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huishoudens eigenaar 

van een CLTB woning

55 deelnemers 
aan de virtuele inschrijvingssessies en… 

189 deelnemers aan de sessies in 
onze kantoren - aangepast aan de 

covid-beperkingen
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TIEN JAAR AL
Op 28 februari 2011 werden de statuten van 
wat toen nog “Platform Community Land Trust 
Brussel” heette neergelegd bij de griffie.. Wat 
bezielde de initiatiefnemers? In een context van als 
maar stijgende woonprijzen wilden ze een nieuwe 
vorm van betaalbaar wonen introduceren. Een vorm 
die mensen met een laag inkomen de kans geeft 
om eigenaar te worden van een kwaliteitswoning, 
die ervoor zorgt dat deze woningen ook voor de 
volgende generaties betaalbaar blijven, die de 
bewoners nauw betrekt bij het ontwerp van de 
woningen, het bestuur van de organisatie in handen 
geeft van de gemeenschap, en die ook de cohesie 
in de buurten waarin gebouwd wordt wil versterken.  
Ze zagen in het Community Land Trust (CLT) model 
niet alleen een instrument om het dagelijkse leven 
van gewone mensen te verbeteren, maar ook een 
schakel in een nieuw maatschappijmodel, waar 
velen in de nasleep van de economische crisis van 
2008 naar op zoek waren.

In 2020 werden we opnieuw met een ernstige cri-
sis geconfronteerd. De covid-crisis toonde, voor 
zover dat nog nodig was, aan hoe belangrijk het 
is om een goede woning te hebben. Wie niet het 
geluk had in een kwaliteitswoning te wonen werd 
hard getroffen. De 39 gezinnen die vorig jaar, net 
voor de epidemie uitbrak, in hun nieuwe woningen 
in onze projecten Le Nid en Arc-en-Ciel konden 
trekken, hadden op dat vlak geluk. De solidariteit-
sactie die enkele leden opzetten om andere leden 
te helpen toonde dan weer aan dat het bij een CLT 
om meer dan woningen gaat.

De covid-crisis gooide vorig jaar ook roet in het 
eten voor onze organisatie. We keken uit naar de 
feestelijke inhuldiging van onze projecten Le Nid 
en Arc-en-Ciel. We hebben het iets bescheidener 
moeten vieren dan gehoopt, maar we zijn daarom 
niet minder fier op deze realisaties.

We wilden vorig jaar ook een eerste grote interna-
tionale CLT-conferentie organiseren, hier in Brus-
sel. Ook dat is niet kunnen doorgaan. Dat heeft het 

CLT-model niet belet om zijn internationale opmars 
voort te zetten. In Europa is het aantal stedelijke 
CLT’s de afgelopen jaren gestegen van amper 
een dozijn naar bijna tweehonderd. Steeds meer 
zien we referenties naar Community Land Trusts 
opduiken in Europese en internationale beleidsdo-
cumenten. We zijn trots dat we daar als CLTB aan 
hebben kunnen bijdragen. Tien jaar geleden waren 
we de pioniers op het Europese vasteland, en we 
blijven een voortrekkersrol spelen.

Er staan ons als samenleving nog harde tijden 
te wachten. We denken dat deze crisis ook een 
kans is om het anders te gaan aanpakken, om de 
toekomst waar wij van dromen een stap dichter 
bij te brengen. Community Land Trusts kunnen, 
samen met vele andere alternatieven, de basis 
vormen voor een meer duurzame, eerlijke, solidaire 
en gelukkige samenleving.  We hopen dat wij op uw 
steun kunnen blijven rekenen om daaraan verder te 
bouwen.
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VOORUITGANG VAN 
VASTGOEDPROJECTEN
Het jaar 2020 heeft grote vooruitgang gebracht voor de 
vastgoedprojecten van CLTB: 49 appartementen zijn nu 
bewoond, 60 zijn in aanbouw, 60 zijn in de voorbereidingsfase 
en nog eens 100 wooneenheden, verspreid over 
verschillende terreinen in prospectie, zijn in studie.

Twee pilootprojecten 
eindelijk bewoond

In 2020 werden de projecten Le Nid en Arc-en-Ciel in ge-
bruik genomen. Verhuizen naar een nieuw huis en daar de 

eerste maanden doorbrengen is op zich al een cru-
ciale stap, maar dat in volledige lockdown doen 

was een echte uitdaging.  De gemeenschap-
pelijke ruimten en tuinen bleken tijdens 
deze gezondheidscrisis meer dan welkom. 
Als vanzelf brachten ze de bewoners bij 
mekaar en lieten ze hen het samenleven 
ervaren. 
Gelukkig waren er het CLTB-team en hun 
partners (Convivence/Samenleven voor 
Le Nid en Bonnevie en CIRÉ voor Arc-
en-Ciel) om de nieuwe eigenaars tijdens 
deze intense momenten te begeleiden. 
De twee jaar tussen de voorlopi-

ge oplevering (het afsluiten van de 
werffase net voor het betrekken van het 
gebouw) en de definitieve oplevering (het 
opheffen van de aannemer van verantwoor-
delijkheid voor eventuele constructiefouten) 
zijn een cruciale periode om een gebouw 

en de uitrusting ervan te leren 
kennen, de gebreken ervan 

op te merken en te 
leren hoe het moet 

worden onderhou-
den. Gedurende 
deze twee jaar 
blijven CLTB en 
zijn partners nog 
steeds aanwezig, 
met name om te 
helpen bij het ops-
tarten en conso-
lideren van de 
mede-eigendom.

Le 
Nid

Arc 
en 
Ciel
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Eerste twee werven bijna voltooid
De afgelopen twee jaar heeft CLTB geëxperimenteerd met de ontwikke-
ling van twee projecten in samenwerking met een privé-promotor. De kan-
didaat-kopers zijn minder betrokken bij het ontwerp bij dit soort projecten, 
maar daar staat tegenover dat de termijnen korter zijn, omdat CLTB in dit 
geval een project koopt dat reeds een bouwvergunning heeft. 

 xHet project Onafhankelijkheid wordt ontwikkeld door Gillion Development. Op het 
moment van schrijven legde aannemer Gillion Construct de laatste hand aan de afwer-
king van de woningen en de gemeenschappelijke ruimtes. 
 xDe werkzaamheden aan het CALICO-project, dat 34 wooneenheden, een geboorte- en sterfhuis en een 
reeks gemeenschappelijke ruimten omvat, vorderen eveneens goed. Dit project, ontwikkeld door Belgian 
Land en gebouwd door het bouwbedrijf Herpain, maakt deel uit van een groter complex van 100 woningen. 

De gezondheidscrisis heeft gevolgen 
gehad voor de voortgang van de 
bouwwerkzaamheden, maar de vertra-
gingen zijn beperkt.  

Voor de toekomstige bewonersgroepen 
van deze twee projecten zal het jaar 
2021 een druk jaar worden. Op het pro-
gramma: voorbereiding van de krediet-
dossiers en de aktes, oprichting van de 
mede-eigendom, schilderwerken 
en, als alles goed gaat, het 
betrekken van de wonin-
gen en beginnen met 
de inrichting van de 
 gemeenschappelijke 
lokalen. Een hoop 
nieuwe avonturen lig-
gen in het verschiet!

Onafhankelijkheid

CALICO
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Vier nieuwe projecten 
hebben hun architecten

In 2020 heeft CLTB architectenbureaus aangesteld voor 4 ver-
schillende projecten. Voor de selectie van het architectenbureau dat 

verantwoordelijk wordt voor het ontwerp en werfopvolging van een project, 
moet een openbare aanbestedingsprocedure worden gevolgd. Er wordt een 

aanbesteding uitgeschreven, vervolgens worden de ontvangen offertes geanalyseerd en deze 
analysefase wordt afgesloten met een adviescomité. Tijdens dit adviescomité stelt elk bureau 
zijn ontwerp voor aan een jury bestaande uit vertegenwoordigers van het ArchiLab (waarover 
hieronder meer) en andere experten, en aan het team van Bouwmeester - Maître architecte 
(bMa). Het bMa-team ondersteunt CLTB bij de organisatie van deze openbare aanbestedingen. 
In 2020 zijn vier contracten gegund:

 xVoor het Transvaal-project werkt CLTB samen 
met PTArchitecten. De bouwvergunning is in de 
zomer van 2020 verleend en de aanbesteding 
voor de werken is in voorbereiding. Momenteel 
loopt de oproepprocedure voor kandidaten die in 
de eerste helft van 2021 de groep van toekoms-
tige bewoners zullen gaan vormen.
 xHet project Antwerpsesteenweg wordt uitge-
voerd in samenwerking met Leefmilieu Brus-
sel, dat op het terrein van CLTB een antenne 

krijgt voor de parkwachters en animatoren van 
het Zennepark. Pierre Blondel Architects is in 
oktober 2020 aangesteld. Sindsdien hebben 
onze ArchiLabs in samenwerking met het 
architectenbureau het voorontwerp verrijkt. 
 xHet project Pastoor Cuylits bevindt zich al in 
een verdere fase: het dossier voor de bouwver-
gunning is in december 2020 ingediend. Voor 
dit kleine project van 9 woningen werkt CLTB 
samen met het bureau VERS.A.
 xVoor het Tivoli-project, gelegen in de duur-
zame wijk Tivoli Greencity, ten slotte, werd 
de gunning van de opdracht in december 
afgerond. Het team bestaande uit de bureaus 
Vers plus de bien-être (V+) en HBAAT werd 
gekozen. 

Transvaal

Antwerpse- 
steenweg

Pastoor
Cuylits
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Pastoor
Cuylits

Tivoli

Er is een jaar voorbij sinds Fatima haar intrek nam in 
haar appartement in Molenbeek. Het project Arc-en-
Ciel telt nu 32 huishoudens. Fatima was één van de 
eerste bewoners die zich bij de groep aansloot. Zij 
heeft meegeholpen bij de organisatie van het Bazar 
Festival, dat de samenhang tussen de bewoners en 
met de buren wil versterken.

We hielden vol en staan nu 
waar we wilden staan...
ʺIk zat in een moeilijke situatie, want 
ik woonde in een vrij kleine, erg dure 
woning. Ik zei tegen mezelf: «Dit kan 
zo niet blijven duren, ik moet een 
manier vinden om er iets aan te doen». 
Het was bij CIRÉ dat ik de CLTB leerde 
kennen. Wij waren een van de eerste 
gezinnen die betrokken raakten bij het 
Arc-en-Ciel project. Ik wilde een woning 
waar ik in alle rust kon leven, zonder 
gestrest te worden door een mogelijke 
huurverhoging, vochtproblemen of 
moeilijkheden met de huisbaas.
De CLTB-waarden trokken mij aan, het 
idee om elkaar te helpen. Voordat de 
eerste steen werd gelegd, heb ik, door 
de vele vergaderingen, mijn buren 
leren kennen. Ik ga er niet om liegen: 
we hebben onze ups en downs gehad, 
maar we hebben volgehouden en we 
hebben elkaars moeilijkheden leren 
begrijpen, om samen oplossingen te 
vinden. We wilden een gemeenschap-
pelijk project creëren, daarom startten 
we het Bazar Festival op, een 
maandelijkse rommelmarkt in onze 
straat. Het was een deur die we wilden 

openzetten naar de buurt.
Toen het project er kwam, hoorden 
we slechte dingen over Molenbeek. 
Maar Molenbeek is helemaal geen 
probleem, er zijn hier veel goede 
mensen. We kunnen de dingen in de 
goede richting sturen en als ik daarbij 
kan helpen, dan ben ik de eerste om ja 
te zeggen.
Nu hebben we allemaal ons eigen 
appartement en als we elkaar in de 
gangen tegenkomen, gaat het er 
altijd beleefd en vriendelijk aan toe. 
Als er moeilijkheden zijn, kunnen we 
er onder elkaar over praten in de What-
sApp-groep die we hebben opgericht. 
We proberen altijd te blijven commu-
niceren.
Eerlijk gezegd ben ik nu altijd blij als ik 
thuiskom, wat in mijn vorige woningen 
niet het geval was. En zelfs al maakte 
covid het ons moeilijk om alles in orde 
te brengen toen we hier introkken, nu 
zijn we hier en dat is het belangrijkste.ʺ

 COMMUNITY LAND TRUST BRUSSEL | 9



ArchiLabs in lockdown-modus
Voor elk van deze 4 projecten werd een ArchiLab 
opgezet om architectonische en technische voors-
tellen te formuleren, zowel in de fase van de ontwer-
panalyse als in de fase van de uitwerking van het 
project. Deze ArchiLabs zijn samengesteld uit kan-
didaat-eigenaars, bewoners van andere CLTB-pro-
jecten, buurtbewoners en vertegenwoordigers van 
wijkverenigingen. Hun taak bestaat erin CLTB bij te 
staan bij de verfijning van de projecten tijdens de 
ontwerpfase, totdat de woningen zijn toegewezen 
aan de toekomstige kopers, die een «projectgroep» 
vormen. Vanaf dat moment zijn het de toekomstige 
kopers die het overnemen en deelnemen aan de 

ontwerp- en uitvoeringsfase van hun toekomstige 
woning en gemeenschappelijk woonproject.
De participatie van de toekomstige bewoners en 
gebruikers zit in het DNA van CLTB. We wilden 
de organisatie van de ArchiLabs niet opgeven, 
ondanks de lockdown. We hadden daarvoor al onze 
vindingrijkheid nodig: we moesten het organiseren 
van videoconferenties onder de knie zien te krijgen, 
pakketten met bouwplannen op groot formaat in 
brievenbussen deponeren, bezoeken aan bouw-
sites organiseren met maskers op, ... De ArchiLabs 
moesten het anders doen, maar waren daarom niet 
minder rijk aan ideeën en reflecties!

BANDEN SMEDEN
Handen uitreiken en 
mekaar steunen
Tijdens de eerste lockdown kwamen de leden van 
CLTB bijeen om na te denken over hoe weder-
zijdse hulp kon worden georganiseerd in deze 
moeilijke tijden.  Vrijwilligers belden alle leden om 
te vragen of het ze goed ging, en er werden kleine 
zelfhulpprojecten gestart. Dit heeft de dynamiek 
van het ledencomité nieuw leven ingeblazen. Het 
werd eens te meer duidelijk hoe belangrijk het 
is om mensen rond projecten te verzamelen 
om deze te steunen en hun ontwikkeling 
te bevorderen. 

Gedeelde grond
Rond een braakliggend terrein 
waarop binnenkort het Tivoli-project 
zal verrijzen vormde zich vorig jaar 
een groep, bestaande uit bewo-
ners en verenigingen uit Laken. 
Het terrein werd door CLTB aan 
hen ter beschikking gesteld. Dit 
stuk braakland waar vroeger een 
wafelkraam stond werd omgevormd 
tot een plaats van ontmoeting, spel en 
expressie voor de kinderen en de buren van de wijk. 
Zo werd ʺLa Guinguette à gaufresʺ (her)geboren.

Begeleiden van projectgroepen
Verrijkt door elke nieuwe ervaring kan de begelei-
ding van projectgroepen verfijnd worden. Vanaf 
nu trachten we de begeleiding te spreiden over 4 
jaar: we starten 2 jaar vóór de verhuizing, en gaan 
nog 2 jaar door na de verhuizing. Tijdens de eerste 

fase, tijdens de maandelijkse bijeen-
komsten, helpen wij het groepsgevoel op 
te bouwen en behandelen we vragen in 
verband met de bouw, de aankoop, de 
wetgeving inzake mede-eigendom, enz. 
Dit is de fase die in februari jl. begon voor 
Indépendance en CALICO. In de tweede 
fase hebben de vragen meer betrekking 
op de mede-eigendom, de technische fol-
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low-up van het gebouw, maar ook op de integratie 
in de wijk, het samenleven en de uitwerking van een 
huishoudelijk reglement.
Deze begeleiding wordt georganiseerd door het 
CLTB-team met de onschatbare hulp van onze 
partners, waaronder degenen die momenteel groe-
pen begeleiden: CIRÉ, buurthuis Bonnevie, La Rue, 
Convivence/Samenleven en Une Maison en Plus.

Samen leren fietsen
Het project “Roue libre”, ontwikkeld in samenwer-
king met CyCLO en ProVélo, was een middel om 
de leden van CLTB warm te maken voor de fiets. 
In de tijdelijk gebruikte loodsen van de Pastoor 
Cuylitsstraat werd een werkplaats ingericht. Een 
groep vrijwillige coaches en deelnemers werd 
gemotiveerd en hielp elkaar gedurende het hele 
project om te leren fietsen. 

Afro-Belgische keuken 
in de Marollen
Midden 2020 namen de 11 CLTB-leden die samen 
de «Green Cantine van Brussel» vormen, met 
hun mooie schorten hun intrek in de lokalen van 
de Pianocktail in de Hoogstraat. Daar konden 
zij 6 gastentafels die openstonden voor de buurt 
organiseren en ook een participatieve workshop. 
Dit jaar verfijnde de groep haar visie, bouwde 
ze solidariteit op en ontwikkelde ze zich een ge-
meenschappelijk verlangen om elkaar te helpen 
en van elkaar te leren. Ondanks de geldende 
gezondheidsmaatregelen is het zaak positief te 
blijven en na te denken over geschikte 

toekomstperspectieven.

Citizendev afgerond
Citizendev was een actieonderzoek waarin wij 
samen met Bral, EVA bxl en de onderzoekers van 
ULB (Sasha) en USL-B (Cesir) op zoek zijn gegaan 
naar manieren om vanuit de vaardigheden van kan-
sarme bewoners burgerinitiatieven op te zetten die 
de stad kunnen verbeteren. Voor CLTB bood dat de 
mogelijkheid om, van 2017 tot 2020, tijd te steken in 
een echte gemeenschapswerking met onze leden. 
Krachtige initiatieven zoals Green Cantine en de 
leden-fietslessen zijn daaruit kunnen ontstaan. We 
sloten het project af met een reeks debatten en 
met de publicatie van het onderzoek “Brussel van 
onderuit”. Meer op www.citizendev.be

Ledencomité opgericht
CLTB telt vandaag zo’n zevenhonderd leden. Dat 
zijn zowel mensen die in een woning op CLT-grond 
wonen en mensen die wachten op zo’n woning, als 
sympathisanten die onze werking willen steunen. 
We willen die leden zoveel mogelijk bij onze werking 

betrekken, banden sme-
den, gemeenschap 
vormen. Om die 
gemeenschapswer-
king vorm te geven 
werd in 2020 een 
Ledencomité op-
gericht. Een tiental 
actievelingen komt 
regelmatig samen 
om plannen te sme-
den en activiteiten 
te organiseren. Zij 
hebben geholpen 

bij het opzetten van 
alle gemeenschapsacti-

viteiten die worden vermeld 
op de bladzijden.

CALICO
Het CALICO-project, een ambitieus 
solidariteitsproject dat de dimensies 
gender, zorg en generatie centraal 
stelt in het «wonen», bestaat uit een 
uitgebreid partnerschap dat onder 
meer 3 verschillende cohousingpro-
jecten (CLTB, Pass-ages en Angela.D) 
samenbrengt.
2020 was een jaar van nieuwe 
ontwikkelingen voor CALICO. De 
toekomstige bewoners moesten zich 
aanpassen aan de gezondheids-
maatregelen. Het ritme van hun 
bijeenkomsten en hun collectieve pro-
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jecten moest op een lager pitje gezet worden. Ter-
wijl alles in gang werd gezet om de organisatie en 
de projecten voor de gemeenschappelijke ruimten 
gezamenlijk vast te leggen, dienden de prioriteiten 
te worden herzien. Het bleek een hele uitdaging om 
tijdens deze periode met elkaar in contact te blijven, 
te leren omgaan met computers, videoconferenties 
te organiseren, zich aan te passen aan elkaars 
ritme, en samen met de partners verder te werken 
aan de opbouw van het project. 

Twee inhuldigingen in 2020!
Een mooi jaar voor de potentiële kopers van CLTB: 
in 2020 konden de 39 gezinnen van Arc-en-Ciel 
en Le Nid eindelijk hun intrek nemen in hun 
nieuwe woningen en de inhuldigingen von-
den plaats in september. Le Nid, het 
eerste «historische» project, opende 
de festiviteiten drie dagen voor Arc-
en-Ciel. Hoewel de gezondheids-
maatregelen het ons onmogelijk 
maakten evenveel mensen uit te 
nodigen als wij hadden gewild, gin-
gen de festiviteiten toch door maar 
dan in beperktere kring.

Le 
Nid

Arc 
en 
Ciel
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Tsevi en zijn familie zijn al lang bij CLTB betrokken. Hij werkte mee aan 
Le Nid, een project van 7 woningen, een tuin en een buurtvoorziening in 
Anderlecht, vanaf de schets tot de officiële inhuldiging op 28 september 
2020. Deze leraar, die solidariteit en onthaal centraal stelt in zijn leven, 
verbergt zijn voldoening niet over het feit dat hij de andere bewoners van 
zijn gebouw en alle andere kandidaat-kopers kan vertegenwoordigen in de 
Raad van Bestuur van CLTB.  

Als ik dan iets kan terug-
doen… Wat zou ik me meer 
kunnen wensen? 
Ik huurde oorspronkelijk een appartement in Otti-
gnies-Louvain-la-Neuve. Op een bepaald moment 
zei ik tegen mezelf: zou het niet beter zijn als we 
iets kochten? Mijn vrouw werkte in Brussel, en ik 
ook. Als huurder, gooiden we maar geld uit het 
raam, vond ik. Via de vzw La Rue in Molenbeek 
kreeg ik vervolgens lucht van de Community Land 
Trust in Brussel, die me al snel overtuigde. Wij 
waren een pilootgroep. Het heeft lang geduurd, 
op het niveau van de gemeente, vergunningen, 
papierwerk... Toen we net verhuisd waren kregen 
we ook te maken met een paar kinderziektes die 
we moesten oplossen: we hadden geen warmwa-
teraansluiting; als ik mijn wasmachine aanzette, 
kwam er weinig water uit... 
Nu is alles in orde gebracht en bezit ik een woning 
met drie slaapkamers, een woonkamer, een 
keuken, een toilet, een badkamer en een klein ter-
ras. Wel, daar ben ik erg trots op, want aan de ene 
kant heb ik een thuis – ik zal nooit van de ene op de 
andere dag moeten verhuizen – en aan de andere 
kant spaar ik als huiseigenaar geld voor mezelf 

terwijl ik het pand gebruik. Op deze manier verwerf 
ik voor mijn kinderen een basis en moeten ze later 
niet van nul beginnen. Tenslotte is de woning zeer 
goed gelegen, vlakbij de markt, de winkels, de 
transportmiddelen. Ik heb een ziekenhuis naast 
de deur, er is een park niet ver weg als ik wil gaan 
joggen... Voor mij is het een beetje als Alice in 
Wonderland.
Ik ben er ook trots op dat ik de zeven huishoudens 
van Le Nid, en ook mensen van andere CLTB-pro-
jecten, in de Raad van Bestuur vertegenwoordig. Ik 
probeer de stem van de bewoners te laten horen, 
wat niet altijd makkelijk is. Maar op de vergade-
ringen heeft iedereen recht van spreken en wordt 
iedereen gerespecteerd. Ik kan vrijuit zeggen «ah 
nee, zo kan het niet». Ik hoop dat het Community 
Land Trust-model zich zal verspreiden, dat kan 
alleen maar een goede zaak zijn. Ik ben me ervan 
bewust hoeveel geluk ik heb gehad. Ik ken veel 
kansarme mensen die graag een huis zouden 
hebben. Als ik dan iets kan terugdoen… Wat zou ik 
me meer kunnen wensen?
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CLTB INNOVEERT
De Europese CLT-beweging 
groeit
Het Europese project SHICC («Sustainable 
Housing for Inclusive and Cohesive Cities»), een 
samenwerkingsverband van verschillende actoren 
van de CLT-beweging, bleef verder werken om het 
CLT-model in heel Europa te verspreiden. Zo kon-
den we nieuwe organisaties uit Berlijn, Amsterdam, 
Schotland en Ierland, verwelkomen. Allemaal 
werken ze aan de oprichting en ondersteuning van 
nieuwe CLT’s in hun land.
Het hoogtepunt van het jaar 2020 zou een inter-
nationale conferentie over CLT’s in juni in Brussel 
zijn. We wilden mensen van CLT’s uit heel Europa, 
Afrika, Azië en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika 
naar Brussel halen voor een grote conferentie - een 
eerste echt internationale CLT-conferentie. We 
moesten onze plannen opbergen, maar organiseer-
den toch een mooie Europese online conferentie 
in december die de Europese 
CLT-beweging samenbracht.

“On Common 
Ground”, het boek
“On Common Ground” vertelt 
het verhaal van hoe dit idee, 
vijftig jaar geleden ontstaan 
in het kader van de burgerre-
chtenbeweging van Afro-Ame-
rikanen, stilaan de wereld aan 
het veroveren is. Terreinwerkers en 
academici van over de hele wereld kropen 
in hun pen om hun deel van het verhaal te vertellen. 
Ook de geschiedenis van CLTB komt uitgebreid 
aan bod. 
Ben je geïnteresseerd? Je kan “On Common 
Ground” bestellen voor 20€ + verzendingskosten. 
Stuur een mailtje naar joaquin.desantos@cltb.be en 
hij helpt je verder.

Co-creatie van instrumenten 
voor stedelijke commons
Het Europese project gE.CO, dat gecoördineerd 
wordt door de universiteit van Turijn en waarvan 
CLTB partner is, wil het ontstaan en de verspreiding 
van stedelijke commons bevorderen. Het project 
heeft net een eerste onderzoeksfase afgesloten 
over de werkingsmechanismen van initiatieven die 

geïnspireerd zijn door de filosofie van de com-
mons. Een database van meer dan 200 Europese 
initiatieven en meer dan 50 casestudies maakte 
het mogelijk te onderzoeken hoe men kan omgaan 
met tijdelijke bewoning, wat de uitdagingen zijn rond 
participatie, en welke juridische- en bestuursvormen 
voor deze stedelijke commons kunnen worden 
toegepast. Op basis van deze resultaten is onlangs 
een tweede fase van co-creatie van specifieke ins-
trumenten begonnen. Voor meer informatie: https://
generative-commons.eu/news/. 

Studiebureau CLTB
Meer en meer organisaties en overheden krijgen 
belangstelling voor het CLT-model. Met die toegeno-
men belangstelling groeit ook de nood aan kennis 
en expertise. CLTB wil daarom zijn ervaring en 
deskundigheid ter beschikking stellen. We hielpen 
vorig jaar 13 jonge Belgische CLT-initiatieven om 
hun eerste stappen te zetten via het voucher-pro-
gramma van ons Europees SHICC-project. We 
voltooiden een haalbaarheidsstudie voor de Stad 
Leuven en hielpen zo om een nieuwe, ambitieuze 
stedelijke CLT op de sporen te zetten. In de toe-
komst willen we nog meer gaan inzetten op deze 
adviserende missies, en proactief onze diensten 
aanbieden aan iedereen die van plan is om een 
CLT op te richten.

Vastgoedcoöperatie  
“Common Ground” opgericht
De afgelopen jaren hebben we geleerd het model 
van Community Land Trust in Brussel toe te passen 
bij de aankoop van woningen voor mensen met een 
laag inkomen, met behulp van subsidies van het 
Brussels Gewest. Maar we hebben ook geleerd dat 
dit model de basis kan vormen voor heel wat meer 
waar onze stad nood aan heeft: ruimte voor de 
sociale economie, allerlei solidaire woonprojecten, 
kunstenaarsateliers, woningen voor daklozen, 
lokalen voor verenigingen. Om dit soort projecten te 
kunnen financieren voldeed onze huidige structuur 
niet. Daarom zijn wij een tijdje geleden al beginnen 
nadenken over de oprichting van een vastgoed-
coöperatie die volgens dezelfde principes als een 
CLT werkt, maar die privaat kapitaal kan ophalen. 
Algauw merkten we dat we niet de enigen waren 
die met dit soort ideeën rondliepen. We organiseer-
den dus verschillende workshops om hier met een 
ruime groep verenigingen over na te denken. Een 
stuurgroep waarin CLTB, L’Îlot, Terre en Vue, Home 
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Sweet Coop, Spullenhulp, Communa, Renovas-
sistance, Logement pour Tous en Credal waren 
vertegenwoordigd, werkte hard om het idee te 
concretiseren in statuten, een financieel plan, een 
charter, een communicatiestrategie, en zo voort. 
Op 24 december zaten we bij de notaris om de 

stichtingsaktes te tekenen. De coöperatie is nu 
klaar om zijn eerste twee projecten te financie-
ren: 10 woningen in het CALICO-project, en een 
verenigingslokaal in het Arc-en-Ciel 
project. 

Al van bij zijn verhuis is Samuel, als lid van de Stuurgroep en van 
de Raad van mede-eigenaars, nauw betrokken bij het project Arc-
en-Ciel. Dat project telt 32 wooneenheden en een buurtvoorziening 
en het is begin 2020 in gebruik genomen. Samuel heeft, zoals de 
andere bewoners, goede sociale contacten met zijn buren, waar-
door er een goede samenhang is in de groep. Zijn engagement 
binnen CLTB zorgt voor een goede communicatie tussen de vzw 
en de bewoners. Het toont ook de positieve dynamiek die reeds 
helemaal verankerd zit binnen de Arc-en-Cielgroep.  

We oogsten de 
vruchten van onze arbeid 
ʺIk herinner me dat ik in het begin nog niet 
overtuigd was van het project, maar Dorothée 
(zijn vrouw, nvdr) vond het erg interessant. Pas 
toen we kennis maakten met CLTB geraakte 
ik geleidelijk overtuigd. Wat ik vooral fijn vond, 
was het feit dat we samenbouwden, leerden 
samenleven, en dat hier mensen van over de 
hele wereld samenkwamen.
Aangezien ik met tijdelijke contracten werk, kon 
ik me makkelijker vrijmaken om me in te zetten 
voor de Stuurgroep en de Raad van mede-eige-
naars van Arc-en-Ciel. Ik voel me er goed bij. Ik 
heb een plaats gevonden waar ik me nuttig kan 
maken, terwijl andere bewoners zich op andere 
punten nuttig maken. Ik ben niet onmisbaar en 
ik vind het fijn dat we samen een evenwicht 
hebben gevonden, dat we het werk kunnen 
delen. Veel mensen zijn tot veel in staat. En dat 
is iets wat mij vanaf het begin zeer nauw aan 
het hart heeft gelegen in dit project. Bij Arc-en-
Ciel zijn er echt mooie energieën die we kunnen 

bundelen. Dit is geweldig. Met de buren gaat het 
makkelijk, omdat we de tijd hadden om elkaar te 
leren kennen terwijl we wachtten tot het project 
klaar was en tijdens de vergaderingen. En ook al 
duren deze vergadering soms lang of zijn ze niet 
altijd erg efficiënt, toch is het een heel leuke er-
varing omdat het ons in staat stelt goede relaties 
met elkaar te onderhouden. Als we ons moeten 
organiseren rond vuilnisbakken of wat dan ook, 
werkt het. Het is misschien niet erg glamoureus, 
maar ik vind het wel erg krachtig. 
We hebben onze waarden opgebouwd vanuit de 
realiteit. Hoe meer we samen doen, hoe sterker 
de band wordt. We vinden altijd dingen uit die 
nog moeten gebeuren, maar we laten elkaar 
tegelijkertijd ook met rust. Het werk is niet af en 
er zullen altijd dingen te doen zijn, maar ondanks 
dat, en vooral ondanks de covid, oogsten wij 
nu de vruchten van onze inspanningen. En het 
teamwerk helpt ons ook op andere gebieden 
vooruit.ʺ
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DE RADEREN VAN CLTB
Inschrijvingen aangepast…
In 2020 veranderde heel wat in verband met de 
inschrijving van kandidaat-eigenaars: van onze 
procedures en reglementen tot de communicatie- 
en administratieve instrumenten. Onze doelstelling 
was tweeledig: onze administratieve procedures 
vereenvoudigen om tegemoet te komen aan het 
groeiende aantal aanvragen, en zoveel mogelijk 
kandidaten beter toerusten en informeren om hen te 
helpen hun aankoop te verwezenlijken. 

 xDaarom hebben wij onze communicatiemidde-
len verbeterd om ze didactischer en doeltreffender 
te maken. 
 xWe herbekeken het traject van de kandidaat-ko-
per en pasten het aan aan de realiteit op het 
terrein en aan de obstakels waarmee onze kan-
didaat-kopers tijdens het aankoopproces worden 
geconfronteerd.
 xWe versterkten ook de samenwerking met 
onze partners om zo spoedig mogelijk na de 
inschrijving een raming te kunnen maken van de 
leencapaciteit van de kandidaten, een essentiële 
eerste stap voordat aan een aankoopproject wordt 
begonnen. 

Na een onderbreking om de invoering van al deze 
nieuwe instrumenten mogelijk te maken, konden 
we de inschrijvingen in september in een regelma-
tiger tempo hervatten, in levenden lijve in kleine 
groepen, gezien de gezondheidsmaatregelen, en 
via videoconferentie. 220 potentiële kopers sloten 
zich in 2020 bij ons aan en wachten nu op een 
woning.

… alsook toewijzingen
Er werden twee oproepen tot kandidatuurstelling 
georganiseerd om enerzijds de projectgroepen 
Arc-en-Ciel, Indépendance, L’Ecluse en CALICO 
af te ronden en anderzijds de nieuwe projectgroep 
Transvaal samen te stellen. 
Wegens covid-maatregelen moesten wij face-
to-face interviews beperken en onze kandidaten 
vragen hun sollicitatie per e-mail in te dienen. De 
digitale kloof is een realiteit voor een deel van ons 
publiek, maar gelukkig konden wij rekenen op de 
efficiënte hulp van onze partners (met name Cire, 
onze sociale partner voor het Transvaal-project, 
alsook het buurthuis Bonnevie, Une Maison en 
Plus, Convivence en La Rue) om onze kandidaten 
te helpen hun dossier naar ons op te sturen.
Oplossingen vinden om ervoor te zorgen dat onze 

diensten voor iedereen toegankelijk 
blijven, is een van onze belangrijkste 
uitdagingen voor 2021.

Evolutie van het aantal 
 inschrijvingen

Fondsenwervings-campagne
Het Fondsenwervingsteam, dat nu bestaat uit 
een externe adviseur en een deeltijdse interne 
medewerker, heeft zijn eerste fondsenwervings-
campagne gelanceerd tijdens de kerstperiode. Wij 
hadden ons een bescheiden doel gesteld van 7.000 
euro, aangezien dit een eerste testcampagne was, 
maar dit bedrag werd ruimschoots overschreden: er 
werd 12.190 euro ingezameld. Nogmaals dank aan 
al onze donateurs!
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Rekening 
en begroting

Community Land Trust 
Brussels bestaat uit een 

vereniging zonder winstoogmerk 
die zich bezighoudt met alle operationele 

aspecten en een stichting van openbaar nut waarin 
de gronden zijn ondergebracht.
Het begrotingsjaar 2020 is afgesloten met een 
resultaat dat het evenwicht benadert, ondanks een 
bewogen jaar. 
De ontwikkeling van de projecten CALICO en 
Onafhankelijkheid vergde een aanzienlijke financie-
ring. Om deze projecten te kunnen uitvoeren heeft 
de Stichting een kaskrediet van vijf miljoen euro 
afgesloten met een consortium van drie ethische 
financiële partners (Triodos, Crédal en Hefboom). 
De vereniging heeft haar bronnen van inkomsten 
verder gediversifieerd om al haar projecten te kun-
nen uitvoeren. Sommige projectsubsidies liepen af, 
maar wij zijn anderzijds er in geslaagd om nieuwe 
middelen te vinden, waardoor wij onze werking 
hebben kunnen verder zetten en nieuwe initiatie-
ven konden ontwikkelen. Zo konden we nieuwe 
Europese subsidies bekomen via het Interregfonds 
en ontvingen we ook nieuwe subsidies van Urban 
Brussels en Brussel Economie en Werkgelegen-
heid, en kregen we steun van private stichtingen 
zoals de 4Wings Foundation. 
Uiteindelijk waren de uitgaven iets hoger dan de 
inkomsten van het jaar, zodat onze vereniging in 
2020 een klein verlies leed (-3.810 euro). Maar 
deze uitgaven stelden ons in staat alle in dit verslag 
beschreven verwezenlijkingen te garanderen. Bij 
de inkomsten hebben we trouwens geen rekening 
gehouden met de giftencampagne aan het eind van 
het jaar, die ons in staat stelde meer dan 12.000€ in 
te zamelen. De gehele opbrengst van de campagne 
is bestemd voor de financiering van de projecten. 
De voorlopige begroting voor 2021 zal naar 
verwachting in evenwicht zijn, met name dank-
zij een aanzienlijke verhoging van de steun van 
Brussel-Huisvesting voor de werking van CLTB 
(die voor dat jaar stijgt van 340.000€ tot 425.000€). 

De begroting voorziet ook in nieuwe subsidies, die 
reeds zijn bevestigd. Deze subsidies zullen ons in 
staat stellen activiteiten rond alternatieve mobiliteit 
in onze huisvestingsprojecten te ontwikkelen en 
naar duurzame oplossingen tegen dakloosheid te 
zoeken. De begroting voorziet in een aanzienlijke 
beperking van de uitgaven, dankzij de inspanningen 
van het personeel. 
In de balans van de Stichting van Openbaar Nut 
zijn de terreinen opgenomen waarop de acties van 
CLTB worden ontwikkeld. Ook in deze balans zien 
we de evolutie van onze activiteit: het vermogen 
van de Stichting is in twee jaar tijd verdubbeld tot 18 
miljoen euro op 31 december 2020. 
Helaas kon CLTB in 2020 geen nieuw project 
lanceren. CLTB blijft dus, net als vorig jaar, eigenaar 
van 9 percelen (Verheydenstraat, Vandenpee-
reboomstraat, Mariemontkaai, Ransfortstraat, 
Antwerpsesteenweg, Transvaalstraat, Pastoor 
Cuylitsstraat, Onafhankelijkheidsstraat en Del-
tastraat) en heeft een erfpacht op Tivoli.

Nieuwe structuur voor het team
Ons team wordt groter, en ons werk evolueert. 
Daarom was de structuur van het CLTB-team 
aan een update toe. Sinds 2020 is onze ploeg 
opgedeeld in vier cirkels: “Community”, voor de 
gemeenschapswerking, “Immo”, voor de vastgoe-
dontwikkeling, “Support”, voor ondersteunende 
taken, en “CLT+”, voor internationale samenwerkin-
gen en innovatie. In een coördinatiecirkel wordt de 
werking van het team op mekaar afgestemd. 

Impactmeting
2020 was het eerst jaar dat we een meting van 
sociale impactindicatoren deden. Voor CLTB is de 
impactevaluatie een gelegenheid om te evalueren 
of wij onze doelstellingen bereiken en om te peilen 
naar de ervaring van onze eigenaars, door middel 
van tevredenheidsvragenlijsten. Deze indicatoren 
zullen ons ook van pas komen bij de fondsenwer-
vingscampagnes voor de lancering van de coöpe-
ratie Common Ground. Met concrete cijfers kunnen 
we het succes van ons sociaal project in zijn geheel 
aantonen. De resultaten van deze eerste impactme-
ting moeten in de eerste helft van 2021 klaar zijn.
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IEDEREEN BOUWT MEE AAN DE 
WERELD VAN MORGEN, JIJ OOK!
Waarom bijdragen?
 x De opbouw van een rechtvaardige, inclusieve, 
duurzame en solidaire stad ondersteunen.

 x Het bouwen van betaalbare woningen voor de 
meest kwetsbaren: mensen met beperkte mobi-
liteit, daklozen, senioren en alle mensen met een 
laag inkomen.

 x Meewerken aan projecten dicht bij huis, waarvan 
je de resultaten in de praktijk kan zien. 

Hoe kan je bijdragen?
Wij hebben je nodig om ons te 
helpen onze acties te ontwikkelen 
en onze visie op een gedeelde 
stad uit te breiden. Draag je 
steentje bij aan ons bouwwerk

Je kan een gift doen op onze rekening of via onze 
website: www.cltb.be > ʺIk doe een gift! ʺ
Fiscaal attest vanaf 40 € schenking/jaar
Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404 
met communicatie  016/1740/00066
Je kan de CLTB toevoegen aan je tes-
tament of je grond of huis nalaten. 
Zie alle informatie op onze website: https://cltb.
be/nl/uw-huis-in-goede-handen-voor-altijd/
Je kan ons informeren over projectoproepen die 
met onze acties overeenstemmen.

Aarzel niet om contact met ons op 
te nemen op 02 840 61 49 of per 
e-mail op thibault.leroy@cltb.be

Door een schenking te doen aan CLTB, help je mee 
aan de bevordering van een grondrecht: toegang tot 
betaalbare, kwaliteitsvolle huisvesting.

In 2020 werden we gesteund door

CLTB ontvangt werkings- en 
investeringssubsidies van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

CALICO is medegefinancierd door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling via Urban Innovative Action
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Gulden Vlieslaan, 72 – 1060 Sint-Gillis 
02 840 61 49 / www.cltb.be / info@cltb.be
TEAM

Een dynamisch en professioneel team zet zich dag na dag in voor 
CLTB. De volgende personen maakten in 2020 voltijds of deeltijds, 
het hele jaar of een deel van het jaar deel uit van het team:  Laura 
Baets, Nicola Cacciapaglia, Arthur Cady, Frédéric Camberlin, 
Mégane Campanella, Anna Chiambretto, Gerardo Cornejo, Emilie 
Debatty, Silvia Genucchi, Sophie Ghyselen, Mary Gillet, Albert 
Lemaistre, Verena Lenna, Thibault Leroy, Fanny Michel, Geert De 
Pauw, Lorella Pazienza, Claire Reding, Hala Reeder, Yannik Rihoux, 
Joaquín De Santos, Els Silvrants-Barclay, Houssaïnatou Sow, Yseult 
Stiernet, Evangelia Tsiala, Simon Verstraeten et Anne-Laure Wibrin.

Dank aan Laura, Nicola, Frédéric, Mégane, Gerardo, Silvia, Hala, 
Els et Evangelia voor de lange reis die zij met ons hebben gemaakt.

RAAD VAN BESTUUR
Zoals in alle «klassieke» CLT’s is onze Raad van Bestuur 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, buurt- 
en wijkverenigingen en bewoners en potentiële kopers. 
Volgende personen hebben zich vrijwillig aangemeld 
als lid van de Raad van Bestuur van CLTB vzw:
Tsevi Adomayakpor, Pascale Athey, Maria-Elvira Ayalde, Massandje 
Bamba, Paula Caballero, Laurence Demeulemeester, Pierre 
Denis (voorzitter), Aissa Dmam (penningmeester), Loïc Géronnez, 
Marie-Claire Ndibu, Stéphanie Paulissen, Silvia Rollo, Liesbet 
Temmerman, David Van Vooren (secretaris) en Jan Verheyen.
De Raad van Bestuur van de Stichting Openbaar 
Nut was als volgt samengesteld:
Pierre Denis, Aissa Dmam, Loïc Géronnez, Liliane Mwitende, 
Isabelle Philippe, Driss Soussi, Liesbet Temmerman, 
Laurent Van der Elst en David Van Vooren.
Wij danken Maria-Elvira Ayalde, Sandrine Couturier, 
Viviane Scholliers, Wim Smet, Arlette Tshibemba 
et Philippe Voglaire, uittredende bestuurders, voor 
hun bijdrage aan het succes van CLTB.

VRIJWILLIGERS
Vele vrijwilligers staan ons met raad en daad bij. We 
kunnen ze hier onmogelijk allemaal bij naam opnoemen. 
Ze helpen ons met vertalingen of met het organiseren van 
inschrijvingsvergaderingen en vormingen, zij staan ons bij 
in werkgroepen, zij organiseren samen met het team allerlei 
ledenactiviteiten. Zonder hen stonden we nergens.

PARTNERS
We bedanken al onze partners, zij die ons helpen bij onze projecten 
en zij die ons van op afstand steunen, zij die er van bij de start bij 
waren en CLTB hebben vorm gegeven en zij die onze beweging 
recent hebben vervoegd :

BAITA, Bral, het Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, de 
Brusselse Federatie van Unie voor de Huisvesting, Buurthuis 
Bonnevie, Buurtwerk Chambery, CIRÉ, CLT Gent, Comité de 
Quartier Jacques Brel, Communa, Convivence/Samenleven, 
Crédal, CyCLO, vzw L’Espoir, EVA bxl, fabrik, Gilbard, Habitat & 
Humanisme, Habitat & Rénovation, Ieder zijn Woning, L’Échappée, 
La Rue, LivingStones, het OCMW van Sint Jans Molenbeek, 
Pass-ages, Periferia, PRO RENOVASSISTANCE, Roose Partners 

Architects, Samenlevingsopbouw Brussel, Sohonet, l’Union des 
Locataires de Forest, Une Maison en Plus en Vie Féminine. 

We bedanken ook de mensen en organisaties die ons hebben 
geholpen bij de ontwikkeling van de vastgoedprojecten:

Alias, Blue Cedar, de Bouwmeester – Maître architecte, CERAA, 
CityDev, FEFA, Gilbard, Hefboom, Leefmilieu Brussel, Natagora, 
Renovas, Rotor BC, Solival, Triodos, Urban Brussels, Roza Abboud, 
Hannah Adriaens, Joeirie Alderwaireldt, Raby Bah, Massandje 
Bamba, Aibobo Barry Radouani, Thierno Youssouf Barry, Pierre 
Bernard, Paula Caballero, Morgane Degand, Ahlem Dhahbi, 
Oumar Diakite, Aissatou Diallo, Ramata Diallo, Yasmine El Oujani, 
Denis Glauden, Sanoh Kerfala, Aleksander Krivobokov, Wivine 
Makiesse, Dante-Gabryell Monson, Silvia Nacimba Itas, Dorothée 
Ndayishimiye, Mohamed Oualdhadj, Latifa Ouarrich, Nadia 
Radouani, Gustave Shema, Lieven Soete, Jean-François Smets, 
Marie-Thérese Szewczyk, Miguel Humberto Tipan Reinoso, Margot 
Van de Put, Guy Vanbeeck, Joana Varela en Jeremy Wins.

Het CALICO-project wordt uitgevoerd door een partnerschap van 
CLTB, Huisvesting Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de 
vzw’s Pass-ages, Angela.D en EVA bxl, perspective.brussels en de 
VUB (Cosmopolis en Belgian Ageing Studies). De bij het project 
betrokken partners zijn het OCMW van Vorst, de vzw Diogènes en 
het AIS Logement pour Tous.

Het SHICC-project (Sustainable Housing for Inclusive and 
Cohesive Cities) van Interreg North West Europe is een 
samenwerkingsverband met de stad Lille, CLT Gent, National CLT 
Network of England and Wales, CLT London, Fonds mondial pour 
le développement des Villes, And The People, South of Scotland 
Community Housing, id22 en Self-Organised Architecture. 

Het Citizendev project is een partnerschap met ULB, UCL, EVA bxl 
en Bral.

Het project Generative Commons Living Lab (gE.CO) wordt 
geleid door de universiteit van Turijn en omvat de universiteit 
van Newcastle, Open Lab Athens, CLTB, universiteit van 
Barcelona, Spazi Indecisi, Patrizia Di Monte en Eutropian. Dit 
project is gefinancierd door Horizon 2020, het onderzoeks- 
en innovatieprogramma van de Europese Unie, onder 
subsidieovereenkomstnummer 822766.

Wij danken ook het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest voor zijn belangrijke rol bij de realisatie van onze projecten.

ILLUSTRATIES
Behalve anders vermeld vallen alle teksten en beelden 
onder de licentie “Creative Commons Attribution-
Non-commercial-Share Alike (CC-BY-NC-SA)” met 
vermelding van Community Land Trust Brussel.

LAY-OUT
www.kaban.nu

PHOTOS
Inès Vansteenkiste-Muyle / CLTB
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