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TEAM
Een gedreven en professioneel team zet zich dagelijks in voor CLTB. Volgende mensen maakten in 
2018 deel uit van ons team, voltijds of deeltijds, gedurende het hele jaar of voor een deel ervan:
Laura Baets, Anna Chiambretto, Thomas Dawance, Geert De Pauw, Joaquín de 
Santos, Silvia Genucchi, Sophie Ghyselen, Thibault Leroy, Karen Luna Gordillo, 
Lorella Pazienza, Yannik Rihoux, Yseult Stiernet, Anne-Laure Wibrin. 
Thomas Dawance, die van bij de start deel uitmaakte van het team, verliet ons team en werkt nu als 
onderzoeker rond Community Land Trusts bij VUB. Bedankt, Thomas, voor je inzet en veel succes!

RAAD VAN BESTUUR
Volgende mensen zetten zich, onbezoldigd, in als lid van onze Raad van bestuur. Zoals in elke 
klassieke CLT is ons bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de buurt of het 
middenveld, en de (toekomstige) bewoners: Stéphanie Paulissen (vertegenwoordigt het Kabinet 
van Minister Gosuin), David Cordonnier (vertegenwoordigt het Kabinet van Minister-President 
Vervoort), Marc Mahieu (vertegenwoordigt het Kabinet van Minister Vanhengel), Laura Van 
Eeckhout (vertegenwoordigt Staatssecretaris Debaets), Viviane Scholliers (vertegenwoordigt het 
Kabinet van Minister Fremault, secretaris), Tsevi Adomayakpor (projectgroep Le Nid), Aissa Dmam 
(project L’Ecluse, penningmeester), Marie Claire N’Dibu Bakalumana (kandidaat-koper), Driss 
Soussi (projectgroep Arc-en-Ciel), Arlette Tshibemba (kandidaat-koper), Silvia Rollo Collura (Une 
Maison en Plus), Sandrine Couturier (Convivence-Samenleven vzw), An Descheemaeker (BRAL 
vzw, voorzitter), Pierre Denis (gepensioneerd), Philippe Voglaire (wijkcomité Jacques Brel).

VRIJWILLIGERS EN STAGIAIRS
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. Enkele jonge mensen werkten enkele 
maanden intensief mee, als stagiair of als vrijwilliger in het Europese “IVY” project: Julia Aviles, 
Alessandro Falagario, Emilie Lolivier, Caterina Mennito, Thomas Salaun, Marion-Lynn Tyan

PARTNERS
We bedanken alle partnerverenigingen, 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, Buurthuis Bonnevie Maison de Quartier, Buurtwerk 
Chambéry, CIRÉ, CLT Gent, Comité de Quartier Jacques Brel, Convivence – Samenleven, CPAS 
de Molenbeek, Crédal, EVA, Fabrik, FéBUL, Habitat et Humanisme, Habitat & Rénovation.
Wij bedanken eveneens het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn 
belangrijke rol in de realisatie van onze projecten en de toekenning van de hypothecaire leningen 
aan onze kopers. Hefboom, ISURU, La Rue, L’Espoir, LivingStones, Logement pour tous, L’échappée 
Pass-ages, Periferia, PRO RENOVASSISTANCE, RBDH / BBRoW, Samenlevingsopbouw 
Brussel, Selavip, UL de Forest, Une Maison en Plus, Vie Féminine, VLUGP. Nous remercions 
également le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour son rôle important 
dans la réalisation de nos projets et l’octroi des prêts hypothécaires à nos acquéreurs.

ILLUSTRATIES
Behalve anders vermeld vallen alle teksten en beelden onder de licentie “Creative Commons Attribution-
Noncommercial-Share Alike (CC-BY-NCSA)” met vermelding van Community Land Trust Brussel.
Voor de tekening (cover), gelieve de volgende vermelding te hanteren : Gerardo Cornejo - Community 
Land Trust Brussel. (www.imagespourvivre.blogspot.be) durant notre Assemblée Générale en mars 2017 
(couverture et page 4), merci de mentionner Gerardo Cornejo – Community Land Trust Bruxelles. 

LAY-OUT
www.kaban.nu

VERTALERS
Karin D’Hoye, Johan De Pauw, Virginie de 
Romanet, Jean-Marie De Smet en Edith Hecquet.

CLTB ONTVANGT WERKINGS- EN 
INVESTERINGSMIDDELEN VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

IN 2018 ONTVINGEN 
WE OOK STEUN VAN

 x het Fonds Barones Monique 
van Oldeneel tot Oldenzeel
 x het Fonds Sociale Maribel
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VIJF VERWEZENLIJKINGEN IN 
2018 WAAR WE FIER OP ZIJN 
In 2018 hebben we weer hard gewerkt om van Brussel een meer inclusieve, 
rechtvaardige en solidaire stad te maken. Een paar verwezenlijkingen springen eruit

PILOOTPROJECT BEKROOND 
DOOR EUROPA
In 2018 werden we geselecteerd in het kader van de 
Europese projectoproep “Urban Innovative Actions”. 
Het project CALICO (CAre and LIving in COmmu-
nity) zal onderdak bieden aan een dertigtal wonin-
gen, transitwoningen, gemeenschapsruimte, en een 
sterf- en geboortehuis. Meer nog dan in onze andere 
projecten zal solidariteit tussen bewoners en met de 
buurt centraal staan. Hier zullen we, samen met een 
hele reeks partners, nieuwe oplossingen zoeken voor de 
uitdagingen van onze tijd. (zie pagina 13)

TIENDE WONING OP CLTB-GROND
Twee gezinnen uit Molenbeek bedachten samen een 
schitterend plan dat ervoor zorgde dat we vorig jaar 
een tiende woning aan ons patrimonium konden 
toevoegen. (zie pagina 15)

STEUN VAN NIEUWE PARTNERS
Onze CLT werkt voornamelijk dankzij de steun van het 
Brussels Gewest, in het kader van haar sociale huisves-
tingspolitiek. Maar CLTB kan ook rekenen op de steun 
van vele schenkers. Vorig jaar werden we ook geholpen 
door twee private stichtingen, NIF en 4WINGS. Meer 
middelen die het ons zullen mogelijk maken onze 
werking te professionaliseren en zo nog meer en betere 
woningen te bouwen. (zie pagina 8)

WERVEN GAAN VOORUIT 
In de Vandenpeereboomstraat in Molenbeek is de 
werf, na twee jaar wachten op de stedenbouwkundige 
vergunning, eindelijk van start gegaan. Voor ons 
project in de Verheydenstraat, dat zware vertraging had 
opgelopen omwille van problemen met de aannemer, is 
de werf in het najaar van 2018 opnieuw gestart. Beide 
projecten zouden in de zomer van 2019 nog moeten 
afgewerkt zijn. Eindelijk komt voor de toekomstige 
bewoners, die vaak al vele jaren betrokken zijn bij de 
voorbereiding van het project, het einde in zicht. (zie 
pagina 12)

MEER CLT’S IN EUROPA
Ons Europees samenwerkingsproject “SHICC” wil er-
voor zorgen dat het CLT model bekender wordt en dat 
er meer stedelijke CLT’s in Europa worden opgericht. 
Met succes: in alle hoeken van Europa komen mensen 
samen om na te denken over de oprichting van een 
Community Land Trust. (zie pagina 9)

 JAARVERSLAG 2018 | 3



GEMEENSCHAP VERSTERKEN
Het “CitizenDev”-programma wil de ge-

meenschap van CLTB-leden versterken. Om 
dit te realiseren werkten we op verschillende 

niveaus.

Om de richting die we willen uitgaan te 
bepalen, kwam de stuurgroep (voor de helft 

samengesteld uit kandidaat-kopers en 
voor de helft uit sympathiserende leden) 
verschillende keren bijeen. We besloten om 

een nieuw tijdelijk bezettingsproject (Pastoor 
Cuylitsstraat in Anderlecht) op te starten, om zo een 

aantal activiteiten te verankeren op een vaste stek, in de 
buurt van de woonplaats van veel van onze leden. 

Daarnaast testten we een online platform uit dat alle CLTB-leden met mekaar in contact wil 
brengen en hen de mogelijkheid biedt wederzijds hulp uit te wisselen. Dit project bevindt zich 
nog in de testfase en zal zeker nog moeten worden aangepast aan de kenmerken van CLTB.

Projecten die we in 2017 opstartten vanuit de sterktes van de leden, zoals 
het fietsatelier, kregen een vervolg. Ons diversiteitsatelier nam de 
animatie een deel van de Algemene Vergadering voor zijn rekening 
en zorgde ervoor dat de aanwezigen elkaar op een speelse manier 
konden ontmoeten. Het gymnastiekatelier voor ouderen ging 
geleidelijk aan zijn eigen weg en wordt nu, los van CLTB, aange-
boden in een dienstencentrum voor ouderen.

Op zoek naar andere vernieuwende gemeenschapsprojecten 
brachten we een inspirerend bezoek aan Bergen. Tenslotte 
organiseerden we een architectuurlabo (Archilab) op de 
sites van onze nieuwe projecten in Anderlecht en Mo-
lenbeek. Op die manier konden we het advies van onze 
leden inwinnen over de inrichting van de gebouwen

MET ONZE LEDEN
VORMINGSMOMENTEN
In 2016 en 2017 organiseerden we telkens een vormingscyclus rond wonen 
voor de kandidaat-kopers. We leerden daaruit dat de deelnemers vooral geïnte-
resseerd waren in vergaderingen die direct te maken hebben met de werking van CLTB 
en onze projecten. Daarom hebben we in juni 2018 een infomoment belegd voor alle 

kandidaat-kopers die op de wachtlijst staan. Die informele samenkomst 
had als doel alle stappen tot en met het betrekken van de woning in de-

tail toe te lichten: de voorwaarden voor de toewijzing van een woning 
en de exacte werking van CLTB. In totaal waren er een vijftiental per-

sonen aanwezig en dit gaf CLTB de kans om de kandidaten opnieuw 
te informeren over de essentie van het project. 

Dergelijke samenkomsten zullen in de toekomst 
regelmatig georganiseerd worden.  
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Arlette zetelt in de Raad van 
Bestuur van onze vzw, waar ze onze 

kandidaat-kopers vertegenwoordigt, en 
is zeer actief in allerlei werkgroepen. 

“Mijn engagement in CLTB 
hielp mij om mijn leven een 

nieuwe wending te geven”
“Het heeft me geholpen om een paar belangrijke keuzes te maken, om mijn leven 

om te gooien. Ik werk als bejaardenhelpster in een rusthuis. Ik werk graag met 
bejaarden, maar het werk is soms erg zwaar, zeker als je ziet dat sommige 

mensen liever thuis waren gebleven.  In CLTB kwam ik in contact met 
veel geëngageerde mensen met boeiende projecten. Het is die sfeer 

die mij heeft doen zeggen, Arlette, het is nu of nooit. Het is tijd 
om uit de sleur en de routine te stappen, uit het systeem waar 

je in vastzit! Ik ben nu op zoek naar een andere job en ik 
ben bezig met de oprichting van mijn eigen vzw, die 

bejaarden wil helpen om thuis te blijven wonen.”

FIETSGROEP 
Uit bevragingen van onze leden leerden we dat velen willen leren 
fietsen. In november 2017 kwamen we voor het eerst met iedereen samen om een 
programma op te stellen. Einde maart startte een fietsgroep van een twaalftal leden. 

De lessen werden georganiseerd door een educatief medewerkster van vzw Pro 
Velo, ondersteund door een drietal leden van CLTB.

De cyclus werd feestelijk afgesloten met een fietswandeling langs onze 
woonprojecten. Om de leden de kans te geven verder te oefenen gaven 

we hen de mogelijkheid om een fiets te leasen. 
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CANAL RUN
Op zaterdag 20 oktober 2018 

namen acht moedige leden van 
CLTB in team deel aan de jaarlijkse 

Brussels Canal Run: een verrassende loopwedstrijd 
langs de industriële centrumwijken én de bucolische 
buitenwijken langs het kanaal, door Molenbeek en 
Anderlecht. Een symbolische sportieve activiteit, 
aangezien het parcours in de wijk van het eerste 
bewoonde CLTB-project startte, aan de Mariemontkaai. 
Gedurende twee maanden vóór de wedstrijd werd er 
wekelijks een collectieve looptraining georganiseerd. In 
een CLTB outfit, en met hun schoonste glimlach, gaven 
alle lopers op de dag zelf het mooiste van zichzelf.

BAZAR FESTIVAL
Elkaar ontmoeten rond een kopje koffie, 
deelnemen aan een rommelmarkt of dansen 
op vrolijke muziek? Dit is het voorstel van een 
aantal toekomstige bewoners van het project 
Arc-en-Ciel. Al meer dan een jaar brengt een 
kleine groep leden dankzij het “Festival Bazar” 
elke eerste zondag van de maand leven in de 
brouwerij aan het Westplein in Sint-Jans-Mo-
lenbeek. Zo willen ze de band aanhalen met hun 
toekomstige buurt. Tijdens deze dag ontmoet je 
leden van CLTB, buurtbewoners en marktkramers 
in een aangename en feestelijke sfeer.  

TIJDELIJK, MAAR MET 
BLIJVENDE IMPACT
Tijdelijke woningen voor daklozen, lokalen 
voor een jeugdbeweging, een plek 
om paddenstoelen te kweken en daar 
nieuwe toepassingen voor te zoeken, 
een werkplaats waar oude voorwerpen 
een nieuw leven krijgen, een lokaal waar 

vrouwen uit de buurt samen kunnen praten 
over de opvoeding van hun kinderen, en een plek waar 
leden van CLTB mekaar kunnen ontmoeten... Wie een 
paar maanden geleden de oude loodsen in de Pastoor 
Cuylitsstraat in Anderlecht zou hebben bezocht, kon 
zich waarschijnlijk moeilijk  voorstellen dat al deze 
activiteiten een onderkomen zouden vinden in deze 
vervallen gebouwen. Toch is dat precies wat er in 2019 
zal gebeuren!

Halfvol of halfleeg?
Tijdelijk gebruik van onze gebouwen maakte altijd deel 
uit van onze manier van werken. In 2018 schakelden 
we een versnelling hoger. CLTB kocht vorig jaar een 
oude hangar in de buurt van het Lemmensplein. We 
willen daar zo snel mogelijk nieuwe woningen bouwen. 
Maar dat kost tijd: een aanbesteding organiseren, de 
vergunning aanvragen, daar ben je al gauw 
twee jaar mee bezig. We willen het gebouw 
ondertussen niet leeg laten staan. Voor de 
buurt is leegstand een slechte zaak, en 
zo veel Brusselaars hebben geweldige 
ideeën maar vinden geen plek om 
ze vorm te geven. We sloegen de 
handen in mekaar met Commu-
na, een vereniging 
gespecia-
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liseerd in het ti-
jdelijk gebruik 
van gebouwen. 
In een paar 
maanden tijd 
verzamelden zij een 
groep enthousiaste 
mensen en verenigin-
gen die voor minstens 
een jaar, tot de start van de werken, deze plek leven 
willen inblazen. In december gingen vrijwilligers aan 
de slag om het gebouw op te ruimen, te herstellen en 
in te richten. Gedurende anderhalf jaar zal het kunnen 
gebruikt worden voor allerhande activiteiten, ook door 
CLTB. Een ideale manier om onze komst in deze buurt 
voor te bereiden.

SPAREN
We willen kandidaat-kopers aanzetten om te sparen 
bij de financiële coöperatieve Crédal, om hun aankoop 
voor te bereiden. Ze starten met een minimumbedrag 
van € 10 per maand. Het bedrag stijgt naargelang de 
aankoop dichterbij komt. Op het moment dat we een 
nieuwe projectgroep samenstellen, beslissen de kan-
didaat-kopers van die groep samen hoeveel ze zullen 
sparen. Het gespaarde bedrag wordt later gebruikt 
als startkapitaal voor de mede-eigendom. Naast het 
verplicht sparen blijft CLTB zoeken naar manieren om 
zijn leden te helpen de financiering van hun aankoop 
zo goed mogelijk voor te bereiden. In de loop van 2019 
starten we een tweede vormingscyclus rond sparen, in 
samenwerking met Réseau Financité en CIRÉ.

NIEUWE INSCHRIJVINGEN
In 2018 zijn we er opnieuw gestart met 
inschrijvingen. De lijst potentiële kopers 
groeide aan. Geïnteresseerden kun-
nen zich inschrijven nadat ze hebben 
deelgenomen aan een infosessie over 
ons systeem. In totaal organiseerden 
we er acht in 2018. Een zeventigtal 
nieuwe kandidaten zijn lid gewor-
den en staan op de wachtlijst 
voor een woning.

We stellen ook vast dat het 
aantal uitschrijvingen stijgt, 
voornamelijk omwille van de 
lange wachttijd. De meeste kan-
didaten verklaren niet teleurgesteld 
te zijn in CLTB, maar hebben andere 
manieren gevonden om zich een woning 
aan te schaffen.

GENDER EN HUISVESTING
In 2018 nam CLTB de tijd om na te denken over de 

integratie van de genderdimensie in zijn werking. In 
samenwerking met de vereniging Le Monde selon les 
femmes dachten we na over concrete aanbevelingen 
voor twee van onze projecten. Deze aanbevelingen pre-
senteerden we in oktober 2018 op een driedaags sym-
posium over gender en huisvesting. Op dit Europese 
symposium, dat we samen met de vereniging Angela.D, 
l’Université des Femmes en de architectuurfaculteit 
LOCI organiseerden, stonden vernieuwende experi-
menten rond collectieve huisvesting en gender cen-
traal. We verwelkomden deelnemers uit Wenen, Barce-
lona en Parijs die uit eigen ervaring getuigden over de 
realisatie van woonvormen waarin het concept gender 
werd geïntegreerd. Tijdens de reflectieworkshops op 
zaterdag dachten we na over concrete manieren om 
de aandacht voor gender bij het ontwerp, de uitwer-
king, en het beheer van onze woningen in het Brussels 
Gewest te stimuleren. Het symposium werd afgesloten 
met een rondleiding door het Kortrijkse Begijnhof.

Bernard is betrokken bij 
CLTB vanaf het prille begin. Als 

vrijwilliger zette hij mee zijn schouders 
onder het project, onder andere als pen-

ningmeester. Daarbij kwam zijn ervaring in de 
bouwsector en als bestuurder van verschillende 

organisaties goed van pas. In 2018 beëindigde hij zijn 
mandaat in onze raad van bestuur. (Bedankt Bernard!)

« Het enige wat ik heb gedaan voor 
CLT B is er in gelovern »

“Ik geloof sterk in het CLT-model. Het biedt gezinnen met een 
laag inkomen de kans om eigenaar te worden. En dat is toch 

wat de meeste ouders willen, hun kinderen een veilige 
en zekere woning bieden. Als eigenaar krijg je die ze-

kerheid en kan je zelf beslissen. Maar wat uniek is 
aan een CLT-woning: je kan eigenaar worden, 

maar je kan niet speculeren met je woning.”
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SAMEN KOM  
JE VERDER
Onze partnerorganisaties
Woningen bouwen in Brussel is geen 
eenvoudige zaak. Als je er dan ook nog 
eens zakelijke rechten, blijvende betaal-
baarheid en bewonersparticipatie aan 
toevoegt, dan wordt het een ingewikkeld 
kluwen. Gelukkig staan we er niet alleen 
voor. In het afgelopen jaar hebben we alweer 
kunnen rekenen op de hulp van vele, vele 
mensen. Op administraties en kabinetten deden 
gedreven ambtenaren en kabinetsmedewerkers 
inspanningen om met ons oplossingen te zoeken. 
Juristen, architecten en notarissen hielpen ons kno-
pen te ontwarren.

Centraal in onze werking staat de samenwerking met onze 
partnerverenigingen. Ze helpen ons bij het organiseren 
van vormingen, bij het informeren van geïnteresseerde 
kopers, bij het voorbereiden van projecten. Ze allemaal 
opnoemen zou ons te ver leiden, maar een aantal van hen 
waren dag aan dag in de weer bij de begeleiding van onze 
projectgroepen of hielpen ons bij de vormingen voor onze 
leden: Buurthuis Bonnevie, Convivence-Samenleven, 
CIRÉ, Habitat et Rénovation, Une Maison en Plus. Ook 
in onze Europese projecten SHICC (dat we samen met de 
Stad Rijsel coördineren), en in het project CitizenDev en 
CALICO (dat we met Huisvesting Brussel coördineren) 
hebben we stimulerende samenwerkingen met burgercol-
lectieven, verenigingen, overheden en universiteiten, de 
“multi-stakeholder approach”, heet dat in het jargon.

De samenwerking met het Woningfonds is  belangrijk. 
Dankzij de hypothecaire leningen van het Fonds 
kunnen onze kopers hun woning financieren. Maar 
onze samenwerking gaat verder. Voor het project in de 
Vandenpeereboomstraat bijvoorbeeld treedt het Fonds 
op als bouwheer. We startten ook een samenwerking met 
Citydev op. In de duurzame Tivoliwijk zal een project 
door CLTB worden ontwikkeld.

SCHENKINGEN EN MECENATEN
Om beter te kunnen antwoorden op de noden van 
onze leden willen we verder professionaliseren. Wat 
betreft bouwheerschap en communicatie moest de 
kwaliteit omhoog. 4WINGS Foundation, een familiale 

stichting van openbaar nut, heeft beslist 
ons daarbij te steunen. Die steun geeft ons 
vleugels, letterlijk dan! Het geeft ons de kans 
om een communicatiemedewerker aan te werven 
en iemand die ons kan helpen om samen te werken 
met de privésector.

Daarnaast zijn we ook een partnerschap aangegaan met 
de stichting NIF, en dit stelt ons in staat het project in 
de Verheydenstraat tot een goed einde te brengen. 
De afwerking van dit project kwam in het gedrang 
door problemen met de aannemer. Dankzij de 
financiële steun van de stichting NIF hebben we 
het budget kunnen veilig stellen en hebben we een 
nieuwe aannemer kunnen aanduiden.

Tot slot zijn we ook een partnerschap aangegaan met de 
financiële coöperatie Crédal. Dankzij de steun van Brussel 
Economie en Werkgelegenheid kunnen we de wederzijdse 
samenwerking nog versterken in 2019.

Deze samenwerkingen bieden nieuwe perspectieven 
en we hopen deze trend te kunnen voortzetten. De 
steun van al deze partners maakt dat we blijven 
geloven in onze missie en sterkt ons in de over-
tuiging dat het mogelijk is om een eerlijker stad 
te ontwikkelen. 

RIJSEL

Met uw steun kunnen we deze 
initiatieven nog uitbreiden 

Steun ons en doe uw gift nog 
vandaag. Stort uw gewenst bedrag 
op de Koning Boudewijnstichting

IBAN BE10 0000 0000 0404, met 
gestructureerde mededeling 016/1740/00066

U kan ook online een gift doen via 
onze website: www.cltb.be

Uw gift is fiscaal aftrekbaar

Giften vanaf € 40 (via de rekening van de 
Koning Boudewijnstichting) zijn fiscaal 
aftrekbaar! Een gift van € 40 kost u dus 

uiteindelijk maar € 22.

RIJSEL

Betaalbare woningen, 
sterke gemeenschappen 

en onderdak voor iedereen, 
dat zijn de fundamenten van 

een eerlijke stad. Bij CLTB werken 
wij daar iedere dag aan. Tien wonin-

gen zijn bewoond, daar komen nog 
veertig woningen bij in de loop van 

2019. 110 woningen, waaronder 
ook gemeenschapsruimtes ten 

dienste van de wijk, staan 
in de startblokken.

STEUN 
ONS
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INTERNATIONALE 
UITWISSELINGEN

EEN ZEER SHICC JAAR!
2018 was een succesvol jaar voor ons Europese SHICC project dat wordt gefinan-

cierd door het Europese Interreg NWE-programma. Dit project heeft een dubbel 
doel. Ten eerste wil het de pilootexperimenten van de CLT’s van Brussel, Rijsel, 

Londen en Gent versterken. Bovendien wil het gunstige voorwaarden scheppen 
voor de ontwikkeling van het CLT-model in Noordwest-Europa. Het brengt de 
vier genoemde CLT’s samen met het Global Fund for Cities Development (een 

internationale vereniging die met steden nadenkt over innovatieve financie-
ringsmodellen), en met het CLT-netwerk van Engeland en Wales. Als onderdeel 

van dit project organiseerden we in mei 2018 een startconferentie in Rijsel. Bijna 
150 geïnteresseerde deelnemers uit heel Europa maakten er kennis met het CLT-mo-
del. In december organiseerden we in Brussel, in samenwerking met CLT Gent, een 

studiedag waar we van gedachten wisselden en onze modellen bespraken 
met groepen die CLT’s willen opstarten in België en Nederland. 

Het project bood ons ook de middelen om ons model te blijven 
versterken, met name om na te denken over alternatieve financie-

ringsvormen en over het vergroten van de betrokkenheid 
van de gemeenschap. Bovendien laat het ons toe meer 

te weten te komen over de werking van bestaande 
CLT’s. Zo brachten verschillende leden van het 

team een bezoek aan Liverpool, waar ze met de 
plaatselijke CLT’s kennismaakten. Tenslotte 

stelde het project ons in staat om verschillende 
CLT-projecten te ondersteunen bij de start 
van hun avontuur. 

In 2019 zetten we een nieuwe stap in het 
creëren van een vruchtbare voedingsbodem 

voor CLT’s in Europa. Met de oprichting van een 
startfonds kunnen we beginnende CLT’s toegang 

geven tot expertise op verschillende gebieden.

EEN JAAR RIJK AAN 
INTERNATIONALE UITWISSELINGEN
We hebben in het jaar 2018 veel bezoekers van over 

de hele wereld mogen ontvangen. Allemaal wilden 
ze meer te weten komen over ons model en ideeën 
met ons uitwisselen. We ontvingen een delegatie van 
FUPROVI, een grote organisatie voor de productie 
van betaalbare woningen in Costa Rica. Er kwamen 
vertegenwoordigers van de groeiende CLT-beweging in 
Schotland langs. Uit Zuid-Afrika ontvingen we Shaun 
Russell, activist in Kaapstad en uit Uruguay Ignacio Da 

RIJSEL

LIVERPOOL

Met uw steun kunnen we deze 
initiatieven nog uitbreiden 

Steun ons en doe uw gift nog 
vandaag. Stort uw gewenst bedrag 
op de Koning Boudewijnstichting

IBAN BE10 0000 0000 0404, met 
gestructureerde mededeling 016/1740/00066

U kan ook online een gift doen via 
onze website: www.cltb.be

Uw gift is fiscaal aftrekbaar

Giften vanaf € 40 (via de rekening van de 
Koning Boudewijnstichting) zijn fiscaal 
aftrekbaar! Een gift van € 40 kost u dus 

uiteindelijk maar € 22.

RIJSEL

LIVERPOOL

PEER-TO-PEER 
UITWISSELING 

IN BRUSSEL

 JAARVERSLAG 2018 | 9



Souza, expert in de coöperatieve woning-
bouwbeweging. We hadden ook opnieuw 
de eer om John Davis, pionier van 
de CLT-beweging in de Verenigde 
Staten, te verwelkomen. Samen 
met John organiseerden we een 
vertoning van de documen-
taire Arc of Justice, gevolgd 
door een bespreking. De 
film vertelt de geschiede-
nis van de eerste CLT. 
Tenslotte werden we 
uitgenodigd om onze 
ervaring te delen op tal van 
buitenlandse conferenties, 
van Matera (in Zuid-Italië) tot 
Amsterdam, Zagreb en Berlijn. 
Dat alles zorgde voor talrijke 
stimulerende uitwisselingen.

COMMUNICATIE 
Op vlak van communicatie zette CLTB in 2018 belangrijke 
stappen vooruit. We lanceerden een nieuwe website, die we 
wekelijks voeden met artikels over onze werking en onze 
leden. Die website wordt in de toekomst nog belangrijker, 
omdat we verder willen inzetten op fondsenwerving.

Nieuw is ook de “C van CLTB”, een tweewekelijkse nieuws-
brief specifiek gericht aan onze leden. Zo willen we de com-
municatie met onze leden verbeteren. We beantwoorden onder 
andere vaak voorkomende vragen over de werking van CLTB en 
informeren hen over onze activiteiten binnen het CitizenDev-pro-
ject of activiteiten georganiseerd door onze partnerorganisaties.

Het Community Land Trust model kwam dit jaar  
meermaals in de media. We schreven ook een artikel voor Op grond van 
samenwerking. In dit boek worden verschillende Vlaamse en Brusselse 
initiatieven die aan solidair grondenbeheer doen naar voor 
geschoven als antwoord op hedendaagse uitdagingen.

Yasmina is moeder van een 
groot gezin en werkt in een Brussels 
jeugdhuis. Samen met haar man kon 

ze een appartement in het project L’Ecluse 
aan de Mariemontkaai in Molenbeek kopen.

“Als CLT-eigenaar heb je 
meer, niet minder” 

“Ik ben eigenaar van de muren, maar niet van de 
grond. Maar het voelt niet aan alsof ik minder 
heb, in tegendeel. Door in het project te stap-

pen heb ik niet alleen een toekomst als 
eigenaar, wat tot nu toe ondenkbaar 

was, maar ga ik ook een geweldig 
collectief avontuur tegemoet”

BERLIJN

AMSTERDAM

BEZOEK VAN
JOHN DAVIS

COSTA RICA
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WOONPROJECTEN
Het creëren van kwalitatieve, innovatieve en betaalbare 
woningen vormt nog steeds de basis van CLTB. Het 

aantal woningen blijft groeien: aan het einde van 
2018 zijn 10 woningen bewoond, zijn er 43 in de 

werffase, en staan er 110 op het programma. 
Daarmee staat de teller in totaal op 163 wonin-
gen, verspreid over 11 projecten (zie kaart op 

middelste pagina). In 2018 werden onder meer 
de projecten CALICO en Ransfort aan de reeks 

toegevoegd. 

Op de schaal van het Brussels Gewest wordt CLTB 
dan ook meer en meer een onontkoombare speler in 
het realiseren van woningen, met een nog bescheiden, 
maar veelbelovende aantal woningen. In 2018 zette 
CLTB in op het verduurzamen van enkele aspecten 
gelinkt aan haar taak als projectontwikkelaar. We 
worden zelf bouwheer en we werken methodes uit 
om het goede beheer van onze medeëigendommen te 
garanderen.

BOUWHEERSCHAP
De bouwheer is diegene die instaat 

voor de financiering van een 
bouwproject, die het programma 

opstelt, een architect en een aan-
nemer aanstelt, en zorgt dat de 

bouw op tijd en binnen het 
budget gerealiseerd wordt. 

2018 was cruciaal voor 
CLTB, omdat we 
besloten om voortaan 

zelf het bouwheerschap 
op te nemen. Zo willen we 

meer controle krijgen over 
de specifieke kenmerken en 

duur van onze projecten. Het is 
ook een manier om onze leden 

meer te betrekken bij het ontwerp 
en de realisatie van onze projecten. 

We werden hierin bijgestaan door het 
team van de bMa (bouwmeester/maître 

architecte) en het bureau AT Osborne. 
Hierbij werden een aanbestedingsproce-
dure, een specifiek lastenboek en technische 
voorschriften eigen aan CLTB projecten 
uitgewerkt.

Onze eerste aanbesteding wordt begin 2019 gepu-
bliceerd en betreft de aanstelling van ontwerpers voor 
de bouw van 15 woningen en een verenigingslokaal in 
de Transvaalstraat in Anderlecht. De ontwerper van het 
project zou in juni 2019 bekend moeten zijn. Ook voor 
de projecten Antwerpsesteenweg, Pastoor Cuylits en 
Tivoli zijn we op de goede weg om in de loop van 2019 
een aanbestedingsprocedure op te starten.

MEDE-EIGENDOM
Omdat het goede beheer van de mede-eigendom essen-
tieel is voor het welslagen van onze projecten, ontwikke-
len wij aangepaste procedures om onze bewoners daarbij 
te helpen. Mariemont, het eerste bewoonde CLTB-pro-
ject, gaf ons de kans om dit uit te proberen. Samen met 
onze partnerorganisaties stellen wij een begeleiding voor 
tijdens drie belangrijke fases van het project:

 x Vorming van de groep 
toekomstige bewoners

Hier wordt een algemene inleiding over de me-
de-eigendom gegeven, informatie over de statuten 
met een aanpassing van de basisakte, de regels van 
mede-eigendom en het huishoudelijk reglement. Er 
wordt gewerkt rond de voorlopige begroting van de 
mede-eigendom en de lasten die daar voor iedereen uit 
voortvloeien. Ten slotte wordt nagedacht over de keuze 
van de syndicus: zoekt men die onder de mede-eige-
naars of kiest men voor een professionele syndicus?

 x Verhuis van de mede-eigenaars
Samen met onze partnerverenigingen begeleiden we 
de drie eerste algemene vergaderingen van de me-
de-eigendom.

 x Eerste twee jaar van de mede-eigendom
CLTB wil de mede-eigenaars niet aan hun lot overlaten: 
de taak is zwaar en daarom blijft CLTB de syndi-
cussen of raden van mede-eigenaars ondersteunen. 
Dat kan zijn bij de meer administratieve en juridische 
aspecten, bij de zware taak van de boekhouding of 
om technisch advies te verlenen. We willen ook de 
uitwisseling tussen de verschillende syndicussen van 
CLTB of tussen de mede-eigendommen bevorderen. 

Yasmina is moeder van een 
groot gezin en werkt in een Brussels 
jeugdhuis. Samen met haar man kon 

ze een appartement in het project L’Ecluse 
aan de Mariemontkaai in Molenbeek kopen.

“Als CLT-eigenaar heb je 
meer, niet minder” 

“Ik ben eigenaar van de muren, maar niet van de 
grond. Maar het voelt niet aan alsof ik minder 
heb, in tegendeel. Door in het project te stap-

pen heb ik niet alleen een toekomst als 
eigenaar, wat tot nu toe ondenkbaar 

was, maar ga ik ook een geweldig 
collectief avontuur tegemoet”

BERLIJN
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SAMENLEVEN
Om het succes van onze 

projecten op lange termijn 
te garanderen, werken we met 

de bewoners ook rond het thema 
samenleven.

Céline Lietaert begeleidde de groep 
Arc-en-Ciel bij het opstellen van een 

charter. De groep kreeg de kans zijn sterke punten te 
definiëren en wat de gemeenschappelijke verlangens 
zijn. Het was ook de gelegenheid om het te hebben 
over de moeilijkheden, over de demotivatie die soms 
de kop opsteekt bij hen die vinden dat de bouw te traag 
vordert, en over de punten waarop men zal moeten 
letten bij het samenwonen. 

Stukje bij beetje leidde het gezamenlijke werk tot het 
charter dat de visie, de waarden en de wensen van de 
groep opneemt. Het charter benoemt de engagementen 
van de groepsleden ten opzichte van mekaar en kan in 
de toekomst dienen als baken in stormachtige tijden.

FOCUS OP EEN AANTAL 
 PROJECTEN

Le Nid en Arc-en-Ciel, de 
twee pilootprojecten van 
CLTB in laatste rechte lijn
Op het moment dat CLTB is opgericht, zijn er twee 
pilootprojecten gelanceerd: het project Le Nid in An-
derlecht en Arc-en-Ciel in Molenbeek. Het geduld van 
de toekomstige bewoners van deze projecten, die met 
ons een hele weg hebben afgelegd, werd meermaals op 
de proef gesteld. Gelukkig werd in 2018 grote vooruit-
gang geboekt. Het einde is in zicht!

Tijdens de werffase van het project Le Nid zijn heel 
wat moeilijkheden opgetreden. In het begin van 2018, 
heeft de burgerlijke maatschap Le Nid het contract 
met de gekozen aannemer moeten beëindigen, 
waardoor de werf moest worden stilgelegd om 
een nieuwe aannemer aan te stellen. 2018 werd 
op een mooie manier beëindigd met het aans-
tellen van een nieuwe aannemer die de werken 
begin 2019 kon hervatten.

Massandjé is moe-
der van drie en werkt in een 

crèche. Vijf jaar geleden werd 
ze lid van CLTB. Ze was al die tijd 
heel actief als lid. Begin 2018 kreeg 

ze het goede nieuws te horen: haar gezin 
was prioritair om een woning te kopen in 

het woonproject Arc-en-Ciel in de Vandenpee-
reboomstraat in Molenbeek, dat in de 

zomer van 2019 klaar zou moeten zijn.

“Een droom gaat 
in vervulling”

“Ik herinner me nog goed 
hoe ik op de eerste vergadering 

van Arc-en-Ciel aankwam… Een 
gevoel van vreugde en angst tege-

lijkertijd. Ik hoorde dat we met dertig 
gezinnen zouden zijn, en daar schrok ik 

toch wat van. Maar ze legden ook uit dat we 
mekaar goed zouden leren kennen voor we naar 
onze nieuwe woningen zouden verhuizen, en dat 

stelde me dan weer gerust. Ik stelde me voor aan de 
groep, en iedereen heette me welkom. Er was geen 

drempel. Wat mij het meest aantrekt in CLTB is 
het sociale aspect. En natuurlijk de betaal-

baarheid van de woningen. Vandaag 
kan je nergens anders nog iets kopen 

als je geen spaargeld hebt.

LE NID
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Voor het project Arc-en-Ciel begon 2018 veelbelovend: 
na twee jaar wachten op een stedenbouwkundige ver-
gunning konden de werken eindelijk van start gaan. De 
parkeergarage is ondertussen aangelegd en de opbouw 
van de verdiepingen gaat snel. Elke week is er een wer-
fbezoek georganiseerd, zodat de toekomstige bewoners 
om de beurt de evolutie van de werf kunnen opvolgen.

Voor deze 2 projectgroepen was 2018 gevuld en 2019 
zal niet anders zijn: opvolging van de werf, voorberei-
ding van de mede-eigendom, werkgroepen rond ener-
gie en het opstellen van een charter, enz. De bewoners, 

CLTB en de partnerorganisaties die hen begeleiden 
hebben heel wat werk voor de boeg in de laatste rechte 
lijn naar de voltooiing van hun woningen, gepland 
voor de zomer van 2019.

Innovatief cohousingproject 
op gemeenschapsgrond 
bekroond door Europa
Een van de hoogtepunten van het CLTB-jaar was de 
bekroning van ons CALICO project in het kader van 
een Europese projectoproep rond sociale innovatie. 

Onze maatschappij ondergaat grote veranderingen, en 
de oude oplossingen werken niet meer. Steden zijn bij 
uitstek het terrein waar met innovatieve oplossingen 
kan geëxperimenteerd worden. Samen met het Brussels 
Gewest en een hele reeks partners werkten we een pro-
ject uit dat verschillende uitdagingen wil aangaan: de 
nood aan betaalbare woningen, nieuwe zorgnoden van 
ouderen, gelijke behandeling van mannen en vrouwen, 
of de wens van velen om op een meer collectieve en 
solidaire manier samen te wonen.

Het project dat we samen met onze partners uitwerkten 
heet CALICO, wat staat voor “CAre and LIving in 
COmmunity”. Het is een van de 22 laureaten die in 
oktober 2018 door Europa bekroond werden, uit in 
totaal 184 projecten. Het project kan rekenen op een 

Massandjé is moe-
der van drie en werkt in een 

crèche. Vijf jaar geleden werd 
ze lid van CLTB. Ze was al die tijd 
heel actief als lid. Begin 2018 kreeg 

ze het goede nieuws te horen: haar gezin 
was prioritair om een woning te kopen in 

het woonproject Arc-en-Ciel in de Vandenpee-
reboomstraat in Molenbeek, dat in de 

zomer van 2019 klaar zou moeten zijn.

“Een droom gaat 
in vervulling”

Ik zou alle politici willen aan-
raden om eens te komen kijken 

wat CLTB kan verwezenlijken. Als 
ze de families ontmoeten kunnen ze 

zichzelf een beeld vormen. Alle families, 
die elk vanuit hun eigen achtergrond, elk 

met hun eigen problemen, hier terecht 
zijn gekomen. Ik hoop dat ze dat 

zullen doen. Het geeft veel 
hoop aan veel gezinnen.” “Ik herinner me nog goed 

hoe ik op de eerste vergadering 
van Arc-en-Ciel aankwam… Een 
gevoel van vreugde en angst tege-

lijkertijd. Ik hoorde dat we met dertig 
gezinnen zouden zijn, en daar schrok ik 

toch wat van. Maar ze legden ook uit dat we 
mekaar goed zouden leren kennen voor we naar 
onze nieuwe woningen zouden verhuizen, en dat 

stelde me dan weer gerust. Ik stelde me voor aan de 
groep, en iedereen heette me welkom. Er was geen 

drempel. Wat mij het meest aantrekt in CLTB is 
het sociale aspect. En natuurlijk de betaal-

baarheid van de woningen. Vandaag 
kan je nergens anders nog iets kopen 

als je geen spaargeld hebt.
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Europese subsidie van 5 miljoen euro. 
Concreet gaat het om de bouw van 
39 woningen, verdeeld over drie 
woongroepen. Al deze woningen 
worden ontwikkeld op Community 
Land Trust grond.

CALICO is een intergenerationeel cohousingpro-
ject. Dat wil zeggen dat, meer nog dan in onze 

andere projecten, ingezet wordt op de solida-
riteit tussen de bewoners. Drie verschillende 

woongroepen, elk met hun eigen werkwi-
jze, krijgen een plek in het project dat in 
Vorst zal worden ontwikkeld. De door 

de vzw Pass-ages ontwikkelde woon-
groep zal worden georganiseerd rond een 

geboorte- en sterfhuis. Moeders kunnen er 
komen be

vallen in een geborgen omgeving, en mensen die 
stervende zijn kunnen er hun laatste levensdagen 

doorbrengen. Het project heeft ook aandacht 
voor gender. Zo zal de woongroep die door 
de vereniging Angela.D opgericht wordt de 

nadruk leggen op de specifieke woonpro-
blemen van vrouwen. Verder zullen er 
“klassieke” CLT woningen zijn en ook 

twee transitwoningen voor mensen 
in noodsituaties. Tenslotte komt er een 

lokaal dat open staat voor de buurt, en een 
gedeelde tuin. In het project gaan we ook op 

zoek naar manieren om de onderlinge solida-
riteit tussen alle bewoners te organiseren. 

Twee onderzoeksgroepen van de VUB 
bestuderen de impact van het project, en 
het Brussels Gewest volgt mee op om te 

bekijken of onze aanpak ruimer kan 
toegepast worden. Het project loopt 

over een periode van drie jaar.

CALICO

ARC-EN-CIEL
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Ransfort-L’Ecluse, huizenruil voor gevorderden
Mieke en Lieven woonden in 

een huis met een tuintje in de 
Ransfortstraat in Molenbeek. Ze 

woonden er graag, maar de kinderen 
waren het huis uit en Mieke was wat moeilijk 
te been. Ze zochten een nieuwe woning in de 

buurt, kleiner en zonder trappen. Yasmina et 
Ismaël woonden een paar honderd meter verder, 

in een CLTB-woning in het pro-
ject L’Ecluse. Ook zij waren heel 

tevreden met hun woning 
en met de buurt, maar de 

familie was uitgebreid, 
en hun appartement 

was aan de kleine kant 
geworden.

De buren raakten aan de 
praat. Als we nu eens onze 

huizen zouden ruilen? Niet 
zomaar voor enkele dagen, 

maar voor altijd. Maar het huis 
dat Mieke en Lieven twintig jaar 

geleden aan een interessante prijs hadden kunnen 
kopen zou nu, op de vrije markt, onbetaalbaar zijn 
voor hun buren.

Maar geld verdienen met hun woning, dat was 
niet waar Lieven en Mieke naar op zoek waren. In 
tegendeel, zij geloofden sterk in het concept van Com-

munity Land Trusts, het idee dat grond geen koopwaar 
zou mogen zijn. Daarom waren zij bereid nog een stap 
verder te gaan: zij zouden de grond onder hun huis 
schenken aan CLTB. Zo werd de woning betaalbaar 
voor Yasmina en Ismaël, en konden ze hun huizen 
ruilen. CLTB kreeg er een stuk grond bij. De woning 
werd zo betaalbaar, niet alleen voor het gezin van 
Ismaël en Yasmina, maar voor alle volgende bewoners, 
voor altijd. 

“Het is niet normaal om met grond te speculeren”, zegt 
Mieke. “Ons huis is tien keer meer waard dan toen 
we het kochten. Wie kan dat nog betalen? Bovendien 
evolueren ook onze noden, samen met onze gezinnen 
en met onze gezondheid. Ons huidige systeem is daar 
niet aan aangepast.” 

CLTB zorgde ervoor dat het idee werd omgezet in aktes 
en contracten. Niet eenvoudig, maar er werd veel tijd 
uitgetrokken om iedereen te informeren.

“De begeleiding was heel goed”, bevestigt Lieven. 
Iedereen is tevreden. De banden tussen de twee 
families zijn versterkt, de kinderen van Yasmina en 
Ismaël genieten van hun tuin, Lieven en Mieke van 
het uitzicht op het Kanaal. Ze verheugen zich op het 
park dat momenteel wordt aangelegd voor hun deur, 
aan de Ninoofsepoort. Voor CLTB tenslotte is dit een 
onverwachte kans om zijn patrimonium uit te breiden. 
Onze tiende woning werd zo een feit in 2018. 

RANSFORT
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FINANCIEEL VERSLAG
Community Land Trust Brussel is samengesteld uit een stichting van 
openbaar nut, die eigenaar is van onze gronden, en van een vereniging 
zonder winstoogmerk, die instaat voor de operationele aspecten.

RESULTATENREKENING 2018 VZW
De rekeningen van de VZW CLTB zijn in evenwicht, 
met een licht overschot (4.972€).

De werkingsmiddelen van de VZW kenden een sterke 
groei in 2018 (+42%, van 425.000 naar 604.000€) en di-
versifieerden ook sterk. Daarvoor zorgden de Europese 
subsidie voor het SHICC project, een verhoging van 
de Sociale Maribel subsidie en de steun van het Fonds 
Barones van Oldeneel tot Oldenzeel. De rekeningen 
illustreren de toename van onze activiteiten tussen 
2017 en 2018, meer bepaald de vergroting van het team 
en de steun van externe consultants en experten.

BEGROTING 2019
In de begroting 2019 zien we dat deze evolutie beves-
tigd en versterkt wordt.

Onze middelen zullen met 54% stijgen ten opzichte van 
2018, dankzij de verhoging van onze subsidie door het 
Brussels Gewest, de steun door nieuwe partners, een 
nieuwe Europese subsidie voor het project CALICO, en 
een projectoproep van Brussel Economie en Tewerks-
telling. De schaalvergroting is substantieel: ons team 
verdubbelt in twee jaar tijd.

Voor de uitgaven probeert CLTB altijd een evenwicht 
te houden tussen de verhoging van zijn vastgoedacti-
viteiten en de ledenwerking. Dat zal ook het geval zijn 
in 2019. Het team wordt versterkt voor de ontwikke-
ling van woningen, onder andere omdat we nu zelf 
bouwheer worden, en voor de versterking van de com-
munity-werking, onder andere door de aanwerving van 
een communicatiemedewerker en fondsenwerver.

BALANS STICHTING  
VAN OPENBAAR NUT
In de balans van de Stichting vind je de terreinen 
terug waarop wij onze woningen ontwikkelen. In 2018 
verwierven we drie nieuwe terreinen, in de Pastoor 
Cuylitsstraat in Anderlecht, de Ransfortstraat in 
Molenbeek, en in de Tivoliwijk (via een erfpacht) in 
Laken.  

Vanaf nu is CLTB eigenaar van acht terreinen: in 
de Verheydenstraat, de Vandenpeereboomstraat, de 
Mariemontkaai, de Antwerpsesteenweg, de Transvaals-
traat, de Pastoor Cuylitsstraat, de Ransfortstraat en in 
de Tivoliwijk.

WERKINGSSUBSIDIES CLTB  

BRUSSELS  HOOFDSTEDELIJK GEWEST   40 %

INKOMSTEN ACTIVITEITEN   5 %

TEWERKSTELLINGSSUBSIDIES   7 %

Herkomst werkingsmiddelen 
van CLTB in 2018 

6 % GIFTEN

41 % ANDERE SUBSIDIES   

ANDERE ONTVANGSTEN   1 %

10 % ALGEMENE KOSTEN

1 % 
ANDERE UITGAVEN

11 % ERELONEN   

Besteding werkingsmiddelen 
van CLTB in 2018

PERSONEELSKOSTEN   76 %

2 %
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VIJF BELANGRIJKE 
UITDAGINGEN VOOR 2019 
2019 wordt alweer een kanteljaar voor CLTB. Het aantal woningen 
op onze gronden zal stijgen van tien naar vijftig. We gaan zelf meer 
verantwoordelijkheid opnemen voor de bouw van nieuwe woningen. We zullen 
onze financiering proberen te diversifiëren. Veel werk voor de boeg.

BURGERS LATEN INVESTEREN 
IN GEMEENSCHAPSGROND
Samen met Crédal starten we dit jaar met een initiatief 
om burgerinvesteringen in gemeenschapsgrond 
mogelijk te maken. Mensen zullen hun geld kunnen 
beleggen in de aankoop van gronden waar betaalbare 
woningen en gemeenschapsinfrastructuur op worden 
gebouwd.

ONS WETTELIJK KADER VERSTERKEN
Om onze werking te versterken hebben we dringend 
nood aan een duidelijker wettelijk kader. Een Gewes-
telijk erkenningsbesluit zou ons helpen om op een 
vlottere manier subsidies aan te vragen, om toegang 
te krijgen tot een aangepast BTW statuut en om de 
juridische basis voor onze operaties te verstevigen. We 
rekenen op de Brusselse regering om hier samen met 
ons aan te werken. 

ZELF BOUWHEER WORDEN
Voor onze nieuwe bouwprojecten zullen we zelf het 
bouwheerschap opnemen. De afgelopen zes jaar 
hebben we heel wat ervaring kunnen opbouwen door 
het opvolgen en begeleiden van onze verschillende 
bouwprojecten. We zijn dus goed voorbereid om 
deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Toch zal het nog 
een grote inspanning vragen om dit nieuwe metier 
helemaal onder de knie te krijgen en een plek te geven 
in onze organisatie.

GEMEENSCHAP VORMEN
Wat ons het meest onderscheidt van andere actoren 
uit de sociale huisvestingssector is de plaats die de 
gemeenschap inneemt in onze werking. Daar moeten 
we verder aan werken. Hoe kunnen we de bewoners 
van het project Arc-en-Ciel en Le Nid blijven betrek-
ken bij CLTB in zijn geheel? Hoe kunnen we zorgen 
dat het samenleven in deze woonprojecten verrijkend 
is voor de bewoners? Hoe kunnen we de samenwer-
king met onze partnerverenigingen verstevigen? 
Hoe kunnen we nog beter samenwerken met andere 
commons-geïnspireerde initiatieven? Hoe kunnen we 
de plaats van onze leden in onze werking verbeteren? 
Vragen en uitdagingen genoeg.

WONINGEN, WONINGEN, WONINGEN
In Brussel woedt de wooncrisis verder. De toekomst 
van duizenden gezinnen wordt gehypothekeerd omdat 
ze in slechte, te kleine en te dure woningen moeten 
leven. Daar is het ons allemaal om te doen. In 2019 
worden 43 nieuwe woningen opgeleverd. Voor drie 
sites starten we de aanbestedingsprocedure op. We 
hopen ook nieuwe projecten te lanceren, met steun van 
het Brussels Gewest en van private investeerders. Onze 
droom is dat er tegen 2030 duizend woningen op CLTB 
grond staan.  

10 % ALGEMENE KOSTEN
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