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Inhoud sessie



Opbouw

1) Verwelkoming en introductie (10’)

2) geWOONtebreker in vogelvlucht (5’) 

3) Gemeenten aan het woord: Malle en Nijlen (20’)

4) Vraag en antwoord (10’)

5) Blik op de toekomst (5’)



Intro



geWOONtebreker in 
vogelvlucht





Opzet en doelstelling?

geWOONtebreker is:

- een participatief veranderingsproces (met beleidsmakers, 
ambtenaren, experten én burgers)

- op zoek naar een duurzame gedragsverandering op vlak van 
wonen,

- dat de bouwstenen legt voor een duurzaam en toekomstgericht 
lokaal woonbeleid.

geWOONtebreker gaat uit van een transversale blik op wonen: 

- een kwaliteitsvol woonbeleid kan niet op zich staan

- raakvlakken met andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke 
planning, milieu, zorg, onderwijs, economie, mobiliteit ... 

Tijdens geWOONtebreker worden plannen tot leven gebracht. 
Vanuit concrete ervaringen wordt gezamenlijk kennis opgebouwd.



Welke gemeenten gingen reeds aan de slag?

• 2013: Start in Beerse, initiatief cultuurdienst 

- samen met de inwoners op zoek naar nieuwe, duurzame woonvormen. 

- projectsubsidie provincie Antwerpen

➢ Als provincie zagen we het potentieel van dit traject en kregen we 
steeds meer vragen van lokale besturen die met gelijkaardige 
vragen worstelen. 

• 2017: provincie zet 4 nieuwe trajecten op i.s.m. Malle, Nijlen, 
Westerlo en Wijnegem.



Woonuitdaging Westerlo?

• WESTERLO - Zorgzaam ouder worden. 

Hoe kunnen we wonen en zorg herdenken en zo de toegang tot zorg 
beter bereikbaar maken voor ouderen? Brengen we zorg tot bij de 
mensen of net omgekeerd?



Woonuitdaging Wijnegem?

• WIJNEGEM: Kindvriendelijke leef- en woonomgeving

Hoe transformeren we een bestaande woonomgeving naar een 
aantrekkelijke, kindvriendelijke leef- en woonomgeving met 
behoud van de eigenheid?



Gemeente aan het woord: 
Malle





Inspiratiecafé 2 oktober 2016



Inspiratiecafé 18 april 2017



Digitale bevraging
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Digitale bevraging – offline activiteiten

Senioren

Scholen - lespakket
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8,5Malle

Heel erg hoge 
tevredenheidsscore 
voor graag wonen in 

Malle

Hoe graag woon jij in Malle?

Zeer hoge sores



Inspiratiecafé 21 november 2017



Groene ruimte, wat mag er in de weegschaal? 



Verdichten, ruimte voor iedereen



Delen, van een trampoline, tot je tuin



Mobiliteit - samen onderweg



Een eigen plek voor iedereen



Wat nemen we mee van geWOONtebreker?

- de samenwerking tussen verschillende diensten

- verder ontwikkelen van een visie

- besprekingen projectontwikkelaar

- blijven participeren



Waarom meedoen met geWOONtebreker?

Leerrijk, boeiend, intensief traject, 

met participatie en inspiratie als kernwoorden.  



Gemeente aan het woord: 
Nijlen



Vraag en antwoord?



Blik op de toekomst?



GeWOONtebreker
breekt uit



Wat vind jij?

Wat vind 
jij?



Aanbod provincie Antwerpen?




