk.

 − De visualisatie maakt het mogelijk om grote hoe-
veelheden gegevens beter te overzien.

 − Het combineren van verschillende kaartlagen geeft 
een beter inzicht in de aard van een complexe situ-
atie, en stelt de gebruikers in staat een probleem 
vanuit verschillende standpunten te benaderen

 − het laat toe om geografische analyses te maken, si-
tuaties te verklaren, trends en toekomstige patronen 
te voorspellen en oplossingen en acties in beeld te 
brengen en te vergelijken.

 − De visualisatie van de lokale gegevenheden zorgt 
ervoor dat de verschillende betrokkenen eenzelfde 
beeld hebben van de situatie, waardoor ze makkelij-
ker op dezelfde lijn zitten.

 − Het gebruik van GIS-software vergemakkelijkt het 
doorvoeren van snelle wijzigingen.

 − Het resultaat is een digitaal naslagwerk dat kan 
gebruikt worden bij het plannen van projecten en 
ontwikkelingen, zowel voor wonen als voor andere 
beleidsdomeinen. Ook is het een nuttig instru-
ment ter ondersteuning van de besluitvorming in 
het gemeentelijk beleid op vlak van wonen, zorg, 

mobiliteit, etc.

In de praktijk kunnen dorps- en wijkportretten als volgt 
worden opgemaakt:
 − Selecteren van de kernen, deelkernen, wijken of 

buurten die zullen worden geportretteerd. De afba-
kening gebeurt bij voorkeur volgens de afbakening 
van één of  meerdere statistische sectoren.

 − Per geselecteerd geheel wordt het basis-kaartmateri-
aal voorbereid: dit bestaat uit 

 − een orthografische kaart die als onderste layer en 
referentie kan dienen aangevuld met kaarten waarop 
de straten, perceelverdelingen en de gebouwen 

Foto 12: Stadsbeeld te Hasselt, ter hoogte van het Jenevermuseum. 
Een grondige analyse van het specifieke karakter en het functioneren van een dorps- of stadsweefsel is noodzakelijk om 
de juiste beslissingen inzake zorg, wonen en ruimte te nemen.
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doelgroepen die meer ruimte nodig hebben, 
Bijvoorbeeld gezinnen met kinderen.

2. Woningopsplitsing 
Concreet wordt bij woningopsplitsing een 
ééngezinswoning omgevormd tot een meer-
gezinswoning. Elke woning is evenwaardig, 
beschikt over de nodige voorzieningen voor 
wonen en kan daardoor afzonderlijk functi-
oneren.  
Het principe van woningopsplitsing werd 
onderzocht door Stebo. Hierbij werden de 
volgende kansen geïdentificeerd: 

 − het kan kernversterkend werken
 − het kan de leefbaarheid van de ingebruik-
name van leegstaande gebouwen vergroten

 − het laat toe dat er meer kleine woningen op 
de markt komen

 − het laat toe dat er mee woningen met een 
grotere betaalbaarheid op de markt komen

 − het biedt meer potenties voor de herbe-
stemming van erfgoed. Bij de toepassing 
van dit principe is het belangrijk dat men 
rekening houdt met het feit dat dit ook een 
impact heeft op de (woon)omgeving. Het 
principe wordt best toegepast op plekken 
waar verdichting wenselijk is en waar het  
past binnen het beoogde karakter van een 
wijk, dorps- of stadsweefsel. Ook de nabij-
heid van basisvoorzieningen en openbare 
vervoersknooppunten- en haltes is van 
belang aangezien verdichting de mobiliteits- 
en parkeerdruk op de omgeving kunnen 
verhogen.

3.4.4 Verdichting van onderbenutte 
terreinen als een zorgcampus.

Ook willen we in deze brochure op de mo-
gelijkheden wijzen van de verdichting van 
onderbenutte terreinen in en nabij centrumge-
bieden van dorps- en stadsweefsels zoals een 
zorgcampus, een cultuurcluster, ...

Als voorbeeld kunnen we een woonzorgcen-
trum aanhalen op een groot terrein waarvan 
de gebouwen letterlijk teruggetrokken liggen 
van de straat, slechts een beperkte oppervlak-
te innemen ten aanzien van de onbebouwde 
ruimte en voornamelijk in relatie staan met 
het omringende parkgroen. Niet zozeer met 
de activiteiten in het publiek domein. Een 
mogelijk scenario zou kunnen zijn om dit ter-
rein te verdichten en een nieuwe zorgvisie te 
ontwikkelen voor de oude en nieuwe gebou-
wen samen. Een sterkere interactie tussen de 
woonzorgomgeving en de ruimere context kan 
hierbij centraal staan: dit zou kunnen door 
enerzijds de ‘woonzorg’ meer te openen naar 
de omgeving met zicht op stad en landschap; 
en anderzijds de omgeving op de woonzorg te 
betrekken door het woonzorgcentrum even-
eens open te stellen voor dienstverlening aan 
niet-residentiële bewoners of het gebruik van 
voorzieningen buiten het woonzorgcentrum 
(zwembad, kapper, …) door residentiële bewo-
ners te stimuleren.

3.4 Actief zoeken naar 
potentiële plekken voor de 
realisatie van het gewenste 
programma (zorg, wonen, ...)

3.4.1 De ruimtelijke potenties van 
centrumgebieden.

Met deze publicatie willen we het lokale beleid 
stimuleren om in eerste instantie actief te zoe-
ken naar potentiële plekken voor de realisatie 
van het gewenste programma (zorg, wonen, 
…) in centrumgebieden of andere knooppun-
ten van activiteiten in dorps- en stadsweefsels.

Traditioneel worden centrumgebieden geken-
merkt door een concentratie van allerhande 
activiteiten en voorzieningen. Toch is het, 
zoals reeds aangehaald in hoofdstuk 1, nog 
steeds een trend om (relatief) ver van deze 
centrumgebieden te gaan wonen. Niet enkel 
omdat velen liever ‘in het groen’ wonen en 
met de auto toch alles bereikbaar is. Maar ook 
omdat de niet bebouwde gronden er meestal 
schaarser en kleiner zijn, de aankoopprijzen 
en huurbedragen van gebouwen en gronden 
veel hoger, etc. Kortom, een mix van factoren 
heeft ervoor gezorgd dat vele centrumgebie-
den, vooral kleinere dorpen en kernen, aan 
vitaliteit hebben ingeboet.

Met deze publicatie willen we iedereen erop 
wijzen dat dit niet noodzakelijk zo hoeft te 
zijn. Integendeel, centrumgebieden of andere 
knooppunten van activiteiten blijven de plek-
ken bij uitstek om onze woonfuncties, dien-
sten en voorzieningen - waaronder zorg - in 
en rond te gaan organiseren. Juist omdat hier 
specifiek kan ingespeeld worden op de criteria 
‘nabijheid’ en ‘bereikbaarheid’ die we eerder 
identificeerden als belangrijke voorwaarden 
voor ‘levenskwaliteit’. 

Zeer belangrijk is dat er ook vraag is naar een 
meer gebundeld wonen, zeker met betrekking 
tot zorg. Zowel uit het expertenpanel als uit 
aanvullend literatuuronderzoek kan geconclu-
deerd worden dat er een duidelijke voorkeur 
bestaat voor het streven naar omgevingen 
of wijken waar ‘gewone’ mensen en zorgbe-
hoevenden samen leven en samen diensten 
gebruiken. Dit vereist echter een woonbeleid 
dat zich richt op een meer gebundeld wonen 
en dus niet her en der verspreid, ver van alle 
voorzieningen. Het is een visie die ingaat te-
gen de tendens van verspreiding. Een tendens 
die zich nog steeds voortzet in het Limburgse 
landschap. Dit betekent niet dat we allemaal 
ineens in een stad moeten gaan wonen, maar 
het kan wel de aanzet zijn om terug wat dich-
ter bij mekaar te gaan wonen.
Dit heeft de volgende voordelen:
 − Door het wonen meer te bundelen, stijgt de 
bevolkingsdensiteit en kunnen er meer dien-
sten en voorzieningen worden aangeboden 
(diensten en voorzieningen hebben immers 
een zekere densiteit nodig om rendabel te 
zijn). Binnen dat pakket van diensten en 
(basis)voorzieningen kan dan een belangrijk 
aandeel zorg aangeboden worden, op schaal 
van de bevolkingsdensiteit.

 − De nabijheid (op wandelafstand) van andere 
basisvoorzieningen als handel en horeca 
is interessant voor iedereen en zeker voor 
verschillende zorgbehoevende doelgroepen 

als ouderen of personen met een handicap: 
men biedt hen een grotere kans op een 
actief sociaal leven en bijgevolg een veel 
hogere levenskwaliteit.

 − Door het wonen meer te bundelen, de zorg-
voorzieningen zoveel mogelijk te integreren 
in onze woonweefsels (dorps- en stadsweef-
sels) en de fysieke afstanden tussen het 
wonen en de zorgvoorzieningen beperkt te 
houden, vergroten we de kans dat enerzijds 
zorgverstrekkers sneller zorg kunnen ‘bren-
gen’ en anderzijds zorgbehoevenden ook 
gemakkelijker zorg kunnen gaan ‘halen’. Op 
deze manier vergroot de kans dat mensen 
langer thuis blijven wonen, ook al worden ze 
zorgbehoevend.

Het ‘inzetten’ van centrumgebieden om 
bovenstaande visie te verwezenlijken, vereist 
echter een goede afstemming tussen het 
woon-, zorg- en ruimtebeleid. Dit betekent dat 
we anders moeten denken over hoe en waar 
we welke functies situeren. We kunnen de nog 
aanwezige onbebouwde ruimte niet zomaar 
volbouwen: afhankelijk van de schaal van een 
dorps- of stadsweefsel, moet er ook nog vol-
doende kwalitatieve open ruimte (ademruim-
te) blijven. Het vereist ook dat men nadenkt 
over mobiliteit en vervoer en de inrichting van 
het publieke domein. De leefkwaliteit mag er 
immers niet op achteruit gaan.

3.4.2 Potentiële plekken in en nabij 
centrumgebieden voor de realisatie 
van het gewenste programma: 
zorg, wonen, ...

Potentiële plekken in en nabij centrumge-
bieden voor de realisatie van het gewenste 
programma zijn in eerste instantie:
 − leegstaande gebouwen: woningen en andere 
panden als handelsruimtes, kantoren, scho-
len, bedrijfsgebouwen, etc. Deze kunnen 
een herbestemming krijgen of afgebroken 
worden waardoor nieuwe ruimte gecreëerd 
wordt.

 − onbebouwde en/of onderbenutte percelen 
in woongebied of in zones voor gemeen-
schapsvoorzieningen en openbaar nut 
volgens het gewestplan. (met onderscheid 
tussen percelen langs uitgeruste wegen en 
langs niet uitgeruste wegen).

 − onbebouwde percelen in woonuitbreidings-
gebied (al dan niet prioritair aan te snijden) 

 − te herontwikkelen gebieden zoals brown-
fieldsites

In tweede instantie kan ook reeds gezocht 
worden naar buurten of strategische locaties 
waar een gemeente op langere termijn door 
een gericht beleid in een bepaald woon- en 
zorgaanbod zou willen voorzien. Bijvoor-
beeld nabij een dienstencentrum van waaruit 
thuisdiensten georganiseerd worden. Via het 
voorkooprecht zou men als lokaal bestuur dan 
systematisch woningen of andere gebouwen 
nabij dit dienstencentrum kunnen gaan opko-
pen op het moment deze vrijkomen.

Eén ding staat echter vast: veel beschikbare 
ruimte voor nieuwe, grootschalige zorgvoor-
zieningen is er in centrumgebieden doorgaans 
niet. Tenzij een gemeente beschikt over grote 
terreinen en/of gebouwen die nog verder ver-
dicht kunnen worden of een andere bestem-
ming kunnen krijgen. Vele gemeenten zullen 
dus op zoek moeten gaan naar alternatieve 

concepten voor de organisatie van zorg en 
wonen in hun dorps- en stadsweefsels. Het 
betreft hier concepten waarbij kleinschalig-
heid, een meer verspreide zorg en de herbe-
stemming van het bestaande gebouwenpatri-
monium een belangrijke rol zullen spelen.

3.4.3 Herbestemming van het 
bestaande gebouwenpatrimonium

3.4.3.1 Opmaak ruimtelijke haalbaarheidsstudies
Bij de planning van zorg en wonen in en nabij 
centrumgebieden van dorps- en stadsweefsels 
willen we specifiek de aandacht vestigen op 
de herbestemming van het bestaande gebou-
wenpatrimonium. Herbestemming wordt nu 
dikwijls vermeden omdat men ervan uitgaat 
dat de kost hiervan hoger is dan voor nieuw-
bouw. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Via 
gerichte ruimtelijke haalbaarheidsstudies kan 
men onderzoeken hoe het bestaande gebou-
wenpatrimonium zonder overdreven kosten te 
maken, aangepast kan worden aan de huidige 
en toekomstige noden en behoeften (verhui-
selijking, kleinschaligheid, …) inzake zorg en 
wonen. Dit betekent concreet gaan onderzoe-
ken wat een bestaand gebouw inzake zorg of 
wonen organisatorisch en ruimtelijk toelaat, 
zonder structureel te moeten verbouwen. Zo 
is, eenvoudig uitgedrukt, de gelijkvloerse ver-
dieping van een bestaand gebouw misschien 
gemakkelijk toegankelijk voor minder mobiele 
mensen (als ouderen), maar de bovenverdie-
pingen niet. Een oplossing zou kunnen zijn 
om op het gelijkvloers wooneenheden voor 
ouderen te voorzien en op de verdiepingen 
woningen voor jonge gezinnen.

3.4.3.2 Niet stereo-typisch denken
In de zoektocht naar ruimtelijke opportunitei-
ten m.b.t. de herbestemming van bestaande 
gebouwen, is het van belang om niet stereo-
typisch te denken.
Leegstaande kantoorgebouwen moeten 
bijvoorbeeld niet automatisch een herbestem-
ming in de vorm van luxueuze lofts krijgen. 
Er kan eveneens nagedacht worden om deze 
kantoorgebouwen te herbestemmen in functie 
van betaalbare serviceflats.
3.4.3.3 Herbestemming van de bestaande 
woningvoorraad
Naast de herbestemming van grotere gebou-
wen als industriële gebouwen, kantoorgebou-
wen zijn potenties tot verdichting in en nabij 
centrumgebieden ook te vinden in de huidige 
woningvoorraad.
Volgens een recent uitgevoerde studie van 
Sum Research, bestaat een groot deel van 
de huidige woningvoorraad in Limburg uit 
grotere woningen op ruime percelen. Indien 
zou blijken dat deze woningen steeds moeilij-
ker nieuwe bewoners vinden, kan onderzocht 
worden of er voor deze woningen geen nieuwe 
toekomst kan gezocht worden. Daarnaast 
blijkt uit dezelfde studie dat een heel aantal 
woningen ook onderbewoond zijn.
Om de herbestemming van dit bestaande 
woningpatrimonium aan te pakken worden in 
de studie van Sum Research reeds twee moge-
lijke principes voorgesteld:
1. Onderbewoning aanpakken door de creatie 

van een alternatief aanbod. 
Onderbewoning is iets dat veelvuldig voor-
komt in woonwijken waar grote woningen 
op grote percelen de norm zijn. Door het 
creëren van een alternatief aanbod aan klei-
nere woonvormen voor de bewoners ervan 
komen deze grotere woningen vrij voor 
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psychiatrische ziekenhuizen max. 50m x x x x

max. 50m x x x x

algemene ziekenhuizen max. 50m x x x x

basiszorg in relatie tot wonen

ondersteunende zorgvoorzieningen

regionaal dienstencentrum (RDC) max. 50m x x x

lokaal dienstencentrum (LDC) 1 per 15.000 inwoners (hoofdzaak bejaarden) max. 50m x x x x x x

bejaarden zonder zware medische verzorging RVT 7 tot 15 units x x x x x x

LDC of RVT wijkniveau max. 300m x x x x x x x

collectieve beschermde woonvormen

beschut wonen max. 300m x x x x x x

beschermd wonen max. 300m x x x x

65+ max. 300m x x x x

65+ 20 tot 80 units max. 300m x x x x x x x

centrum voor kortverblijf 65+ met mantelzorg thuis RVT max. 300m x x x x x x

max. 300m x x x x x x x

grootschalige cluster van aanleunwoningen 65+ (1 hulpbehoevende partner) RVT >25 units max. 300m x x x x

kleinschalige cluster van aanleunwoningen 65+ (1 hulpbehoevende partner) RVT 10 tot 25 units max. 300m x x x x x x

semi-zelfstandige woonvormen

personen met een handicap WZZ max. 300m x x x x x x x

grootschalige cluster van serviceflats 65+ max. 300m x x x x

kleinschalige clusters van serviceflats 65+ 10 tot 30 units max. 300m x x x x x x x

max. 300m x x x x x x x

max. 300m x x x x x x x

individuele zelfstandige woonvormen

levenslange woningen geen specifieke doelgroep max. 300m x x x x x x x

aangepaste woningen aangepast aan bepaald individu max. 300m x x x x x x x

aanpasbare woningen minder mobielen max. 300m x x x x x x x

bezoekbaar wonen max. 300m x x x x x x x

‘gewone’ ééngezinswoning max. 300m x x x x x x x
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acute medical center

categorale ziekenhuizen

1 per 100.000 inwoners en voor gebruikers en 
mantelzorgers

kantoor- en 
ontmoetingsruimte

onmoetingsruimte

dagverzorgingscentrum
max. 300m, 
maar met 

vervoerdienst

woonzorgzone (WZZ)

1 per 6.000 tot 12.000 inwoners waarvan min. 
5% en max. 25% ouderenzorg, 

gehandicaptenzorg of geestelijke 
gezondheidszorg

grootschalig woonzorgcentrum > 80 units max. 200 
units

kleinschalig woonzorgcezntrum

vroeger min. 3 en nu 
min. 1 unit

kleinschalig wonen voor dementerenden

assistentiewoningen

RVT of 
gezinszorg

>30 units max. 100 
units

RVT of 
gezinszorg

groepswonen

generatiewonen

Schema 1: Beleidsmatrix Ruimtelijk Structuurplan Limburg 
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Foto 13: Voorbeeld van een grootschalige (woon)zorgvoorziening in een stadweefsel: een serviceflatscomplex in het 
stadscentrum van Tongeren

Foto 14: Verbeelding van de integratie van kleinschalige (woon)zorgvoorzieningen in een dorps- of stadsweefsel

3.5 Terugkoppeling met 
bestaande beleidsvisies 
op ruimte op lokaal en 
bovenlokaal niveau

Tijdens de zoektocht naar beschikbare plek-
ken kan best ook de terugkoppeling gemaakt 
worden met bestaande beleidsvisie op zorg 
en ruimte: het gemeentelijk ruimtelijk struc-
tuurplan, het provinciaal ruimtelijk structuur-
plan, recente studies m.b.t. wonen, etc. Deze 
documenten kunnen bijdragen in het richting 
geven van een zorg-, woon- en ruimtelijk 
beleid.

Voor sommige zorgvoorzieningen is het van 
belang dat de locatie ervan wordt afgewogen 
op de schaal van een ruimere regio. 
Om te anticiperen op de quasi willekeurige 
inplanting van mogelijke, nieuwe zorginstel-
lingen werd in het Ruimtelijk Structuurplan 
Limburg (RSPL)4 een beleidsmatrix  opgeno-
men met locatievoorwaarden voor zorgvoor-
zieningen. Deze matrix beschrijft, in relatie tot 
de gewenste nederzettingsstructuur, de loca-
tievoorwaarden in functie van de typologie van 
de zorgvoorzieningen. Zij bevat aanvullend 
de doelgroep en de ruimtelijke aandachts-
punten die tevens tot de locatievoorwaarden 
bijdragen. Zij brengt ook de relatie met de 
Vlaamse regelgeving in beeld. Aanvullend bij 
de locatievoorwaarden, vormt deze relatie 
immers een belangrijk uitgangspunt voor een 
gedegen afweging.  Binnen de beleidsmatrix 
werd ook de ‘woonzorgzone’ opgenomen. 
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: de 
inplanting ten aanzien van de dichtstbijzijnde 
woonkern, de omliggende sociale en/of zorg-
voorzieningen, vrije beroepen met een relatie 
tot zorg, handelszaken verwant aan zorgverle-
ning, vrije tijd en ontmoetingsmogelijkheden, 
primaire diensten (zoals de bank, de post of 
de gemeentelijke diensten), eet- en drinkgele-

4 Provincie Limburg (2012). Ruimtelijk structuurplan 
provincie Limburg, gecoördineerde versie, blz.115 en blz. 
121-123

genheden, openbaar vervoer, enz.

3.6 Een geïntegreerde visie op 
zorg, wonen en ruimte

3.6.1 Voorwaarden voor de opmaak 
van een geïntegreerde visie op 
zorg, wonen en ruimte.

De afstemming van het zorg- en ruimtebe-
leid kan enkel wanneer men bovenstaande 
stappen – analyse en formulering van het 
programma en het zoeken naar ruimtelijke 
opportuniteiten – gelijktijdig uitvoert. Cruci-
aal hierbij zijn een multidisciplinaire aanpak, 
overleg en samenwerking: tussen gemeente 
en OCMW, gemeente en bovenlokale organen 
als de provincie maar ook tussen de gemeente 
en andere zorgactoren: de private sector, 
lokale en regionale dienstencentra, etc.
Het resultaat zou een geïntegreerde visie op 
zorg, wonen en ruimte moeten zijn, een soort 
ruimtelijk masterplan voor zorg en wonen dat 
door een lokaal bestuur gebruikt kan worden 
om hieromtrent een gericht beleid te voe-
ren.  Op basis van deze visie kunnen ook de 
gepaste (ruimtelijke) instrumenten gezocht 
worden om deze te verwezenlijken.

3.6.2 Een geïntegreerde visie op 
zorg, wonen en ruimte koppelen 
aan een grondige afweging 
tussen groot- en kleinschalige 
voorzieningen m.b.t. zorg en 
wonen

3.6.2.1 Wat zijn de voor- en nadelen van een 
geïntegreerde visie op zorg en ruimte die uitgaat 
van kleinschaligheid?
Kleinschalige ingrepen5 kunnen gemakkelijker 
ruimtelijk geïntegreerd worden in bestaande 
dorps – en stadsweefsels doordat er minder plek 
nodig is om ze te realiseren. Ook functioneel 
kunnen ze beter vermengd worden met 

5 Basis voor discussie tijdens het expertenpanel m.b.t. 
kleinschaligheid was studentenproject 4 (achteraan in 
deze brochure)

andere woonvormen en voorzieningen. Het 
‘stigma’ van ‘zorgbehoevend’ valt minder op. 
Een grootschalig woonzorgcentrum zal altijd 
‘opvallen’.
Kleinschalige ingrepen kunnen meestal ook 
op relatief korte termijn gerealiseerd wor-
den. Dikwijls passen ze binnen één politieke 
ambtstermijn en zijn ze financieel voordeliger 
voor het lokale beleid aangezien er slechts 
kleinere bouwbudgetten moeten worden 
aangesproken.

Tegenover bovenstaande voordelen staan ook 
enkele bedenkingen:
Indien een gemeente niet beschikt over een 
instrument om actief kleine gebouwen of 
percelen die vrijkomen in een dorps- of stads-
weefsel op te kopen, is men als gemeente 
sterk afhankelijk van privé-initiatief en het tijd-
stip waarop iets vrijkomt om er een zorgpro-
gramma te realiseren. Indien men als lokale 
overheid dan geconfronteerd wordt met een 
verplicht te realiseren woonzorgprogramma 
binnen een beperkte tijdsperiode, is de kans 
groot dat dit niet lukt. Kleinschalige ingrepen 
dienen dus steeds deel uit te maken van een 
strategische, langere termijnvisie op zorg, 
wonen en ruimte waarbinnen men ook mee 
opneemt ‘hoe men iets wilt realiseren’.

Niet elk zorgprogramma kan zomaar gefrag-
menteerd worden. Dit is organisatorisch en 
financieel niet altijd mogelijk voor een zorg-
voorziening. 
Als voorbeeld werd er tijdens het experten-
panel een woonzorgcentrum aangehaald 
dat gericht is op een doelgroep van mensen 
boven de 85 jaar met een levensperspectief 
van maximaal 3 jaar. Deze ouderen hebben 
intensief en veel zorg nodig. Indien zij her en 
der verspreid zouden zitten, wordt het moelijk 
om te garanderen dat iedereen tijdig de 
gepaste zorg krijgt. Deze ‘verspreide werking’ 
kan ook bemoeilijkt worden door de arbeidsre-
gelgeving. 
Door het expertenpanel werden kleinscha-
lige ingrepen – vooral het verspreiden van 
kleinschalig wonen binnen een dorps- of 
stadsweefsel – enkel als zinvol ervaren als er 
zich op relatief korte afstand van deze klein-
schalige woonvoorzieningen een ‘zorgentiteit’ 

Foto 15: Verbeelding van het ‘streven naar omgevingen 
of wijken waar ‘gewone’ mensen en zorgbehoevenden 
samen leven en samen diensten gebruiken’
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ligt die 24/24uur zorg verschaft. Een centraal 
punt waar je als zorgbehoevende steeds op 
kan terugvallen en dat functioneert als uit-
valsbasis voor zorgverstrekkers. Dit kan een 
ziekenhuis zijn, een woonzorgcentrum maar 
ook een dienstencentrum. Afhankelijk van de 
zorgbehoefte kan kleinschaligheid misschien 
een richting bieden voor mensen die zolang 
mogelijk thuis willen verblijven. Het betreft 
hier een concept dat in de lijn ligt van een 
‘woonzorgzone’.

3.6.2.2 Wat zijn de voor- en nadelen van een 
geïntegreerde visie op zorg en ruimte die uitgaat 
van grootschaligheid6?
Een voordeel is dat de zorgactiviteiten gemak-
kelijker georganiseerd kunnen worden in een 
meer grootschalig complex. De bundeling van 
functies biedt schaalvoordelen. 
In een grootschaliger complex kan men ook 
sneller nadenken over de combinatie van 
(residentiële) zorgvoorzieningen uit verschil-
lende beleidsdomeinen m.b.t. zorg (bijv. 
ouderenzorg, kinderopvang) en voorzieningen 
uit andere sectoren (bijv. onderwijs, cultuur, 
...). Ook hier kan gezocht worden naar schaal-
voordelen.

Nadeel is dat men voor grote zorgvoorzie-
ningen al snel veel meer ruimte nodig. Niet 
elk dorps- of stadsweefsel beschikt nog over 
voldoende vrije ruimte , tenzij de potentie zich 
voordoet dat terreinen en/of een bestaand 
gebouwenpatrimonium vrijkomt. Bovendien 
is het bouwbudget dat moet worden aan-
gesproken veel groter dan dit bij kleinscha-
lige ingrepen. De realisatie ervan duurt ook 
langer. Grootschaligere complexen genereren 
doorgaans ook meer mobiliteit. Bovendien 
genieten grootschalige, residentiële zorgvoor-
zieningen niet echt de voorkeur bij het grote 
publiek. Mensen houden van kleinschaligheid 
en huiselijkheid.

3.6.2.3 De combinatie van klein- en grootschalige 
ingrepen binnen een strategisch locatiebeleid?
Welk van beide ingrepen het meest geschikt is 
in een bepaalde gemeente, is afhankelijk van 
de schaal, omvang en het ruimtelijk karakter 
van die gemeente.

6 Basis voor discussie tijdens het expertenpanel m.b.t. 
kleinschaligheid was studentenproject 2 (achteraan in 
deze brochure) 

De opmaak van ruimtelijke haalbaarheidsstu-
dies waarbinnen ruimtelijke opportuniteiten 
en een te realiseren zorgprogramma samen 
onderzocht worden kunnen hierbij helpen. De 
voor- en nadelen van klein- en grootschalige 
ingrepen kunnen dan afgewogen worden. 
Vermoedelijk zal het dikwijls gaan om een 
combinatie van beiden.

3.6.3 Een geïntegreerde visie op 
zorg, wonen en ruimte koppelen 
aan een visie inzake mobiliteit en 
vervoer

3.6.3.1 Welk soort mobiliteit en welke 
vervoersvormen wil men stimuleren?
Door middel van een strategisch locatiebeleid 
m.b.t. (zorg)voorzieningen en wonen kan men 
als lokaal beleid de
mobiliteitsvraag-/druk deels terugdringen 
(lees: vooral het autoverkeer). 
Nabijheid en bereikbaarheid voor voetgangers, 
fietsers en  de beschikbaarheid van het open-
baar vervoer (bus, trein of tram) zijn dan wel 
cruciale begrippen.
Door op een stedenbouwkundige schaal 
de onderlinge afstanden tussen het wonen, 
werken en voorzieningen gering te houden, 
creëren we meer kansen voor verplaatsingen 
te voet of met de fiets. 
Door aanvullend hierop ook openbare ver-
voerknooppunten strategisch in te planten in 
woonwijken en bij  (zorg)voorzieningen, wordt 
ook de nabijheid en beschikbaarheid van het 
openbaar vervoer groter.

3.6.3.2 Rekening houden met de schaal van een 
zorgvoorziening en de schaal van een dorps- of 
stadsweefsel.
Nadenken over mobiliteit en vervoer behelst 
eveneens nadenken over de omvang en het 
relatieve belang van een dorps- of stadsweef-
sel en de schaal en impact van een residen-
tiële en/of ondersteunende zorgvoorziening 
die men hier wenst in te planten. De kans dat 
grotere zorgcomplexen meer verkeer aantrek-
ken dan kleinschalige voorzieningen is onge-
twijfeld groter. Veel hangt natuurlijk af van de 
functie en de locatie van dit zorgcomplex. 
Zo zou bijvoorbeeld een groot verkeersgene-
rerend complex in het midden van een klein 
dorpscentrum, de kwaliteit van het publieke 
domein en de hier aanwezige functies, zoals 

wonen, kunnen doen dalen. Dit terwijl een 
goede publieke ruimte en vermenging van-
functies essentieel is voor een goed functione-
rende en aantrekkelijke dorpskern. 
Zorgvoorzieningen moeten dus steeds afge-
wogen worden op hun impact/aantrekkings-
kracht (de schaal waarop ze functioneren) en 
de schaal van een dorps- of stadsweefsel.

3.6.3.3 Aanvullende maatregelen

Naast bovenstaande maatregelen kan een 
lokaal beleid er ook voor zorgen dat iedereen, 
ongeacht zijn graad van zelfredzaamheid, zich 
vrij kan verplaatsen tegen een aanvaardbare 
prijs.
Zo zou het lokaal beleid m.b.t. de organisatie 
van betaalbaar vervoer samenwerking tussen 
de gemeentediensten, de particulieren en 
de vervoersoperatoren kunnen stimuleren. 
Denk binnen dit kader maar aan sociale taxi’s, 
begeleid vervoer, belbussen, enz. Mobiliteit 
kan op een zorgvuldige en duurzame manier 
gefaciliteerd worden.

3.6.4 Een geïntegreerde visie op 
zorg, wonen en ruimte koppelen 
aan een visie op het publieke 
domein.

3.6.4.1 Streven naar een ‘toegankelijk’ publiek 
domein
Uit het expertenpanel en aanvullende onder-
zoek bleek dat onze publieke ruimte vooral 
afgestemd is op de jongere beroepsbevolking 
en meestal vrij onvriendelijk is voor perso-
nen die minder zelfredzaam zijn: ouderen, 
personen met een handicap, kleine kinderen, 
ouders met buggy’s, ... Meestal is het nog niet 
zo ontworpen dat het toegankelijk (bruikbaar, 
bereikbaar, begrijpbaar en betreedbaar) is 
door een zo groot mogelijke diversiteit van 
gebruikers. Dit terwijl het een belangrijk kader 
vormt waarbinnen mensen mekaar kun-
nen ontmoeten. Het publieke domein geeft 
bovendien toegang aan tal van activiteiten en 
functies.
Om hieraan tegemoet te komen, zouden lo-
kale besturen de volgende initiatieven kunnen 
nemen:
 − De openbare ruimte aanpassen zodat deze 
toegankelijk, bruikbaar en comfortabel 
wordt voor iedereen en dus ook voor oude-

Foto 17

ren die misschien niet meer goed te been 
zijn en mensen met een beperking. Dit kan 
bijvoorbeeld door de aanleg of herinrichting 
van trottoirs en wegen.

 − Zoeken naar strategische verkeersvrije, 
veilige (met voldoende sociale controle) 
en voor iedereen toegankelijke verbindin-
gen tussen wijken en straten om eventueel 
afstanden tussen activiteiten en voorzienin-
gen te verkorten.

 − Het stedelijke meubilair uitbreiden en aan-
passen aan de behoeften van een zo breed 
mogelijk publiek (rustplaatsen, openbare 
banken ...).

 − De toegankelijkheid tot publieke gebouwen 
en (vervoers)diensten verbeteren.

 − De leesbaarheid en zichtbaarheid van ver-
keerstekens en bewegwijzering verbeteren 
en de openbare verlichting aanpassen.

3.6.4.2 Het stimuleren van sociale controle
Sociale controle speelt een belangrijke rol in 
het publieke domein. Zij bepaalt in belangrijke 
mate de graad waarin mensen dit gaan gebrui-
ken. Zeker indien iemand zich in een minder 
mobiele of minder zelfredzame positie be-
vindt, is voldoende sociale controle een must. 
Sociale controle wordt bevorderd als we stre-
ven naar een ruimtelijk beleid dat zich richt op 
het creëren van gemengde woonomgevingen 
zodat er op verschillende tijdstippen van een 
dag verschillende activiteiten en leeftijden in 
het publieke domein aanwezig zijn.
Eventuele alternatieve routes (indien het echt 
niet anders kan)voor fysiek meer kwetsbare 
personen als ouderen, kinderen bevatten 
steeds voldoende visuele relaties met de rest 
van het publieke domein.  

3.6.4.3 De integratie van groenelementen in het 
publieke domein
De aanwezigheid van groen, in verschillende 
vormen, draagt bij tot de appreciatie van het 
publieke domein. Meestal wordt dit door 
iedereen ervaren als een meerwaarde. Niet 
iedereen is echter in staat om dit ‘groen’ op 
dezelfde manier te beleven en te gebruiken. 
Waar men welke groenelementen inplant, de 
schaal en toegankelijkheid hiervan, kan best 
afgestemd worden op de specifieke ruimtelijke 
context, de functies die hier aanwezig zijn en 
het publiek waarvoor ze bedoeld zijn. Ook hier 
speelt de actieradius van een zorgbehoevende 
een rol.

Foto 16 Foto 18
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3.6.5 Het concept van de 
woonzorgzone als inspiratiebron

Als inspiratiebron voor het omgaan met 
centrumgebieden van dorps- en stadsweefsels 
zouden we het concept van de ‘woonzorg-
zone’ naar voren willen schuiven. Dit concept 
illustreert de idee van de verweving van zorg 
en wonen in en nabij centrumgebieden. Het 
biedt een gevarieerd aanbod aan woningtypes 
voor verschillende doelgroepen (ook niet-
zorgbehoevenden) en vormt een dynamisch 
en gevarieerd geheel.

Het concept ‘woonzorgzone’ is in essentie 
een planningsmodel waarin binnen een afge-
bakende buurt of wijk, wonen, zorg en welzijn 
optimaal op mekaar worden afgestemd. Zowel 
ruimtelijk als organisatorisch. Concreet bete-
kent dit dat niet-zorgbehoevende en zorgbe-
hoevende inwoners in een evenwichtige mix in 
een woonwijk samenleven en samen diensten 
gebruiken. Naast primaire winkels en diensten 
voor iedere bewoner, bevat de woonzorgzone 
ook belangrijke elementen als goed bereik-
bare activiteitencentra waar ‘haaldiensten’ als 
warme maaltijden en ontspanning kunnen 
‘gehaald’ worden. Een woonzorgzone bestaat 
eveneens uit een zorgkruispunt waar, op 
vraag, 24-uurszorg kan worden geleverd (1) 
en uit een coördinatiepunt (2) dat als centraal 
loket fungeert en aangeboden ‘brengdiensten’ 
als klusjes- en boodschappendiensten, een 
mobiele kapper, een pedicure, etc., coördi-
neert. Een coördinatiepunt kan bijvoorbeeld 
een woonzorgcentrum zijn, een lokaal dien-
stencentrum of een kantoor van een thuis- en 
gezinszorgdienst. Zorgkruispunten en zorg-
steunpunten zijn medische centra, gaande 
van een ziekenhuis tot een groepspraktijk voor 
artsen.
Interessant binnen het concept van de 
woonzorgzone is dat ze naast woonvormen 
voor specifieke doelgroepen (aangepaste en 
levenslange woningen, clusterwoningen (die 
garantie bieden op 24-uurs zorg op vraag 
en toezicht) en beschutte woningen (waar 
zorg op vraag mogelijk is, maar geen continu 
toezicht), vooral ook een meerderheid van 
‘gewone’ woningen bevat. 

Binnen het concept gaat ook veel aandacht 
naar de woonomgeving: er worden voor-
waarden gesteld aan de toegankelijkheid en 
veiligheid van de openbare ruimte en van 
het openbaar vervoer. Daarnaast wordt er 
ook veel belang gehecht aan een voldoende 
en gespreid aanbod van primaire winkels en 
diensten.

De belangrijkste voorwaarde die aan het 
concept gekoppeld wordt is de beperking van 
de afstanden binnen het gebied. Om tijdig 
zorg te kunnen brengen is het belangrijk dat 
de afstanden die door een zorgverstrekker of 
zorgbehoevende vanuit en naar een zorg-
kruispunt of zorgsteunpunt afgelegd moeten 
worden, niet te groot zijn. Een gemiddelde 
diameter van 1500 tot 2000m lijkt vanuit de 
praktijk een maximum te zijn.

Binnen het concept van de woonzorgzone 
kan eveneens rekening gehouden worden 
met de ‘graad van zorgbehoevendheid’ en de 
hieraan gekoppelde ‘actieradius’. Zo zouden 
woningen voor meer zorgbehoevenden in de 
nabijheid van een ‘zorgkruispunt’ ingeplant 
kunnen worden.

3.6.6 Het concept van de 
woonzorgzone toegepast op de 
Limburgse nederzettingsstructuren

Het toepasbare van het concept van de 
woonzorgzone m.b.t. de Limburgse nederzet-
tingsstructuren situeert zich op verschillende 
vlakken. 

Ten eerste suggereert dit concept een zekere 
kleinschaligheid en huiselijkheid. Binnen een 
woonzorgzone worden immers maatregelen 
getroffen en woonvormen voorzien waardoor 
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen bijven, 
ook al worden ze zorgbehoevend. Het is een 
concept dat volledig inspeelt op de ruimtelijke 
integratie van het zorgwonen. het is een con-
cept waar iedereen -jong en oud, zorgbehoe-
vend of niet zorgbehoevend bij gebaat is.

Het betekent ook dat kleinere gebouwen als 
bestaande woningen of kleinere percelen in 
aanmerking komen voor de realisatie van een 

woonzorgprogramma op gemeentelijk niveau. 
Het zorgwonen moet niet specifiek gebundeld 
worden in één complex.

Ten tweede is het een concept dat toepasbaar 
is op een veelheid van nederzettingsstructu-
ren: gaande van een woonkern tot een groot-
stedelijk gebied. Zo kan een woonkern bij 
wijze van spreken, één grote woonzorgzone 
zijn; een grootstedelijk gebied daarentegen zal  
gezien de relatieve omvang, eerder bestaan uit 
verschillende woonzorgzones.

Ten derde zijn er in de meeste dorps-, stads-
centra of wijken meestal reeds één of meer-
dere activiteitenclusters aanwezig - in de vorm 
van zorgvoorzieningen (bijv. een woonzorg-
centrum, een dagopvangcentrum, een lokaal 
dienstencentrum, ...) of andere voorzieningen 
(primaire winkels en diensten, ...) Deze be-
staande activiteitenclusters kunnen een aan-
knopingspunt vormen in de uitbouw van een 
vergelijkbaar systeem als een woonzorgzone 
en hierbinnen een centrale rol opnemen.

Ten vierde is het een concept dat soms 
noodzakelijke, grootschalige zorgvoorzie-
ningen niet uitsluit, maar integreert. Deze 
grootschalige(ere) voorzieningen (een dagop-
vangcentrum, woonzorgcentrum,dienstencen
trum, ...)  kunnen bovendien een centrale rol 
opnemen in de werking van een woonzorg-
zone.

Voor bepaalde gebieden die relatief dunbe-
volkt zijn en over weinig voorzieningen be-
schikken is het principe van een woonzorgzo-
ne misschien niet gepast of heeft dit concept 
een kostprijs die moeilijk te verantwoorden 
is. Hier zou het lokale beleid bijvoorbeeld 
kunnen kiezen voor een sensibiliseringsbeleid 
dat wijst op de voordelen van tijdig verhuizen 
naar een gebied waar meer voorzieningen 
aanwezig zijn (bijvoorbeeld door het facilite-
ren van mobiele dorpsservicepunten), eerder 
dan voor een beleid van verdere uitbouw van 
voorzieningen die niet levensvatbaar blijken 
te zijn.

Foto 19a: Fictief straatbeeld met een te koop staand pand 
in een buurt waar men een grote vergrijzing identificeert 
op middellange tot lange termijn.

Foto 19b: Verbeelding van hetzelfde straatbeeld. Het 
te koop staande pand is herbestemd als zorgkruispunt 
(bijvoorbeeld dokterspraktijk) en coördinatiepunt voor 
thuiszorg en aanvullende diensten. Hiermee wordt er 
enerzijds geanticipeerd op de uitdaging van vergrijzing in 
deze buurt. Anderzijds kan dit zorgkruispunt ook diensten 
leveren aan de jongere bevolking in de wijk.

Foto 16: Zicht op het stedelijk park ter hoogte van een 
activiteitencluster in het stedelijk gebied van Bilzen. Deze 
activiteitencluster omvat o.a. een woonzorgcentrum en 
cluster van serviceflats, de stedelijke bibliotheek, het 
zwembad, sportterreinen en het culturele centrum. Al 
deze voorzieningen liggen op wandelafstand (tussen de 
400 en 800m) van het stadscentrum van Bilzen waar 
een uitgebreid aanbod aan diensten en voorzieningen 
aanwezig is.

Foto 17: Voorbeeld van een mogelijke oplossing voor een 
goed toegankelijk domein. De omgeving van de basiliek 
in Tongeren is afgestemd op mobiele en minder mobiele 
personen.

Foto 18: Voorbeeld van een ‘shortcut’ voor voetgangers 
en fietsers tussen twee straten (Bloomsbury, Londen). 
Deze shortcut is overdag toegankelijk voor iedereen en 
er is voldoende sociale controle. Deze plek is eveneens 
ingericht als ‘groene’ verblijfsruimte voor de bewoners 
en gebruikers van de aanpalende gebouwen èn voor de 
toevallige passant.

Foto 19a Foto 19b
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max. 800-1000m max. 800-1000m

centrumgebied

Mogelijk scenario: 
Bovenstaand schema is een abstracte weergave van het 
principe van een woonzorgzone. Het stelt een wijk, dorps- 
of stadsweefsel voor met een beperkte omvang waarin 
verschillende leeftijden samenwonen. Centraal in het 
gebied of op een goed bereikbare plek voor de inwoners 
van dit gebied, wordt een zorgpunt voorzien (bijvoorbeeld 
door de herbestemming van een bestaand gebouw) van 
waaruit thuiszorg wordt gecoördineerd en/of waar men 
naar toe kan voor meer gespecialiseerde zorg. Nabij het 
zorgpunt wordt voorzien in een specifiek aanbod aan klei-
nere woningen voor de meest zorgbehoevenden. Verder 
van het zorgkruispunt richt men bijvoorbeeld het beleid 
op ‘levenslang wonen’ waardoor mensen zo lang mogelijk 

zorgpunt 

relatief zwaar zorgbehoevend

zorgbehoevend

niet zorgbehoevend

basisvoorzieningen

Legende thuis kunnen blijven wonen. Zij kunnen dan genieten van 
thuiszorg, gecoördineerd vanuit het centrale zorgkruis-
punt, indien noodzakelijk.
Overal in het schematisch voorgestelde gebied zijn ver-
schillende leeftijden, huishoudenssamenstellingen, niet- 
en zorgbehoevende personen met mekaar vermengd. Op 
de meest centrale plek in het gebied worden eveneens een 
aantal (basis)voorzieningen aangeboden.
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3.7 Implementatie

Via ruimtelijke haalbaarheidsstudies kan men 
vervolgens gepaste ruimtelijke en zorgorgani-
satorische oplossingen bedenken die 
financieel haalbaar zijn en functioneren op 
maat van een gemeente. Hiernaast kan een 
faciliterend en sensibiliserend beleid gevoerd 
worden om de geïntegreerde visie ‘in de prak-
tijk’ te verwezenlijken.

3.7.1 Gepaste ruimtelijke en 
zorgorganisatorische oplossingen 
bedenken die financieel haalbaar 
zijn

In haar beleid inzake zorg en ruimte, zal de 
lokale overheid belangrijke politieke keuzes 
moeten maken over hoe zij haar visie op zorg 
en ruimte wil implementeren. De kosten van 
het te realiseren zorgprogramma zullen in 
grote mate bepaald worden door deze keuzes. 

Zo zal een lokale overheid ondermeer moeten 
beslissen of zij de nodige zorgvoorzieningen 
(zorgwoningen en andere) zelf realiseert en 
in eigen beheer organiseert (1) ofwel die taak 
aan andere actoren uit de verenigings- of de 
privésector toevertrouwt (2). 

Momenteel zijn veel lokale besturen, vooral 
via het OCMW, beheerder van rusthuizen 
of verlenen ze niet-residentiële diensten. De 
vraag is echter of dit betaalbaar blijft voor 
gemeenten op termijn. 
Het voordeel van een organisatie in eigen be-
heer is dat deze een goede opvolging van het 
uitgestippelde beleid biedt. Nadelen zijn de 
niet te verwaarlozen implicaties van de finan-
ciering van deze activiteiten geenszins en het 
niet te onderschatten rekruteren en beheren 
van gekwalificeerd verplegend personeel.

Zowel het door de PHL georganiseerde exper-
tenpanel als een studie van Dexia7 uit 2010 
rond de impact van vergrijzing, gaven aan dat 
dat heel wat gemeenten ervoor zullen moeten 
kiezen om niet alle behoeften zelf in te vullen, 
maar veeleer een goede samenwerking uit 
te bouwen met alle actoren uit de (publieke, 
semi-publieke en particuliere) zorgsector. 
M.a.w. de financiële haalbaarheid van zorgpro-
jecten kan op lange termijn waarschijnlijk en-
kel gewaarborgd blijven door een evenredige 
samenwerking tussen publieke, semi-publieke 
en private partners. Het kan niet dat één van 
hen enkel de lasten draagt en de anderen de 
lusten. Doel is om te komen tot een win-win-
situatie.

Als voorbeeld nemen we de vergrijzing van 
de bevolking. Gezien de huidige demografi-
sche evolutie zal het de eerstkomende jaren 
vooral de vergrijzing zijn, die een belangrijke 
weerslag zal hebben op zowel de middelen als 
de uitgaven van de gemeenten. De middelen 
zullen vooral slinken door een vermindering 
van de opbrengst van de inkomstenbelasting 
omdat het aantal gepensioneerden toeneemt. 
De uitgaven daarentegen houden verband met 
nieuwe diensten voor hulp aan de bevolking, 
met de uitbreiding en modernisering van 

7 Directie Research van Dexia Bank België met de mede-
werking van Arnaud Dessoy, Anne-Leen Erauw en Philippe 
Lafontaine (april 2010). Lokale financiën. Vergrijzing: 
ilmpact en uitdaging voor de lokale besturen.

de rusthuizen en met de aanpassing van de 
voorzieningen van algemeen nut ...  Tegelijk 
zal deze situatie globaal ook wegen op de 
beheersverplichtingen van de lokale besturen 
(via het stabiliteitspact).

3.7.2 Faciliterend werken inzake 
zorg en ruimte

Hoe kan men als lokaal beleid faciliterend 
werken met betrekking tot ruimte en zorg? En 
hoe kan men ervoor zorgen dat er hierdoor 
ook kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen worden 
gerealiseerd?  Vanuit het expertenpanel en 
aanvullend onderzoek vloeien de onderstaan-
de, niet-limitatieve aanbevelingen voort.

3.7.2.1 Faciliterend werken naar iedereen toe
Naar iedereen toe, kan een lokale overheid:
 − Via een meer flexibele wetgeving rond 
wonen, nieuwe woonvormen of combina-
ties van wonen toelaten. Hoewel de meeste 
mensen zo lang mogelijk in dezelfde woning 
willen blijven wonen, komt komt er voor 
velen (zorgbehoevenden en niet/sporadisch 
zorgbehoevenden) dikwijls een moment 
waarop men, bijna uit noodzaak, een andere 
woning of andere woningvorm moet zoe-
ken. Misschien omdat men inderdaad voort-
durend zorg nodig heeft. Misschien omdat 
de woning op termijn veel te groot gewor-
den is, te duur in onderhoud of onpraktisch 
in gebruik (bijvoorbeeld omdat men geen 
trappen meer kan nemen). Mensen zoeken 
dan meestal hun toevlucht tot gekende 
oplossingen als een woonzorgcentrum, 
een assistentiewoning, ... Er is echter meer 
mogelijk dan de gekende systemen. Het 
lokale beleid kan hierop inspelen en in haar 
vergunningenbeleid mogelijkheden creëren 
voor bouwheren om op zoek te gaan naar 
tussenoplossingen op maat van verschil-
lende doelgroepen en leeftijden. Tijdens het 
expertenpanel stelde men voor om bijvoor-
beeld collectieve woonvormen te ontwikke-
len of toe te laten voor nog actieve, alleen-
staande ouderen die kleiner en zelfstandig 
willen wonen, maar wel bepaalde gemeen-
schappelijke functies (keuken, leefruimte, 
...) willen delen. ‘Een soort kotwonen voor 
ouderen’. Voordelen zijn dat men dan min-
der ‘alleen’ is en eventueel beroep kan doen 
op huisgenoten voor hulp, indien dat nodig 
zou zijn. Ook financieel kan dit voordeliger 
zijn: men deelt bepaalde kosten.

 − Via een doelgericht ruimtebeleid ‘plekken’ 
reserveren voor de verweving van zorg, 
wonen en aan het wonen ondersteunende 
voorzieningen en activiteiten en deze be-
taalbaar houden voor een zo ruim mogelijk 
publiek. Het lokale beleid kan een sturende 
rol opnemen in het betaalbaar houden van 
gemengde en aantrekkelijke woonomgevin-
gen van waaruit men gemakkelijk toegang 
heeft tot zorg- en andere voorzieningen. 
Hiermee ondersteunt zij ook doelgroepen 
die het financieel moeilijker hebben. 

3.7.2.2 Faciliterend werken naar de private 
(commerciële sector) en semi-publieke (publieke 
verenigingssector) bouwheren toe
Naar de private en semi-publieke bouwheren 
toe, kan een lokale overheid:
 − Een platform aanbieden voor horizontaal 
overleg tussen de verschillende zorgactoren: 
de (lokale)  overheid, de publieke vereni-
gingssector en de commerciële sector. Doel 
is om de verzuiling van de maatschappij en 

het ‘hokjesdenken’ tegen te gaan.
 − Een platform aanreiken waar deze bouwhe-
ren zich kunnen informeren naar ruimtelijke 
opportuniteiten voor de inplanting van de 
zorgvoorziening(en) die ze wilt realiseren.

 − Een instrument ontwikkelen waardoor pri-
vate en semi-publieke bouwheren beloond 
worden als ze goede zorgprojecten of een 
goede zorgarchitectuur realiseren. Bijvoor-
beeld door het toekennen van subsidies.

 − Een instrument ontwikkelen waardoor stra-
tegische locaties in onze centra betaalbaar 
blijven voor zorgdirecties of sociale orga-
nisaties waardoor zij voldoende financiële 
middelen kunnen steken in de realisatie 
van kwaliteitsvolle voorzieningen. Uit het 
expertenpanel bleek duidelijk dat men 
verwacht dat de lokale overheid hierin een 
regisseursrol opneemt. Want, wat is nu een 
direct gevolg van deze hoge grondprijzen? 
De oplossing van een ontwikkelaar zou zijn: 
bouw zoveel mogelijk op een zo beperkt 
mogelijke ruimte? Maar bieden we dan wel 
kwaliteit?

3.7.2.3 Faciliterend werken naar architecten toe
Naar architecten toe, kan een lokale overheid 
een instrument ontwikkelen waardoor alle 
architecten, ook jonge architecten, de kans 
krijgen om na te denken over het ontwerp van 
zorgvoorzieningen en deze ook te realiseren. 
Om frisse, nieuwe ideeën te krijgen m.b.t. 
zorgarchitectuur is het belangrijk dat niet 
enkel gevestigde en steeds dezelfde architec-
tenbureaus de kans krijgen om mee te doen 
aan bijvoorbeeld architectuurwedstrijden.
Probleem is dat jonge, pas startende archi-
tectenbureaus meestal niet over voldoende 
financiële middelen beschikken om in te 
schrijven voor dergelijke wedstrijden die enkel 
lonen indien het bureau de wedstrijd wint. Een 
soort van tegemoetkoming (bijvoorbeeld via 
subsidies) voor jonge architecten zou hierbij 
stimulerend kunnen werken. (cfr. systeem 
open oproep)

3.7.3 Sensibiliserend werken inzake 
zorg en ruimte

3.7.3.1 Sensibiliserend werken naar iedereen toe
Naar iedereen toe, kan een lokale overheid:
 − Via een doelgericht beleid en goede com-
municatie (toekomstige) bewoners van de 
gemeente wijzen op de voordelen van het 
wonen in en nabij centrumgebieden.

 − Via een doelgericht beleid en goede com-
municatie woonvormen stimuleren die 
rekening houden met de levenscyclus van 
een mens. Naast het actief inspelen op de 
nood aan bepaalde zorgvormen, is het ook 
belangrijk dat het lokale beleid sensibilise-
rend werkt naar haar huidige en toekom-
stige inwoners toe. Iedereen wordt oud 
en bovendien heeft iedereen op bepaalde 
momenten in zijn leven wel behoefte aan 
zorg. Algemeen opteren de meeste mensen 
ervoor om zo lang mogelijk in de eigen 
woning te blijven. Dit kan zolang de woning 
aangepast is aan de stijgende zorgbehoefte. 
In haar beleid kan een lokale overheid 
mensen stimuleren om de eigen woning 
zodanig in te richten dat het zogenaamde 
‘levenslang’ of ‘aanpasbaar’ wonen moge-
lijk is. De meegroeiwoning is hiervan een 
voorbeeld. (Het concept en het ontwerp van 
deze woning laten het toe dat de woning 
aangepast kan worden aan de behoeften van 
zijn bewoners, in plaats van omgekeerd).

De nabijheid en goede bereikbaarheid van 
zorg- en andere voorzieningen is dan wel 
een cruciale voorwaarde.

 − Initiatieven ondernemen om haar huidige 
en toekomstige bewoners te informeren 
over het brede spectrum aan woon(-
zorg)vormen dat reeds bestaat en nog volop 
in ontwikkeling is.

 − Via een doelgericht beleid wijzen op de 
voordelen van ‘universal design’. Dit is 
een ontwerpstrategie die rekening houdt 
met een zo groot mogelijke diversiteit van 
gebruikers. Bijvoorbeeld: een toegang wordt 
zodanig ontworpen dat iedereen er gebruik 
van kan maken, op een onopvallende wijze. 
Bij het ontwerp ervan heeft men alle doel-
groepen voor ogen. 

 − Via een doelgericht beleid een maatschap-
pelijke mentaliteitswijziging stimuleren 
inzake solidariteit. Het bewust creëren van 
plekken (in het publieke domein, in gebou-
wen, ...) waar mensen van verschillende 
generaties mekaar doelgericht of terloops 
kunnen ontmoeten, kan hiertoe bijdragen. 
De sociale samenhang en cohesie kunnen 
op deze manier bevorderd worden.

3.7.3.2 Sensibiliserend werken naar de private 
(commerciële sector) en semi-publieke (publieke 
verenigingssector) bouwheren toe
Naar de private en semi-publieke bouwheren 
toe, kan een lokale overheid:
 − Een instrument ontwikkelen dat de ‘ver-
markting van de zorg’ tegengaat en kwa-
liteitseisen afdwingt op het vlak van een 
goede zorgarchitectuur. Dit instrument zou 
ervoor kunnen zorgen dat private investeer-
ders geen zorgprojecten realiseren waar er 
binnen een gemeente of regio geen behoefte 
aan is (1),  die geen rekening houden met 
het functioneren en de ruimtelijke context 
van een dorps- of stedelijk weefsel en bij-
gevolg niet inspelen op potenties of schaal-
voordelen (2), die te duur, niet efficiënt of 
helemaal niet nodig zijn voor een bepaalde 
doelgroep (3), geen interne ruimtelijke 
kwaliteit (verschijningsvorm) bieden (4) en 
bouwfysisch niet in orde zijn (5). 
Een goed doordacht gebouw werkt kos-
tenbesparend op  langere termijn: als het 
zorgverstrekkend personeel zo efficiënt 
mogelijk kan werken, werkt dit op een 
positieve manier door op de personeelskost. 
Hierbij is het belangrijk dat ook de architect 
voldoende tijd en middelen krijgt om een 
goed gebouw te ontwerpen. 
Belangrijk afwegingscriterium in het vergun-
ningenbeleid is de doelgroep waarvoor een 
zorgvoorziening ontworpen wordt. Afhan-
kelijk van de graad van zorgbehoevendheid 
kan men zich focussen op die aspecten 
die als belangrijk ervaren worden door een 
doelgroep. Zo kan men bijvoorbeeld bij 
de beoordeling van een woonzorgcentrum 
voorwaarden opleggen inzake (visuele) 
interactie met het publieke domein: mensen 
die slecht te been zijn, zijn misschien eerder 
gelukkiger wanneer ze, vanuit hun kamer of 
flat,  een goed uitzicht hebben op bijvoor-
beeld het dorpsplein dan met een grote, 
luxueuze badkamer. Het gericht zoeken 
van contacten met de ‘buitenwereld’ gaat 
‘vereenzaming’ tegen.

3.7.3.3 Sensibiliserend werken naar de archi-
tect toe
Naar de architect toe, kan een lokale overheid:
 − De architect stimuleren om bewust in te 
spelen op de noden en behoeften van het 
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Enkele van de bestaande instrumenten m.b.t. 
wonen zijn8:
 − lokaal woonoverleg 
Een lokaal bestuur beschikt over eigen 
bevoegdheden en taken op vlak van huis-
vesting. Één van de instrumenten om die 
bevoegdheden daadwerkelijk uit te oefe-
nen is het lokaal woonoverleg, omdat de 
gemeente dan met lokale woon-, bouw- en 
welzijnsactoren aan tafel zit. Volgens artikel 
28 van de Wooncode en het Programmatie-
besluit moet de gemeente erop toezien dat 
de sociale woonorganisaties onderling en 
met de gemeente en OCMW overleg plegen. 
De gemeente kan de sociale woonorganisa-
ties en het OCMW voor overleg samenroe-
pen. Deze zijn dan verplicht om in te gaan 
op de vraag om overleg. Dit is bijvoorbeeld 
van belang voor de afstemming van de 
sociale woonprojecten die de gemeente op 
haar grondgebied wilt realiseren. Daarnaast 
beschikken gemeenten over tal van ruime 
bevoegdheden of dienen zij opdrachten uit 
te voeren op andere beleidsdomeinen die 
een impact hebben op het wonen. Wonen 
heeft immers veel raakvlakken met andere 
beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, 
welzijn, ... Overleg over de grenzen van deze 
verschillende beleidsdomeinen heen is dan 
ook een noodzaak. 
Een goede afstemming van de activiteiten 
tussen alle lokale woonactoren onderling 
(en actoren op andere beleidsdomeinen) is 
dus noodzakelijk met het oog op een betere 
organisatie van de lokale woonmarkt. Deze 
lokale woonmarkten verschillen onder-
ling vaak sterk. Enkel door communicatie 
en overleg met alle betrokkenen kunnen 
gemeentebesturen vat krijgen op de lokale 
woonmarkt. Een gestructureerd overleg 
kan tevens de dienstverlening efficiënter en 
meer op maat van de behoeften van de bur-
ger maken. Het is aan de gemeente om dit 
overleg te coördineren en te structureren.

 − Lokaal woonplan/woonvisie 
Het lokaal woonplan biedt de gemeente de 
mogelijkheid om een toekomstvisie en ac-
ties te formuleren op het vlak van het lokaal 
woonbeleid. Het lokaal woonplan richt zich 
op de coördinatie van het lokaal woonbe-
leid. De woonbeleidsvisie geeft richting aan 
het woonbeleid, vanuit de lokale situatie het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, lokaal 
sociaal beleidsplan, data i.v.m. Demografie, 
inkomen, woningkwaliteit, specifieke lokale 
problematieken, mogelijke actoren, … Het 
woonplan is richtinggevend en schept een 
kader voor het beleid.

 − Woonbehoeftestudie 
Een gemeentelijke woonbehoeftestudie be-
vat een analyse van de vraag en het aanbod 
van woningen in de gemeente. Ze vormt een 
essentieel onderdeel van een gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan en een aanvulling 
op het woonplan.

 − Dorps- en wijkportretten 
De ruimtelijke vertaling van de woon- en 
zorgvisie op wijkniveau en een sociale struc-
tuurschets vormen een verfijnd beeld voor 
wijkontwikkeling. Het is een methodiek die 
zich richt tot de verschillende aspecten van 
wonen. Door het kijken vanuit verschillende 
invalshoeken (socio-economisch, ruimtelijk, 
…) wordt er een totaalbeeld van een wijk ge-
vormd. Deze methodiek wordt ondersteund 
door verschillende instrumenten waaronder 

8 Bron: dienst Wonen provincie Limburg

se zorgprojecten. Vanuit het expertenpanel 
bleek duidelijk dat er nood is aan een goed 
toegankelijke en overzichtelijke databank 
waar men deze projecten kan vinden.

 − Vanuit het expertenpanel werd gesugge-
reerd dat het aanleggen van een dergelijke 
databank zou kunnen gebeuren door een 
hierin gespecialiseerd kennisinstituut als 
een architectuurschool. Het expertenpa-
nel wees erop dat goede voorbeelden van 
(innovatieve) zorgprojecten ook best actief 
gecommuniceerd worden met de verschil-
lende zorgactoren.  

3.7.5 Bestaande instrumenten 
m.b.t. ruimtelijke ordening en 
wonen

De effectieve realisatie van een geïntegreerde 
visie op zorg, wonen en ruimte zal uiteindelijk 
voor een groot deel via de instrumenten van 
ruimtelijke ordening en wonen gebeuren. Welk 
instrument hiervoor het meest geschikt is kan 
best afgewogen worden aan de hand van de 
specifieke context.

Enkele van de bestaande instrumenten van de 
ruimtelijke ordening zijn:
 − Ruimtelijk structuurplan 
Zo zouden in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan (GRS) reeds aspecten kunnen 
geformuleerd worden inzake zorgwonen. 
Het voeren van een aanbodbeleid inzake 
een gevarieerd aanbod aan zorgwoningen 
zou centraal kunnen staan in het te voeren 
woonbeleid. Aangezien het GRS echter 
geen rechtstreekse doorwerking heeft in het 
vergunningenbeleid, is de opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) noodzake-
lijk om dit beleidskader juridisch afdwing-
baar te maken bij de vergunningsaanvragen.

 − Ruimtelijk uitvoeringsplan 
Zo kunnen in de stedenbouwkundige voor-
schriften van een RUP een aantal normen 
worden opgenomen om bijvoorbeeld te stre-
ven naar de realisatie van (zorg)woningen 
van een bepaald type. Ook zou men bijvoor-
beeld normen kunnen opleggen inzake de 
realisatie van een kwalitatief en toegankelijk 
publiek domein voor ‘iedereen’. Knelpunt 
bij een RUP is echter dat dit wel een kader 
vormt waarbinnen acties kunnen onder-
nomen worden maar dat er dikwijls geen 
garantie is voor feitelijke realisaties.

 − Stedenbouwkundige verordeningen 
Stedenbouwkundige verordeningen kunnen 
een sterk instrument zijn aangezien hier 
normen en voorwaarden voor het volledige 
grondgebied waarvoor een verordening 
werd opgesteld, in kunnen geformuleerd 
worden. Aanvullend hierop wordt via het 
decreet Ruimtelijke Ordening de mogelijk-
heid voorzien om bij het verlenen van een 
stedenbouwkundige of verkavelingsver-
gunning lasten op te leggen. Zo kan een 
gemeente, in het kader van de beoordeling 
van de goede ruimtelijke ordening, bijvoor-
beeld eisen dat een deel van de voorziene 
woongelegenheden moet beantwoorden aan 
een bepaalde typologie. De opgelegde voor-
waarde moet wel in verhouding staan tot de 
omvang en investering van een project aan-
gezien de initiatiefnemer zelf moet kunnen 
instaan voor de realisatie van de lasten.

doelpubliek waarvoor hij ontwerpt: zorg-
behoevenden, zorgverleners èn bezoekers. 
Hij dient dus rekening te houden met de 
eigenheid van de zorgvoorziening(en) die 
hij dient te ontwerpen en zijn gebruikers. 
Het zorglandschap is immers zeer divers. 
Het doelpubliek van een woonzorgcentrum 
is een bijvoorbeeld een ander dan dit in een 
centrum voor licht dementerenden.  
Er zijn grote verschillen merkbaar inzake 
zorgvraag en zorgverlening. Met betrekking 
tot de zorgvraag gaat dit van zeer zwaar 
zorgbehoevenden tot mensen die slechts nu 
en dan beroep doen op bepaalde vormen 
van zorgverlening. Maar ook de zorgverle-
ning varieert van sporadisch tot zelfs zeer 
intensief. Enkel indien de architect zich be-
wust is van deze diversiteit, kan hij eveneens 
op zoek gaan naar een flexibel meervoudig 
of gedeeld gebruik en het gehele project zo 
een meerwaarde geven. Wat zeker vermeden 
moet worden, is dat een ontworpen gebouw 
enkel een visitekaartje is voor de architect, 
maar niet werkt waarvoor het uiteindelijk 
bedoeld is.

 − De architect stimuleren om bij de architec-
tuurontwerpen van zorgvoorzieningen speci-
fieke aandacht te besteden aan enerzijds de 
toegankelijkheid en hoge gebruikskwaliteit 
voor de zorgverlener en de zorgvrager. An-
derzijds aan flexibiliteit en aanpasbaarheid 
om toekomstige evoluties in de zorg beter te 
kunnen opvangen.

 − De architect stimuleren om niet enkel in 
te spelen op de noden van een zorgvoor-
ziening (wonen en andere). Een visueel 
aantrekkelijke architectuur draagt bij tot een 
positieve ervaring van de zorgvoorziening 
en tot een aantrekkelijk straatbeeld.

 − De architect stimuleren om zorgvoorzienin-
gen niet expliciet architecturaal te benadruk-
ken als zijnde een zorgvoorziening. Mensen 
willen liever niet gestigmatiseerd worden. 

 − De architect stimuleren om na te den-
ken over oplossingen die ‘vereenzaming’ 
tegengaan. Uit het expertenpanel bleek 
heel duidelijk dat ‘de mogelijkheid tot het 
leggen van sociale contacten’, op maat van 
de zorgzwaarte en de zorgvrager, als erg 
belangrijk wordt ervaren om vereenzaming 
tegen te gaan. Hoewel het faciliteren van 
ICT hierin een bepaalde rol kan spelen, zal 
het in eerste instantie toch de taak van het 
ontwerpteam zijn (architect, stedenbouw-
kundige, landschapsarchitect, ...)  zijn om 
fysieke plekken te creëren die het mogelijk 
maken dat mensen mekaar op een eenvou-
dige manier kunnen zien en ontmoeten, 
indien gewenst. Zowel binnen een gebouw 
als binnen de ruimere omgeving van een 
dorps- of stedelijk weefsel. De architect kan 
hierbij een inspirerende rol opnemen ten 
aanzien van de bouwdirectie.

 − De architect stimuleren om bij het ontwerp 
van woon-/zorgvoorzieningen specifieke 
aandacht te schenken aan  het voorkomen 
en de begrenzing tussen het publieke en 
semi-publieke domein, de sfeer en uitstra-
ling, de doelgroep van een gebouw, diversi-
teit en schaalbeheersing (op maat van een 
dorps- of stadsweefsel).

3.7.4 Het innoveren, uittesten en 
uitwisselen van goede praktijken

 − Het lokaal beleid maar ook  bouwdirecties of 
particuliere bouwheren kunnen zich laten in-
spireren door goede binnen- en buitenland-

GIS, street view, google maps, … 
Door het ontwikkelen van dorps- en wijk-
portretten kijk je niet alleen naar het heden 
maar richt je je ook naar de toekomst. Doel 
is het verbeteren van de leefomgeving, nu 
en in de toekomst, in al zijn facetten.

Ongeacht voor welk instrument er gekozen 
wordt om een beleid rond zorg, wonen en 
ruimte te voeren, het is steeds belangrijk dat 
een lokaal beleid vooraf, voor de opmaak en 
het ontwerp van bijvoorbeeld een GRS, een 
RUP of stedenbouwkundige verordening, 
reeds een duidelijke en geïntegreerde visie 
heeft inzake zorg, wonen en ruimte en weet 
aan welke randvoorwaarden er moet voldaan 
worden om deze visie kwalitatief en effectief te 
kunnen realiseren.
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Studentenproject 1

Ruimtelijke situatie
Dit studentenproject van Anne Geerits situeert 
zich ter hoogte van het dorpscentrum van As, 
in het gebied tussen de Dorpsstraat (N730) 
en Bevrijdingslaan (N723). Beide wegen zijn 
drukke verbindingswegen die het plangebied 
afsnijden van de aangrenzende woonwijken en 
open ruimte. In de huidige situatie is weinig 
structuur aanwezig in de dorpskern. 

Zorgprofiel as
As bezit momenteel een zwak aanbod aan 
ouderenzorg. Ook aan kinderopvang is er een 
tekort.

Masterplan
Basis van het masterplan is ‘the green’, een 
nieuwe en ‘groene’ publieke ruimte waarin en 
waarrond sociale functies (zorg en andere) 
en wonen georganiseerd worden. Deze grote 
open ruimte in het hartje van As, wordt 
ontwikkeld als volwaardige centrumplek. 
Tegelijk vormt het een groene (ecologische) 
stapsteen tussen de twee grote groengebieden 
– Park Midden-Limburg en Park Hoge 
Kempen – en de Bosbeekvallei. Deze nieuwe 
publieke ruimte brengt het ‘groen’ letterlijk tot 
in het dorpscentrum.
De randen van deze omsloten publieke 
ruimte worden verdicht door herbestemming 

van bestaande gebouwen en nieuwbouw. 
Doorheen ‘the green’ lopen zachte fiets-
en voetgangersverbindingen die het 
dorpscentrum linken met de nabijgelegen 
woonwijken en open ruimte. 

Integratie van zorg in het masterplan
Enerzijds voorziet de studente een vrijstaand 
gebouwencomplex op ‘the green’ dat zich 
landschappelijk integreert in de nieuwe 
groene, publieke ruimte. Het hybride 
gebouw situeert zich ter hoogte van een 
fietsknooppunt dat deel uitmaakt van het 
fietsroutenetwerk Limburg. Het is een eerder 
grootschalig gebouw dat moet functioneren 
als een ‘kern van zorg’ voor As. 
Binnen dit gebouw worden verschillende 
diensten in functie van zorg geïntegreerd: 
een dag - en nachtcentrum voor ouderen 
met 20 ‘verblijfsplaatsen’ voor overdag en 8 
overnachtingsmogelijkheden (1) en een lokaal 
dienstencentrum (2).
Naast deze specifieke zorgvoorzieningen, 
wordt in het gebouw eveneens 
voorzien in een fietshotel met 10 
overnachtingsmogelijkheden, een toeristisch 
knooppunt gericht op de fiets - een fietshotel 
met 10 overnachtingsmogelijkheden 
en fietsenverhuur-, een zaaltje voor de 
gemeenschap waarin uiteenlopende 

activiteiten georganiseerd kunnen worden 
en een brasserie die tevens kan dienen als 
dorpsrestaurant.
De functie als toeristisch knooppunt sluit 
aan bij de toeristische profilering van de 
gemeente en de vraag naar kleinschalige 
overnachtingsmogelijkheden. 
Doel van dit architectuurproject is het 
realiseren van een kruisbestuiving tussen 
het zorgprogramma en het toeristische 
programma: het gemeenschappelijk gebruik 
van bepaalde voorzieningen als de keuken, 
het cafetaria, de animatieruimte, …, evenals 
het aanzetten tot ‘ontmoeting’, staat hierbij 
voorop. Ontmoeting tussen de ouderen, de 
toeristen, en andere gebruikers. 
          
Anderzijds wordt in de randen rond het 
binnengebied eveneens voorzien in een aantal 
woonvormen voor (oudere) zorgbehoevenden: 
een soort van zorgstudio’s bedoeld voor 
(oudere) koppels waarvan bijvoorbeeld één 
persoon zwaar behoevend is maar de andere 
nog fit en gezond. De zorgbehoevende kan 
dan, indien nodig, naar het nabij gelegen 
dagopvangcentrum gaan. Deze woonvormen 
worden er vermengd met andere woonvormen 
en andere doelgroepen (jonge gezinnen, 
jongvolwassenen, 
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Dit studentenproject van Karolien De 
Ryckere situeert zich eveneens ter hoogte 
van het dorpscentrum van As, in het 
gebied tussen de Dorpsstraat (N730) en 
Bevrijdingslaan (N723). Beide wegen zijn 
drukke verbindingswegen die het plangebied 
afsnijden van de aangrenzende woonwijken en 
open ruimte. In de huidige situatie is weinig 
structuur aanwezig in de dorpskern.

Zorgprofiel As
As bezit momenteel een zwak aanbod aan 
ouderenzorg. Ook aan kinderopvang is er een 
tekort.

Masterplan
De huidige dorpskern wordt geherstructureerd 
door de creatie van een duidelijk 
afgelijnde publieke ruimte rond de kerk. 
De begrenzing van deze publieke ruimte, 
een plein, gebeurt door middel van vier 
verschillende stedenbouwkundige ingrepen: 
de verdichting door toevoeging van nieuwe 
rijen woningen en een nieuwe straat die 
aantakt op de publieke ruimte rond de kerk 
(1), de creatie van een scholencampus 
(kleuter- en lagere school) door toevoeging 
van nieuwe gebouwen (2), de inplanting 
van een losstaand bouwvolume ter hoogte 
van het nieuwe plein en de scholencampus 

Studentenproject 2

met kinderopvang (3) en de inplanting van 
een vrijstaand, eerder grootschalig, hybride 
gebouwencomplex  aan het nieuwe plein. 
Dit complex bundelt zorgvoorzieningen 
voor ouderen, gemeenschapsfuncties en 
commerciële functies (4).

Integratie van zorg in het masterplan
Zorg wordt voornamelijk ingeplant in twee 
vrijstaande gebouwen op twee locaties, pal 
in het centrum en bijna letterlijk ‘onder de 
kerktoren’. 
In het studentenproject werd vooral 
gefocust op een eerder grootschalig, hybride 
gebouwencomplex met zorgvoorzieningen 
voor ouderen (een woonzorgcentrum, 
serviceflats, een dag- en nachtcentrum 
voor ouderen), gemeenschapsfuncties (een 
zwembad en gemeentelijke bibliotheek) en 
commerciële functies (een krantenwinkel, een 
bakker en een cafetaria). 
De gelijkvloerse verdieping van het gebouw 
is opgevat als een commerciële en vooral 
publieke plint. Hierbinnen worden de 
handelaars en horeca gesitueerd langs de 
bestaande handelsstraat van As en langs het 
nieuwe plein. Eveneens aan de pleinzijde 
liggen het algemeen onthaal voor al de 
niet-commerciële functies in het gebouw, de 
bibliotheek, het zwembad.

Op de eerste verdieping situeert zich 
een woonzorgcentrum en een dag-en 
nachtcentrum voor ouderen. Op de tweede 
verdieping liggen naast functies uit het 
woonzorgcentrum eveneens een aantal 
serviceflats. Het dak van het complex is 
voorzien van een polyvalente zaal, een 
conciërgewoning en een daktuin voor de 
bewoners. Vanuit het gebouw zijn er sterke 
visuele en fysieke relaties met de omringende 
omgeving aanwezig.

Intern wordt in dit project vooral belang 
gehecht aan de verweving van het zwembad 
met het woonzorgcentrum: enerzijds ziet 
de studente raakvlakken in overlappende 
functies tussen het zwembad en het 
woonzorgcentrum. Zo kunnen de logistiek, 
de administratie, het onthaal en het cafetaria 
gedeeld worden. Anderzijds vormt het 
zwembad en haar diverse activiteiten ‘het 
decor’ (intern) voor het woonzorgcentrum. 
Bouwkundig worden ze visueel met mekaar 
gerelateerd, bouwfysisch gescheiden. 
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nieuwe, publieke, groene buitenruimtes 
en woon(zorg)ontwikkelingen geënt. Dit 
alternatieve circuit takt via doorsteken aan op 
het bestaande publieke domein.

Integratie van zorg in het masterplan
Zorg wordt verspreid over het dorpsweefsel 
van Opglabbeek.
Het zorgwonen en de zorgondersteunende 
voorzieningen worden voorzien in de te 
ontsluiten binnengebieden.
Centraal in het zorgverhaal staat 
het alternatieve circuit (fiets- en 
voetgangersnetwerk) doorheen de 
bouwblokken als ontmoetingsplek voor 
ouderen en trage, verkeersveilige verbinding 
tussen de (zorg)voorzieningen.

Studentenproject 2

Ruimtelijke situatie
Het studentenproject van Yuri Claes situeert 
zich in Opglabbeek. Ruimtelijk wordt het 
dorpscentrum, naast een kleine concentratie 
van een aantal voorzieningen in de nabijheid 
van de kerk van Opglabbeek, gekenmerkt door 
een uitgesmeerde bebouwing en relatief grote 
bouwblokken met een lage densiteit en grote, 
onbebouwde binnengebieden. 
Daarnaast is Opglabbeek ingebed in een zeer 
groene ruimere omgeving. Dit groen dringt tot 
diep in het bestaande dorpsweefsel door maar 
is meestal niet publiek toegankelijk.

Zorgprofiel Opglabbeek
Opglabbeek vergrijst snel en heeft nood aan 
meer voorzieningen voor ouderen.

Masterplan
Deze student verdicht het dorpsweefsel door 
de aansnijding en ontwikkeling van enkele 
centraal gelegen binnengebieden. Daarnaast 
vult hij nog beschikbare, onbebouwde 
percelen langs bestaande wegen, in het 
dorpscentrum, op.
Doorheen de bebouwde en onbebouwde 
binnengebieden van de bouwblokken 
introduceert hij een alternatief fiets- en 
voetgangersnetwerk. Op dit ‘groene’ 
fiets- en voetgangersnetwerk worden 

Studentenproject 3
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Ruimtelijke situatie
Het studentenproject van Birgit Vanvuchelen 
situeert zich pal in het centrum van Overpelt, 
in de nabijheid van de Oude Markt. Ruimtelijk 
wordt Overpelt doorsneden door een drukke 
verbindingsweg (N712), de Dorpsstraat. Deze 
Dorpsstraat, de oude handelsroute doorheen 
het dorp, snijdt het oostelijk deel van Overpelt, 
met een lage bebouwingsdensiteit, letterlijk af 
van het westelijk deel dat gekenmerkt wordt 
door een hoge bebouwingsdensiteit. Het cen-
trum heeft een zwakke uitstraling: retail is er 
nagenoeg verdwenen, voor jeugd, jonge gezin-
nen en ouderen valt er niet zoveel te beleven. 

Zorgprofiel Overpelt
Overpelt vergrijst snel en heeft nood aan meer 
voorzieningen voor ouderen.

Masterplan
Binnen het masterplan wordt een nieuwe han-
delsroute gecreëerd, dwars op de oude (de 
Dorpsstraat) waardoor het westelijk en ooste-
lijk deel van Overpelt functioneel en ruimtelijk 
opnieuw met mekaar gekoppeld worden. Langs 
deze nieuwe route worden woningen voor jon-
ge gezinnen, zorgwoningen, ondersteunende 
zorgvoorzieningen, handel, horeca en vrije be-
roepen op relatief beperkte afstand van mekaar 
ingeplant. 
Strategisch gelegen leegstaande plaatsen en 

Studentenproject 4

gebouwen in het dorpsweefsel worden aan-
gewend om het nieuwe (zorg)programma te 
realiseren. Het betreft enerzijds kleinschalige 
en gefaseerde ruimtelijke ingrepen voor het 
(zorg)wonen, de handel, horeca en vrije beroe-
pen. Anderzijds bestaat de ruimtelijke ingreep 
uit enkele grotere korrels voor zorg- en ge-
meenschapsondersteunende functies die zich 
ruimtelijk integreren in het dorpsweefsel.

Integratie van zorg in het masterplan
Het zorgwonen wordt voorzien in kleinschalige 
volumes verweven in het bestaande dorpsweef-
sel. Deze zorgwoningen worden al dan niet ge-
combineerd met een woning voor een andere 
doelgroep als een jong gezin, maar ook met 
winkeltjes, horeca en diensten (bank, dokter, 
…). Deze kleinschalige volumes worden archi-
tecturaal met mekaar gelinkt door de toepas-
sing van één terugkerend gevelmateriaal: Cor-
tenstaal. Dit zorgwonen wordt stapsgewijs, als 
er iets vrijkomt, gerealiseerd.
Daarnaast worden in het studentenproject drie 
zorgondersteunende, meer grootschalige ge-
bouwen voorzien. Het betreft een vrijstaand 
dag- en nachtverzorgingscentrum en een ge-
bouw met voorzieningen voor de twee. Elk ge-
bouw bezit een groen dak dat publiek gebruikt 
kan worden en toegankelijk is vanop het pu-
blieke domein. Bepaalde ruimtes in deze groot-

schaligere zorggebouwen kunnen op bepaalde 
momenten afgehuurd worden voor andere ac-
tiviteiten dan zorg. Bijvoorbeeld als jeugdhuis, 
als feestzaal, voor de eetdag van een lokale ver-
eniging, ...
Al de zorgvoorzieningen, zowel het wonen als 
de zorgondersteunende activiteiten, bevinden 
zich op wandelafstand van mekaar.
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Ruimtelijke situatie
Het studentenproject van Kristof Mariën 
situeert zich in Meeuwen. Vanuit functioneel 
oogpunt identificeerde hij binnen het huidige 
centrum een strook waarbinnen een aantal ge-
meenschapsvoorzieningen liggen. Een groot 
deel van deze strook wordt echter ingenomen 
door scholen en groenzones die niet optimaal 
gebruikt worden. Met als gevolg dat deze ge-
bieden in het weekend leeg en verlaten zijn.

Zorgprofiel Meeuwen
Meeuwen vergrijst snel en heeft nood aan meer 
voorzieningen voor ouderen.

Masterplan
De geïdentificeerde strook voor gemeenschaps-
voorzieningen wordt versterkt door het doelge-
richt toevoegen van nieuwe publieke functies. 
De toevoeging van ‘groen’ vormt de basis van 
een publiek kwalitatief domein dat alle oude en 
nieuwe publieke functies èn het aangrenzende, 
bestaande woonweefsel met mekaar verbindt.

Integratie van zorg in het masterplan
Binnen de strook, zoals voorzien in het mas-
terplan, worden op verschillende strategische 
plekken een aantal voorzieningen voor oude-
ren ingeplant.
Één voorziening werd verder uitgewerkt door 
de student en betreft een nieuw bouwvolume, 
een atriumgebouw, dat de functionele com-
binatie maakt tussen een woonzorgcentrum, 
dagopvang voor ouderen, een fitnesszaal, een 
danszaal, hotel en een café. 
Doel van de danszaal is dat deze specifiek een 
ouder publiek uit de ruimere regio aantrekt. 
Een soort van interregionaal initiatief. De hotel-
functie die het complex biedt, sluit hierop aan 
en is bedoeld voor ouderen die na een avondje 
dansen, te moe zijn om nog terug naar huis te 
gaan. Gedurende de dag kunnen de kamers van 
het ‘hotel’, net als de in het gebouw aanwezige  
ontspanningsruimtes en cafetaria, gebruikt 
worden voor de dagopvang van ouderen.
In hetzelfde gebouw situeert zich eveneens 
een woonzorgcentrum, opgesplitst in een acht-
tal ‘leefgroepen’ met een eigen toegang. Deze 
leefgroepen kunnen, net als de dagopvang, ge-
bruik maken van de gemeenschapsvoorzienin-
gen in het gebouw. 

Studentenproject 5
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FEDERAAL NIVEAU 

1.1. PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

De strategie op federaal niveau richt zich voornamelijk op:
 − het garanderen van de financiële leefbaarheid van de 

overheidsfinanciën (en van de sociale zekerheid) op 
lange termijn.

 − de structurele hervorming van het pensioenstelsel en 
de arbeidsmarkt.

 − het leefbaar maken van de toegang tot kwaliteitsvolle 
diensten voor langdurige zorg en gezondheidszorg. (zo 
valt via het RIZIV de prijs die rusthuisbewoners wordt 
aangerekend onder de bevoegdheid en het toezicht van 
de federale overheid).

Wat het aanbod van zorg en opvangvoorzieningen 
voor ouderen betreft, formaliseren een aantal 
samenwerkingsprotocollen de samenwerking tussen de 
federale overheid en de gemeenschappen en gewesten. 
Dus de Vlaams Gewest en Federale Overheid.

1.2. FORMALISERING VAN 
SAMENWERKINGSPROTOCOLLEN TUSSEN 
DE FEDERALE OVERHEID EN HET VLAAMSE 
GEWEST M.B.T. HET AANBOD VAN ZORG- 
EN OPVANGVOORZIENINGEN VOOR 
OUDEREN.

De principes van de gevolgde strategie zijn:
 − Diversificatie van het aanbod van hulpformules 

(niet- residentiële en kortverblijfdiensten) waardoor de 
ouderen thuis kunnen worden verzorgd.

 − Controle op de ontwikkeling van het zorgaanbod 
met garantie van kwaliteitsdiensten voor de ouderen. 
De diverse akkoorden bepalen een geleidelijke 
omschakeling van rusthuisbedden naar RVT- bedden. 
De programmering van deze RVT-bedden is momenteel 
nog een bevoegdheid van de federale overheid, maar 
zal waarschijnlijk overgeheveld worden naar Vlaams 
niveau.

 − Parallel hiermee verbinden de gemeenschappen en 
gewesten zich ertoe een moratorium in acht te nemen 
voor de geprogrammeerde structuren door geen 
nieuwe principe-akkoorden of nieuwe voorafgaande 
machtigingen meer toe te kennen.

1 2
VLAAMS NIVEAU  

2.1 ACTIETERREIN EN REGELGEVEND 

KADER

Algemeen zijn de gewesten en gemeenschappen belast 
met:
 − de wetgeving inzake opvangstructuren voor ouderen 

(residentiële diensten)
 − de wetgeving inzake diensten die hulp verlenen aan 

gezinnen en ouderen (niet-residentiële diensten)
 − een preventief beleid rond de gezondheid van de 

ouderen.

Zo is het Vlaams gewest bevoegd voor de planning 
(programmering), de controle en de erkenning van 
voorzieningen voor ouderen (het aantal, ect) op basis van 
normen vastgelegd ofwel door de federale overheid ofwel 
door de gewesten zelf naargelang van het type opvang 
(RVT, woonzorgcentra ...).

Een belangrijk orgaan op Vlaams niveau is het VIPA of 
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden.  
Het VIPA heeft als missie om initiatieven te ontwikkelen 
en in financiering te voorzien voor een kwaliteitsvolle, 
toegankelijke en betaalbare infrastructuur voor 
de zorg- en dienstverlening in het kader van de 
persoonsgebonden aangelegenheden. Dat maakt het 
mogelijk voor bouwheren om voorzieningen aan te bieden 
die betaalbaar zijn en tegelijk beantwoorden aan de 
hedendaagse eisen inzake woon- en zorgcomfort. 
Zo verleent het VIPA  investeringssubsidies en - 
waarborgen aan initiatiefnemers uit de welzijns- en 
gezondheidssector voor het oprichten, aankopen, 
uitbreiden en verbouwen van gebouwen (1)  en voor de 
aankoop van uitrusting of apparatuur (2).
Binnen het VIPA worden inzake zorg verschillende 
domeinen onderscheiden die elk afzonderlijk worden 
beschouwd en gesubsidiëerd. Deze beleidsdomeinen 
zijn: bijzondere jeugdbijstand (1), algemeen welzijnswerk 
(2), gezinnen met kinderen (3), ouderen en thuiszorg (4), 
personen met handicap (5), preventieve en ambulante 
gezondheidszorg (6), algemene en universitaire 
ziekenhuizen (7) en psychiatrische ziekenhuizen (8). 
In de praktijk heeft het VIPA een grote invloed op de 
ruimtelijke uitwerking van zorgvoorzieningen. 

2.2 PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Met betrekking tot haar beleid inzake zorg geeft het 
Vlaamse Gewest in het bijzonder voorrang aan het 
ouderenbeleid. De volgende instrumenten zijn daar een 
uiting van:
 − Decreet houdende de stimulering van een inclusief 

Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ou-
deren (7 december 2012, gewijzigd op 8 januari 2013)

 − Woonzorgdecreet (2009)
 − Omzendbrief betreffende de ‘Vlaamse beleidsdoelstel-

lingen bij de uitvoering van het decreet betreffende 
het lokaal sociaal beleid voor de periode 2014-2019’ 
van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin.

 − Omzendbrief van 12 december 2012 van Vlaams Minis-
ter van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreffende 
het verlenen van voorafgaande vergunningen voor 
woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.

2.3 RAAMDECREET “HOUDENDE DE 
STIMULERING VAN EEN INCLUSIEF 
VLAAMS OUDERENBELEID EN DE 
BELEIDSPAR- TICIPATIE VAN OUDEREN

Dit decreet voorziet in de vaststelling van een 
meerjarenactieplan (1), stelt een minister aan voor 
de coördinatie van het ouderenbeleid (2), richt een 
overlegcomité op van ouderen (Vlaamse Ouderenraad) 
(3) en stimuleert de ontwikkeling van een lokaal 
ouderenbeleid (4). 

Binnen dit decreet voorziet de Vlaamse Gemeenschap 
eveneens subsidies voor relevante partnerorganisaties 
om de kennis van een lokaal bestuur en ouderen op 
het terrein m.b.t. de ontwikkeling van een inclusief 
ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen, te 
ondersteunen of versterken.

2.4 WOONZORGDECREET

De Vlaamse Regering heeft in 2009 het zogenaamde 
“woonzorgdecreet” aangenomen, dat de vroegere 
decreten herwerkte en integreerde die zowel betrekking 
hadden op de opvangstructuren als op de thuisdiensten 
voor ouderen.

De voornaamste nieuwe accenten van dit decreet zijn:
 − Het vernieuwen en versterken van het informele en 

professionele thuiszorgaanbod.  
Dit gaat van gastopvang, mantelzorg en oppas door 
vrijwilligers tot thuisverpleging en diensten voor 
maatschappelijk werk, gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg (schoonmaakhulp, karweihulp, oppashulp 
en doelgroepmedewerkers). De lokale en de regionale 
dienstencentra krijgen een nog meer vooraanstaande 
rol in de thuiszorg. 

 − De toename van het aantal centra voor kortverblijf 
(CVK) en het aantal dagverzorgingscentra (DVC) en 
de uitbreiding ervan tot occasionele nachtopvang, 
specialistische zorg en mogelijkheid tot crisisopvang. 
Doel is om vrijwilligers en mantelzorgers niet te 
overbelasten inzake de verzorging van ouderen. 

 − Het slopen van de muur tussen thuiszorg en 
residentiële zorg wat de sociale inclusie van de 
zorgvrager zal bevorderen.  
Zogenaamde assistentiewoningen zullen bijvoorbeeld, 
onder bepaalde voorwaarden, kunnen worden erkend 
als deel van een woonzorgcentrum, waardoor ouderen 
aangepaste zorg kunnen krijgen zonder dat ze dienen 
te verhuizen. Multidisciplinaire zorgnetwerken moeten 
de zorgcontinuïteit van de gebruiker garanderen.

 − Het decreet tracht ook in te spelen op het financiëel 
betaalbaar houden van thuiszorg.  
Om de ouderenzorg financieel toegankelijker te maken, 
streeft men naar een systeem waarbij de bijdrage voor 
alle thuiszorgvoorzieningen gekoppeld wordt aan het 
inkomen en de gezinslast. Ook de verplichte Vlaamse 
zorgverzekering blijft behouden. Bovendien laat het 
woonzorgdecreet toe om een maximumfactuur in te 
stellen voor de thuiszorg.
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2.5 OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE 
“VLAAMSE BELEIDSDOELSTELLINGEN 
BIJ DE UITVOERING VAN HET DECREET 
BETREFFENDE HET LOKAAL SOCIAAL 
BELEID VOOR DE PERIODE 2014-2019”, 
VAN VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, 
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN.

De beleidsdoelstellingen m.b.t. zorg, wonen en ruimte 
zijn:
 − Vermaatschappelijking van de zorg.  

Het Vlaams Beleid wil er zich op richten dat mensen 
zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen zijn of geholpen 
kunnen worden door mensen uit hun directe omge-
ving (bijvoorbeeld door middel van mantelzorg). Het 
‘zo lang mogelijk leven zonder gespecialiseerde hulp’ 
wordt gestimuleerd. Tegelijk wil het Vlaams Beleid 
vrijwilligerswerk en buurtwerk (betrokkenheid van 
de lokale samenleving) stimuleren om zorgvragers 
te ondersteunen. Ook wil het Vlaams Beleid ‘zorg’ 
geïntegreerd benaderen: ook andere beleidsdomeinen 
als werk, wonen, onderwijs, cultuur en sport, … erbij 
betrekken.

 − Een divers en aangepast woonzorgaanbod.  
In het Vlaamse Woonzorgdecreet van 13 maart 
2009 zijn differentiatie en samenwerking in de 
zorg twee belangrijke aandachtspunten. Door een 
betere afstemming tussen extramurale, transmurale 
en residentiële voorzieningen, kan zorg op maat 
gefaciliteerd worden.  
Bepalende factoren zijn daarbij het behoud van 
autonomie en van een sociaal netwerk.  
De omzendbrief stelt tevens dat het aanbieden van 
‘zorg op maat’ een opdracht is die kan opgenomen 
worden door lokale dienstencentra. Lokale besturen 
kunnen hiertoe het initiatief nemen.  
Los van de exploitatie van dit dienstencentrum, kan 
volgens de omzenbrief een lokaal bestuur ook een 
belangrijke rol spelen als initiator en/of facilitator van 
vernieuwende concepten als levensloopbestendige 
wijken en/of woonzorgzones. Het uitbouwen van een 
levensloopbestendige omgeving vereist immers een 
ruimtelijke visie die de relevante aspecten van welzijn, 
zorg en wonen op stedenbouwkundig vlak verzoent en 
in overeenstemming brengt met de noden van een zo 
divers mogelijke groep van inwoners. Het gaat om een 
ruimtelijke visie die wordt ontwikkeld aan de hand van 
hoe mensen er nu en in de toekomst moeten/kunnen 
leven.  
De Omzendbrief stelt tevens dat de realisatie van 
een sociale, verkeersveilige en toegankelijke woon- 
en zorgomgeving, in overleg met bestaande en 
toekomstige woonzorgactoren, daarbij essentieel is. 
Als instrument stelt zij de opmaak van een 
‘zorgstrategisch plan’ voor.  
Het is de bedoeling van het Vlaams beleid om in de 
nabije toekomst bij de toekenning van vergunningen 
rekening te houden met de leemten in het aanbod, 
met voorrang voor die gemeenten  (of groep van 
gemeenten) waar het tekort het grootst is. Het lokale 
bestuur, of enkele gemeenten samen, kunnen binnen 
het kader van hun sociaal beleid, samen met de 
bestaande (woon)zorgactoren, een zorgstrategische 
planning opstellen. Als dat gebeurt vervangt deze 
planning de in het kader van de VIPA-procedure 
verplichte planningsoefening.

 − Een beleid inzake de vergrijzing van de bevolking.  
Lokale besturen dienen volgens de Omzendbrief een 
inclusief ouderenbeleid te voeren en de participatie 
van ouderen aan dit beleid te stimuleren. Specifieke 
aandacht wordt besteed aan de problematiek van 
dementie.

2.6 OMZENDBRIEF VAN 12 DECEMBER 
2012 VAN VLAAMS MINISTER VAN 
WELZIJN, VOLKGSGEZONDHEID EN 
GEZIN BETREFFENDE HET VERLENEN VAN 
VOORAFGAANDE VERGUNNINGEN VOOR 
WOONZORGCENTRA EN CENTRA VOOR 
KORTVERBLIJF.

De minister wenst af te stappen van de huidige werkwijze, 
waarbij het principe van de chronologie gehanteerd 
wordt en waarbij – bij aanvragen die voor dezelfde 
gemeente gelijktijdig worden ingediend en die formeel 
en inhoudelijk als gelijkwaardig worden beschouwd – een 
proportionele verdeling gebeurt, omdat dit in de huidige 
omstandigheden niet langer efficiënt is.

In de toekomst zal er enerzijds worden gestreefd om 
reeds vergunde maar nog niet gerealiseerde capaciteit 
te dynamiseren. Anderzijds is het doel om bijkomende 
capaciteit prioritair toe te kennen aan die initiatiefnemers 
die een antwoord bieden op de grootste noden per regio 
en dit binnen de beschikbare federale budgetten.
Een duidelijke procedure en objectief meetbare en 
transparante selectiecriteria met respectieve gewichten 
zal hiervoor worden uitgewerkt. 

Voor groepen van assistentiewoningen waarvoor 
een erkenning wordt aangevraagd, geldt dat zij van 
rechtswege geacht worden te passen in de programmatie 
en te beschikken over een voorafgaande vergunning. Kort 
samengevat kan men stellen dat met deze omzendbrief 
bijgevolg ‘groen licht’ gegeven wordt voor de realisatie 
van grootschalige zorgvoorzieningen.

2.7 CONCLUSIE 

Voor een strategisch beleid inzake zorg, wonen en 
ruimte staan samenwerking en afstemming centraal, op 
gemeentelijk vlak, intergemeentelijk vlak en tussen de 
(zorg)partners onderling.
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