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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: De investeringen van de Vlaamse Regering in Housing First-projecten en de 

stand van zaken omtrent de ‘WoonBoxen’ 

___________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw de collegevoorzitter, 

 

Op zondag 17 oktober laatstleden, op de Werelddag tegen Armoede, maakte de Vlaamse 

Regering bekend dat het ruim 1,5 miljoen euro vrijmaakt voor Housing First-projecten, die 

mensen die dak- of thuisloos zijn wegens verslavings- of gezondheidsproblemen of wegens 

psychische kwetsbaarheid duurzame huisvesting willen aanbieden. 

 

Concreet investeert de Vlaamse Regering dit en volgend jaar ruim 1,5 miljoen euro waarmee 

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Vlaanderen en Brussel begeleidingstrajecten 

kunnen opzetten. Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke hoopt hiermee 150 tot 200 dakloze 

mensen aan een woning te kunnen helpen. Deze inspanningen zullen in de eerste plaats 

uitgevoerd worden door de lokale besturen, maar in de Brusselse context zal hierbij uiteraard 

ook een belangrijke brugfunctie weggelegd zijn voor het VGC-College. 

 

Daarnaast verwijs ik ook graag nog naar het pilootproject omtrent ‘WoonBoxen’, dat eind 

oktober 2020 werd opgestart. Dit project, dat mee onder impuls van Samenlevingsopbouw 

Brussel werd uitgewerkt, voorziet in modulaire huisvesting in leegstaande gebouwen voor 

kwetsbare mensen die via deze nieuwe leefsituatie een hefboom vinden voor een re-integratie 

in de maatschappij. 

 

Eind oktober 2020 besliste het VGC-College om aan vzw Samenlevingsopbouw en vzw JES 

zo’n 234.000 euro toe te kennen voor de voor het plaatsen van modulaire units op de tijdelijke 

site van Circularium in Anderlecht. (collegebesluit nr. 20202021-0166). Daarnaast werden ook 

aan Samenlevingsopbouw Brussel middelen toegekend voor het project Baskuul, specifiek 

gericht op het opvangen en begeleiden van leefloongerechtigden (collegebesluit 20202021-

0139). Volgens onze informatie staan deze nieuwe modulaire units er een jaar later echter nog 

steeds niet. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

 Welke opportuniteiten ziet het VGC-College voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

in het licht van deze beslissing? Welke pistes ziet u mogelijk om deze bijkomende 

Vlaamse middelen ook in Brussel concreet te kunnen besteden aan Housing First-

trajecten? Welke opties ziet u om te ervoor zorgen dat er effectief woongelegenheden 

beschikbaar worden gesteld voor deze trajecten? 

 

 Ziet u een rol voor de Brusselse lokale besturen of woonactoren omtrent hun 

samenwerking aan deze Housing First-projecten? Welke bijkomende initiatieven zal u 

ondernemen om het faciliteren en implementeren van deze projecten mogelijk te maken 

vanuit uw brugfunctie als VGC-College? 

 



 Kan u een stand van zaken geven omtrent de uitrol van modulaire units als tijdelijke 

huisvesting en opvang en begeleiding van kwetsbare Brusselaars en de middelen die de 

VGC daartoe voorziet? Welke evaluatie maakt u daaromtrent op van de lopende of 

afgeronde pilootprojecten? 

 

 Kan u bevestigen dat de voorziene units en werking in Anderlecht nog steeds niet 

gerealiseerd werden? Zo ja, kan u duiden omwille van welke redenen dit project nog 

niet gerealiseerd werd? Welke stappen onderneemt u om deze situatie te deblokkeren? 

 

 Heeft het VGC-College reeds andere mogelijke (piloot)projecten rond ‘WoonBoxen’ 

geïdentificeerd? Zo ja, kan u dit nader toelichten? Om welke locaties gaat het en hoeveel 

personen zouden hierdoor gehuisvest kunnen worden? Zo neen, omwille van welke 

redenen werd besloten dit niet verder te onderzoeken? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

 

Bianca Debaets 

 

 


