•

Socio-culturele vereniging actief in
Vlaanderen en Brussel

•

7 vaste medewerkers op 4 thema’s:
•

rechtvaardig migratiebeleid

•

samenwerking in diversiteit

•

interlevensbeschouwelijke ontmoeting (o.a.
Iedereen Feest kalender)

•

effectieve aanpak van racisme (o.a. Als

bondgenoten racisme aanpakken)

1.

Burgers en verenigingen ondersteunen in
het opzetten van lokale

huisvestingsinitiatieven

2.

Verhuurders en huiseigenaars informeren
en sensibiliseren over het huisvesten van
erkende vluchtelingen

3.

Beleidswerk rond wonen op lokaal en
Vlaams niveau

Korte voorstellingsronde
• 1 iemand per initiatief/werking neemt
het woord
– Benoem je collega’s
– Vertel in max. 2 zinnen wat jullie doen
rond huisvesting
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NETWERKDAG WONING GEZOCHT, BUREN GEVONDEN
i.s.m. Woonhulp voor Vluchtelingen Lier
PROGRAMMA
•

10:00u – Deuren en onthaal

•

10:15u – Inleiding (Nils Luyten – ORBIT vzw
projectmedewerker ‘Woning Gezocht, Buren Gevonden)

•

10:30u tot 11:30u – Workshop Zelfevaluatie (Annelies
Poppe)

•

11:30u tot 12:30u – Basiscursus Huursubsidie (Johan
Walgraef – Agentschap Wonen Vlaanderen)

•

12:30u –13:30u: lunch

•

13:30u tot 14:30u – Keuze uit twee sessies ‘Woonhulp voor
Vluchtelingen’.
– Sessie 1 – Vluchtelingen getuigen:
– Sessie 2 – Workshop Woonclub & Transitwoning
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2016-2018:
-

Ervaring- & kennisopbouw (RO, huurwetgeving, wooncode, …)
Ondersteunen & verbinden van bestaande en opstartende initiatieven
Samenwerking met andere middenveldorganisaties (Dossier Wonen, Toolkit
Gastvrij Netwerk)
Beleidswerk (e.g. Woonnota Regio Aalst & Dender, Migratiecoalities, focus op
gemeentelijk niveau -> gemeenteraadsverkiezingen)

2019-2021:
-

Blinde vlekken opvullen -> overbevraging van bestaande initiatieven & veel
vragen uit ‘lege’ gebieden (voogden, OCMW’s, …)
Ondersteuning loopt door (e.g. komen veranderingen aan in de
huurwetgeving)
Beleidswerk: 19 aanbevelingen voor ‘19 (sterkere focus op Vlaams niveau)
Melding Tijdelijk Wonen

Blinde vlekken:
- Westhoek
- Vlaamse Ardennen
- Kempen
- Limburg
Heb je weet van burgergroepen
of verenigingen in die regio’s
- die al actief zijn rond het
thema wonen en onze
ondersteuning kunnen
gebruiken?
-

Workshop goede praktijken
Krantje
…

- Die nog niet actief zijn rond het
thema maar mogelijks
interesse hebben in een
inspiratieavond rond wonen in
hun regio?
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Melding Tijdelijk Wonen
Sinds September 2016, enkel in Vlaanderen
Vrije ruimtes in je eigen woning gebruiken om
erkende vluchtelingen te huisvesten

Verplicht om een RO melding te maken bij je
gemeente, i.p.v. een vergunning
Creëert een tijdelijk ondergeschikte
wooneenheid -> oplossing voor RO misdrijf
De inwoners kunnen zich hierop domiciliëren en
krijgen in het bevolkingsregister de code
‘Tijdelijk Opvang’.

Melding Tijdelijk Wonen
Voorwaarden
•
Je mag naast je eigen gezin maar één
extra alleenstaande of gezin in je woning
huisvesten.
•

De nieuwe inwoners beschikken minstens
over een privékamer. De keuken,
badkamer en andere ruimtes mag je delen.

•

De privékamer maakt fysiek deel uit van de
woning en betreft maximaal 1/3 van je
volledige woning.

•

Je mag je woning maximaal 3 jaar delen
vanaf het maken van de melding.

Veelgestelde vragen:
•

Normaliter géén impact op eventuele
uitkeringen of inkomens. Maar: soms
ongekend bij het OCMW ->
documentatie meenemen

•

Je bepaalt zelf hoeveel contact je
met elkaar wilt hebben! -> hoeft dus
géén pleegzorg te zijn

•

Verhuren kan via een standaard
huurcontract

•

Een huursubsidie is mogelijk maar
enkel indien er aparte was en
kookgelegenheid is

HANDLEIDING VOOR DIGITALE INDIENING
KOMT ER AAN!

Bestel gratis onze ‘huisjes’! ->
Melding Tijdelijk Wonen flyers

Ga op zoek naar huiseigenaars
binnen je eigen netwerk! ->
mensen wiens kinderen het huis
uit zijn, ouderen die gezelschap
kunnen gebruiken, mensen met
kamers te veel en die wel wat
willen bijverdienen, …
Help ons lokale partners vinden! –
> ORBIT zoekt lokale
welzijnsorganisaties die jonge en
NBM vluchtelingen begeleiden
om samen een project op te
zetten rond deze vorm van
samenhuizen
12

Brussel| Maandag 28 januari van 14u tot 16u30
INSCHRIJVING VIA WWW.WONINGGEZOCHT.BE

LEERDEBAT WONEN
IN HET VLAAMSE PARLEMENT
•

Hoe kan het Vlaamse beleid burgers en
verenigingen beter ondersteunen in hun
zoektocht naar huisvesting voor erkende
vluchtelingen en andere kwetsbare
medeburgers?

•

Kom je ervaringen, ideeën en vragen
voorstellen aan een panel van Vlaamse
vertegenwoordigers uit de Commissie Wonen.

•

Reeds bevestigd:
– An Moerenhout (Groen)
– Katrien Partyka (CD&V)
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Bevraging
gezinshereniging &
wonen
•

Hoofdvraag: waar zitten de knelpunten
rond gezinshereniging en wonen
–

–
–
–
–

•

Familieleden die een asielaanvraag doen om
dakloosheid te vermijden
Overbewoning en uithuiszetting
Verlies huursubsidie
Geen aanbod op sociale (en private)
huurmarkt
…?

Vragenlijst via mail
–

Nood aan verhalen & cijfers

Doel: WGBG dossier en opiniestuk
gekoppeld aan beleidsaanbevelingen
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