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GEMEENSCHAPSGROND
ALS BASIS VOOR EEN
RECHTVAARDIGE
SAMENLEVING
Tussen Community en Trust staat het Land. De grond
staat centraal bij een Community Land Trust. De
gemeenschappelijke eigendom van de grond is wat ons
het meest onderscheidt van andere sociale woonmodellen. Waarom houden we daar zo aan vast?
Als Brussel de laatste decennia geconfronteerd
wordt met een aanhoudende wooncrisis en stijgende
huizenprijzen, dan is dat niet omdat de bakstenen
aan waarde wonnen. Het is de grond die duurder is
geworden, omdat hij steeds schaarser wordt, en omdat
hij meer en meer gebruikt wordt door mensen met veel
geld om hun kapitaal in te beleggen. Bovendien stijgt,
dankzij overheidsinvesteringen in openbare ruimte en
diensten, de kwaliteit van de buurten, en dus de waarde
van de grond.

De grond staat
centraal bij een
Community
Land Trust
Dat alles terwijl je zou kunnen zeggen dat de aarde,
net als de lucht of het water, gemeenschappelijk
bezit is van de mensheid, waar we samen zorg voor
moeten dragen, dat we moeten gebruiken om zo veel
mogelijk tegemoet te komen aan ieders noden. Of dat
het logisch zou zijn dat de gemeenschap, die via haar
belastingen de overheidsinvesteringen mogelijk maakt,
zou kunnen profiteren van de waardestijging die er het
gevolg van is.
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Mooie principes, maar wat doe je er mee? De CLT
beweging kiest voor een pragmatische aanpak. Lapje
grond per lapje grond verwerven, en daarrond een
gemeenschap opbouwen die instaat voor het zorgzame
beheer ervan en garandeert dat de grond nooit meer op
de speculatieve markt terecht komt. Door een combinatie van gesplitste eigendomsrechten en anti-speculatieve voorwaarden streeft het model naar een optimaal
evenwicht tussen collectieve en individuele belangen.
De bewoners genieten zowat alle voordelen van een
klassieke huiseigenaar, en de gemeenschap ziet zich
voor generaties gegarandeerd van betaalbare woningen,
ook als elders in de buurt de prijzen blijven stijgen.
Maar ook de verantwoordelijkheid wordt verdeeld tussen de bewoners en de gemeenschap. Ze staan samen
in voor het bestuur van de trust en het beheer van de
gronden.
Vorig jaar werd onze werking op vraag van de Brusselse
regering geëvalueerd door een extern auditbureau. De
resultaten waren zeer positief. CLTB kwam er ondubbelzinnig uit naar voren als een performante organisatie op het vlak van woningproductie. Ondanks die
evaluatie zijn er nu plannen om net die gemeenschappelijke grondeigendom uit het model weg te nemen.
Wat dan zou overblijven is een vereniging die op een
participatieve manier betaalbare woningen produceert.
Hoe belangrijk dat ook is, een dergelijke maatregel
zou onze werking enorm uithollen en verschralen. Het
emancipatorische en transformatieve potentieel van de
gemeenschappelijke grondeigendom zou ongebruikt
blijven. Wij hopen dat wij de verantwoordelijken zullen
kunnen overtuigen van de pertinentie van ons model,
in zijn globaliteit. Wij hopen dat ook u, bij het lezen
van dit jaarverslag, zal overtuigd raken van het belang
van onze werking. Als dat zo is, lees dan vooral door
tot de laatste pagina, waar u kan lezen hoe u ons kan
steunen om verder te bouwen aan een rechtvaardige
stad op gemeenschapsgrond.
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BOUWEN AAN EEN BETERE STAD
Onze kernactiviteit is de productie van betaalbare woningen. Van bij onze start, iets meer
dan vier jaar geleden ondertussen, proberen we jaarlijks een aantal nieuwe projecten
in de steigers te zetten. Langzaam aan concretiseren deze projecten zich nu. In ons
project langs de Mariemontkaai in Molenbeek wonen 9 gezinnen al meer dan een jaar
samen. In de Verheydenstraat in Anderlecht en in de Liedsstraat in Schaarbeek zijn
de verbouwingen bezig, in de Vandenpeereboomstraat in Molenbeek zitten we in de
vergunningsfase. Ook de andere projecten (Antwerpse steenweg en Transvaalstraat)
schieten op, hoewel niet altijd zo snel als we wel zouden willen. Openbare aanbestedingen,
vergunningsprocedures en allerlei andere administratieve regels zorgen er voor dat er
vaak jaren verlopen tussen de aankoop van een terrein en de start van de bouwwerken.
Ook de onzekerheid over de toekomst van de CLTB die vorig jaar zwaar op onze werking
woog zorgde ervoor dat sommige projecten niet de prioriteit kregen die ze verdienden.
We sloten 2016 af met een positieve noot: we ontvingen van het Brussels Gewest een
subsidie voor de realisatie van een woongebouw met een twintigtal appartementen in de
nieuwe duurzame wijk “Tivoli” in Laken.
Als je deze 7 projecten optelt, zowel diegene die al bewoond zijn als diegene die nog in de
startfase zitten, gaat het nu om zo’n honderd woningen en vier buurtlokalen. Een viertal
andere projecten wordt onderzocht en voorbereid.
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PROJECT LE NID
DE WERKEN ZIJN BEZIG, NOG
EEN BEETJE GEDULD
Het project aan de Verheydenstraat
in Anderlecht is het eerst CLT
project waarvoor we subsidies
ontvingen van het Brussels
Gewest. Het gaat om de verbouwing
van een gebouw tot 7 woningen,
een polyvalente ruimte, kantoren en
een gedeelde tuin. Het project wordt
beheerd door de Burgerlijke Maatschap
Le Nid, die de CLTB en de 7 kopers
vertegenwoordigt.
De hoogtepunten van 2016 waren de opstart
en vooruitgang van de renovatiewerken
en de aanpassing van de basisakte.
Verbouwingen gestart
De eerste steen is gelegd op
1 februari 2016. Aannemersbedrijf Hullbridge associated NV heeft de leiding over de
bouwwerken. De oplevering was voorzien
eind juni 2017, maar door problemen bij de
ruwbouw zal dit waarschijnlijk moeten uitgesteld worden. In mei hebben de kopers de
mogelijkheid gehad om de werf te bezoeken
en zo de eerste keer hun appartement te zien.
Ze zullen echter nog een beetje geduld moeten
tonen voor de eigenlijke verhuis.
De voortgang van de werken is van nabij te volgen op de blog van de toekomstige bewoners: http://le-nid-clt.blogspot.be

Een gewijzigde vergunning
en een nieuwe basisakte
Tijdens de voorbereidingen van de werf werd er een
probleem vastgesteld met het grondwater. Daardoor moest de
regenwatertank, oorspronkelijk voorzien om de tuin van water
te voorzien, verplaatst worden naar de voorkant van het gebouw.
Als gevolg daarvan moest ook de stedenbouwkundige vergunning
worden aangepast.
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PROJECT
ARC-EN-CIEL
OP WEG NAAR EEN GEZONDE,
IN DE BUURT VERANKERDE
MEDE-EIGENDOM
Een aantal sleutelmomenten in 2016: de intrede
van nieuwe families in de projectgroep, de ontmoeting
met de gemeente Molenbeek, de ondertekening
van de nieuwe Arc-en-Ciel-overeenkomst, het
buurtfeest, het overlegcommissie en de deelname
aan een projectaanvraag.
De groep Arc-en-Ciel:
nieuwe samenstelling
Eind 2015 deed de CLTB een oproep
naar nieuwe kandidaten, waarna in
februari 10 nieuwe families toetraden tot
Arc-en-Ciel. Ze werden hartelijk verwelkomd door de rest van de groep.
Sindsdien ontmoetten de 26 toekomstige eigenaren elkaar regelmatig. Er werden afspraken gemaakt rond het inhalen van de spaarachterstand van
de nieuwe leden, en rond de betrokkenheid die van de
hele groep verwacht wordt. Deze afspraken werden
in een overeenkomst gegoten die de Algemene
Vergadering in juni 2016 goedkeurde.
Een eierjacht op het terrein bood de families
en de kinderen de kans om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen, ook buiten de
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officiële vergaderingen. De vereniging Vie Féminine
en een kleine delegatie van Arc-en-Ciel kwamen
bijeen om samen na te denken over het gebruik van
de gemeenschappelijke ruimte. De gebruiksovereenkomst wordt momenteel opgesteld en zal
begin volgend jaar worden afgerond. Het plan
voor deze ruimte werd aangepast op vraag van
de overlegcommissie.
Samen met de partnerorganisaties bliezen we de
werkgroepen nieuw leven in en werkten rond volgende thema’s: energie (Bonnevie), mede-eigendom
- samenleven (CIRÉ) en buurt (CLTB). In oktober
werden de groepen voorgesteld, waarop de
leden zich konden inschrijven in de groep van
hun keuze. In 2017 begint het concrete werk.
Het doel van deze werkgroepen is dat de
deelnemers specifieke kennis opdoen van
de materie, om zo uit te groeien tot specialist en aanspreekpunt binnen de groep.
Op zaterdag 17 september 2016 was het feest
op het terrein aan de Vandenpeereboomstraat.
Bedoeling was om banden te smeden met de
leden van de andere CLTB projecten en met
de lokale bewoners en toekomstige buren
van het project. We proefden de wereldkeuken en maakten in een kleurrijke optocht
kennis met de klederdrachten van elk land dat
vertegenwoordigd is in de groep. De festiviteiten
werden afgesloten met muziek van een Balkanorkest en een groep Berber muzikanten.

*3.1.
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Toekomstige eigenaars
betrokken bij de evolutie van
stedenbouwkundig dossier
De algemene vergadering in juni 2016 was
voornamelijk gewijd aan de procedures rond het
afleveren van de bouwvergunning. Naar aanleiding daarvan ontmoetten de families, samen
met de architect, mevrouw Schepmans,
burgemeester, en de heer Mahy, schepen
van de gemeente Molenbeek, om hen het
project voor te stellen en zich te
informeren over de voortgang
van het dossier.
Het project werd besproken
in de overlegcommissie van
11 oktober. Opnieuw werd
deze talrijk bijgewoond door
de families, waardoor ze nogmaals een bewijs leverden van
hun betrokkenheid bij het project.
Naar aanleiding van deze vergadering
gaf de commissie een gunstig advies, op
voorwaarde dat er een aanpassing gebeurt
aan de polyvalente zaal en dat er groene
daken komen.

Zodra de vergunning
wordt verleend starten
de werken en wordt
het project eindelijk
werkelijkheid
toekomstige wijk en aan de versterking van de sociale
cohesie door middel van activiteiten waarbij de hele
buurt betrokken wordt.
De 32 families zegden al toe om actief deel te nemen
aan de organisatie van de rommelmarkten. In maart en
april 2017 wordt er een opruimactie georganiseerd en
in vanaf mei is er één zondag per maand rommelmarkt.
Telkens wordt er animatie voorzien in de vorm van
concerten, tentoonstellingen, kinderanimatie, wereldkeuken, pizza oven ...

We durven te voorspellen dat de toekenning
van de bouwvergunning door de officiële afgevaardigde van het gewest nu niet lang meer op
zich zal laten wachten. Zodra de vergunning
wordt verleend, starten de werken en wordt
het project eindelijk werkelijkheid! De symbolische eerstesteenlegging is gepland
voor het voorjaar van 2017.

Families van
Arc-en-Ciel zijn
reeds betrokken bij
hun toekomstige wijk
Op voorstel van een lid van de
groep, hebben we gereageerd op
de projectoproep Bruss-it van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, rond het thema
gemeenschapsvorming in de gedeelde
ruimte. Het project omvat de organisatie
van een maandelijkse rommelmarkt in de
Vandepeereboomstraat op het braakliggend terrein, eigendom van Infrabel, recht
tegenover de toekomstige woningen van het
Arc-en-Ciel project.
Als aanstaande bewoners willen de families
bijdragen aan de verbetering van het imago van hun
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PROJECT L’ ÉCLUSE
EEN NIEUWE BELANGRIJKE STAP IN 2016
Ondertekening van de eigendomsakten
De appartementen van ons eerste project waren al
bewoond sinds september 2015, maar de bewoners
waren nog geen eigenaar. De ondertekening van de
aktes en de verkoop gingen uiteindelijk door op 14 juni
2016. Een emotioneel moment voor de negen families
en voor de CLTB!

Een emotioneel
moment voor de
negen families en
voor de CLTB
Mede-eigendom van start
De vereniging van mede-eigenaars L’ Écluse Ninove-Mariemont” werd opgericht bij de onderteking
van de eigendomsakten. Ze kozen er voor om met
een niet professionele syndicus te werken, een van de
eigenaars. Dit is niet voor de hand liggend want de
syndicus neemt een grote verantwoordelijkheid op, op
verschillende domeinen. Hij staat er echter niet alleen
voor. De boekhouding wordt in handen genomen
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door een professionele boekhouder. Daarnaast heeft
de groep ook beslist een ploeg samen te stellen om
de syndicus bij te staan. CLTB onderzoekt ook of het
mogelijk is de bewoners te helpen door een softwarepakket ter beschikking te stellen dat de mede-eigenaars
kunnen gebruiken als ondersteuning bij het beheer
van de woningen. CLTB en zijn partners (Convivence/
Samenleven vzw en La Rue vzw) steunen elke stap die
genomen wordt om de eigenaars zo goed mogelijk bij
te staan bij het beheer van de eigendommen.

Eerste evaluatie
Meer dan een jaar na de verhuis hielden we een eerste
evaluatie van het project, via persoonlijke gesprekken
met de bewoners. Die was zeer positief, voor alle bewoners. De verschillende luiken van het project werden
positief geëvalueerd: de wijk, de beschikbare diensten,
de buren, het gebouw, de interactie tussen buren en
gebouw. Ook het verbruik van de woningen viel mee.
Daarnaast zijn er ook enkele problemen naar boven
gekomen: over het dagelijkse leven in het gebouw (het
gebruik van de gemeenschappelijke delen, veiligheid,
netheid, . . . ), over de onmiddellijke omgeving (netheid, lawaai, onveiligheid door het wegverkeer, . . . ) en
over de samenwerking binnen de bewonersgroep.
We besloten om daar werk van te maken, onder andere
door samen een huishoudelijk reglement op te stellen.

De individuele motivatie en de groepsdynamiek
Na een intensieve voorbereidingsperiode in 2014 en 2015, en na de opwinging rond de verhuis en de vreugde bij het ondertekenen van de aktes,
verminderde de motivatie en de inzet van de eigenaars in de loop van
vorig jaar. Dat soort inzinking komt vaak voor bij nieuw samengestelde
groepen. Daarom zijn we eind 2016 nog eens samengekomen met
iedereen. We denken nu samen na over manieren om de inzet van de
bewoners terug te verhogen.

Geboortekaartjes
Waar jonge gezinnen wonen, daar mag je je aan gezinsuitbreiding verwachten. in 2016 waren er 3 geboortes bij de
families in L’ Écluse.

CLTB en zijn partners
steunen elke stap die
genomen wordt om
de eigenaars zo goed
mogelijk bij te staan

PROJECT GRAY
VERKAVELINGSVERGUNNING IN ELSENE
In het kader van van het Duurzaam wijkcontract
Maalbeek werd In 2016 een verkavelingsaanvraag
ingediend voor de site aan de Graystraat. De bedoeling
was om, na stedenbouwkundig onderzoek van de hele
site, de grens vast te leggen tussen het terrein waar het
gemeentelijke kinderdagverblijf zal gebouwd worden
en het terrein waar CLTB woningen zullen komen. Om
te garanderen dat het gebouw van de kinderopvang zo
goed mogelijk zal aansluiten bij de woningen bevat de
verkavelingsvergunning specifieke stedenbouwkundige
voorschriften. Wij hebben onze haalbaarheidsstudie
aangepast aan deze voorschriften.
Er wordt gestaag voort gewerkt, maar alles vraagt veel
tijd. Het gaat om een complex dossier, en ondanks de
inzet van de gemeente duurt de procedure een pak
langer dan voorzien, waardoor het terrein nog
steeds niet te koop is aangeboden.
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PROJECT LUMIÈRE
DU NORD
COMPLEX MAAR VEELBELOVEND
De projectgroep Lumière du Nord ging
voorjaar 2015 vol enthousiasme van
start, een paar maanden nadat de regering
subsidies toekende aan de CLTB. Het jaar
2016 gaf een beetje minder concrete resultaten
dan we verwacht hadden. Dit ambitieuze
project, een combinatie van 15 woningen (waarvan 2 gereserveerd voor
ouderen) en een post voor parkwachters op dit zeer diepe terrein,
leidt uiteraard tot een tamelijk complexe projectopbouw. Dit vereist
veel geduld, maar de zaken gaan langzaam maar zeker vooruit.
Een complex partnerschap, met een
mooi gemengd project als resultaat!

De komst van 6
nieuwe families

De bouwheer van dit project aan de Antwerpsesteenweg is het Woningfonds. Behalve aan 15 woningen
zal het terrein ook plaats bieden aan een post voor
parkwachters. Hun polyvalente zaal zal gedeeld worden
met de bewoners van het CLTB-project. Deze post
wordt helemaal achteraan op het perceel gebouwd en
grenst daar aan het Zennepark. Leefmilieu Brussel
financiert de bouw. Het heeft enkele maanden geduurd
om de samenwerking tussen de drie partners (Woningfonds, Leefmilieu Brussel en CLTB) op de sporen te
zetten en de twee functies (huisvesting en uitrusting)
op mekaar af te stemmen. We hopen de openbare
aanbesteding voor ontwerp en de bouw in het eerste
kwartaal van 2017 uit te schrijven.

Begin 2016 werd de groep Lumière du
Nord teruggebracht van 9 tot slechts 3
gezinnen. Verschillende families trokken zich uit het
project terug om persoonlijke of familiale redenen en
twee anderen kregen de kans een woning te kopen op
de privémarkt. CIRÉ, onze partner voor sociale begeleiding van de bewoners hielp ons eerder dit jaar bij de
organisatie van een oproep voor nieuwe kandidaten.
Eind mei sloten zich daarop zes nieuwe gezinnen aan
bij de groep. Welkom aan de nieuwkomers!

15 CLTB
woningen

An
tw
ep
s

post voor
parkwacht
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NAAR EEN ANDERE MOBILITEIT
In elk van de lopende CLTB projecten wordt voortdurend gezocht naar voordelige
en solidaire oplossingen (onder andere door het inrichten van gemeenschappelijke
wasruimtes of logeerkamers). Dit vereist ook innovatieve oplossingen op het gebied van
mobiliteit. Uit een enquête onder de toekomstige bewoners van Lumière du Nord, Arc-enCiel et Mariemont in het voorjaar van 2016 blijkt dat de meesten zich te voet of met het
openbaar vervoer verplaatsen. Ongeveer 1/3 van de huishoudens heeft een auto, maar
bijna niemand is in staat om naast de woning ook nog een eigen garage te financieren.
De betrokkenheid van de toekomstige eigenaren in
de aanloop naar de de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning laat toe om bij het ontwerp
van het gebouw rekening te houden met alternatieven
voor individueel autobezit. Dankzij een subsidie van
de Minister van Mobiliteit konden we in 2016 een
onderzoek opstarten rond ‘modal shift’, van autogebruik naar alternatieve vormen van vervoer. Voor al
onze projecten hebben we volgende aspecten rond
mobiliteit bestudeerd: toegang tot openbaar vervoer,
mogelijkheden voor fietsers, parkeerfaciliteiten, enz.
Verder werden met de toekomstige eigenaren ook
oplossingen besproken zoals autodelen, delen van
parkings met andere spelers in het gebied, maatregelen
om het gebruik van fietsen te bevorderen, enz. Voor het

Lumière du Nord project zijn alle gemaakte aanbevelingen geïntegreerd in het lastenboek. Zo kunnen ze
gebruikt worden op het ogenblik dat de bouwvergunning wordt aangevraagd.
Maar we beperken ons niet tot een analyse. Andere
activiteiten rond mobiliteit werden steeds voorzien
met toekomstige eigenaars, bijvoorbeeld gezamenlijke
fietslessen. Op heden denken we ook na over de mogelijkheid om een fietsvloot in leasing ter beschikking te
stellen aan onze leden.

PROJECT LIEDSSITE
AANDACHT VOOR SENIOREN IN DE NOORDWIJK
Eind 2015 verkreeg CLTB subsidies voor het bouwen
van 4 wooneenheden voor ouderen in het project
Liedssite, dat ook een dagverblijf voor ouderen
(“Lokaal Dienstencentrum”) en 2 studio’s voor
niet-begeleide jonge migranten herbergt. Twee
herenhuizen, gelegen in een kleine straat die uitgeeft
op het Liedtsplein, worden omgevormd tot een
intergenerationeel project. Een mooie samenwerking
tussen verschillende partners: EVA, Aksent, CLTB,
Liedssite, Baita en Minor N’dakho. De renovatie van het dagcentrum op de eerste en tweede
verdieping en de inrichting van de kantoren van
vzw Aksent werden eind november voltooid. Het
gerenoveerde dagcentrum werd eind van het jaar
heropend en de senioren hervinden er geleidelijk aan
hun oude gewoontes.

De woningen bevinden zich nog in de ruwbouwfase,
maar onthullen toch reeds stilaan hun toekomstige
troeven en kwaliteiten. Het uitzicht op de Noordwijk
van op bovenste verdiepingen doet alleszins dromen!
Elke kamer is voorzien voor rolstoelgebruik en is
aangepast om er in alle comfort oud te worden. De
bewoners kunnen buiten de openingsuren van het
dagcentrum gebruik maken van de zaal en de binnenplaats. Tijdens de dag kunnen de bewoners uiteraard
genieten van de diensten die het dagcentrum beneden
aanbiedt: ontmoetingsruimte voor de ouderen van
de buurt, aanbod van warme maaltijd, ‘welness’-centrum, creatieve activiteiten, ...
In 2017 pakken we de voltooiing van de bouw aan, en
gaan we op zoek naar ouderen die geïnteresseerd zijn
om in te stappen in het project.
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PROJECT TIVOLI
EEN NIEUWE DUURZAME WIJK
In december 2016 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ons subsidies toegekend
voor de realisatie van een nieuw interessant project. Het maakt deel uit van de
ontwikkeling van de Tivoli site, eigendom van Citydev en gelegen in Laken, langs
de Tivolistraat. De site zal weldra ingericht worden als een duurzame wijk.
Sinds 2014 hebben Citydev en CLTB vaak vergaderd
om te bekijken of het mogelijk is om een CLTB project
op te starten op de site. Begin 2016 heeft de Raad van
Bestuur van Citydev de voorwaarden bepaald om de
stuk terrein ter beschikking te stellen aan de CLTB: een
erfpacht van 99 jaar met een clausule om te vernieuwen. De onderhandelingen hierover lopen nog.
Conform de verkavelingsvergunning voorziet het project de oprichting van twee verschillende gebouwen. 22
woningen met 1 tot 4 slaapkamers en 8 ondergrondse
parkingen met kelders worden verdeeld over de twee
gebouwen.
De CLTB zou opdrachtgever worden en zal een
begeleidend comité op poten zetten om Citydev en de
toekomstige bewoners op het hele traject te kunnen
betrekken bij het project.

Onze partnerorganisatie Convivence / Samenleven
zal instaan voor de begeleiding van de toekomstige
bewoners.
We hopen van harte deze projectgroep op te kunnen
starten in de zomer van 2017.

We hopen van harte
deze projectgroep op
te kunnen starten in
de zomer van 2017

*4.1.

*4.2.

*vertaling p. 27
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*5.1.

*5.2.

*vertaling p. 27

PROJECT TRANSVAAL
EEN BELANGRIJKE STAP IN KUREGEM
CLTB staat op het punt eigenaar te worden van de terreinen aan de Transvaalstraat 32.
De voorziene ondertekeningsdatum van de verkoopakte is 19 januari 2017. Het CLTB
project wil zich integreren in de globale herontwikkelingsvisie van het wijkcontract
Kanaal-Zuid. Dat voorziet in de renovatie van kinderopvang Le Bocage, van de
sportinfrastructuur en de groene promenade, allemaal in de directe buurt van ons
toekomstig project. We voorzien de bouw van 16 woningen en een verenigingslokaal.
Containers van de gemeentelijke kinderopvang Le
Bocage, die momenteel gerenoveerd wordt, krijgen een
tijdelijke stek op op de site tot het einde van 2017, de
verwachte einddatum van de werken. Na overleg met
de Brandweer van Brussel en de dienst stedenbouw van
de gemeente Anderlecht voorziet de definitieve versie
van het ontwerp nu in 16 wooneenheden en een ruimte
voor de gemeentelijke vzw FEFA, een organisatie
gericht op sociale integratie en het bevorderen van
de ontwikkeling van de jeugd door sport. Dit is een
belangrijke toegevoegde waarde voor ons project, maar
ook voor de vereniging zelf, die een directe toegang
naar het voetbalveld zal hebben.
We organiseerden ontmoetingen met de gemeente en
FEFA om te peilen naar hun behoeften bij de uitwerking van het bijzondere lastenboek.
Het Woningfonds zal waarschijnlijk optreden als

bouwheer. Met hen overlegden we verder over de
planning en de uitvoering van het project. We hopen
tot een samenwerkingsovereenkomst te komen voor
het eerste kwartaal van volgend jaar.
De vzw Samenlevingsopbouw Brussel zal op zijn beurt
zorgen voor de individuele en collectieve begeleiding
van de families. Met hen hadden we verschillende
ontmoetingen om onze toekomstige samenwerking
voor te bereiden. Inmiddels werkte de CLTB samen
met Pro-Bike en op initiatief van de buurtbewoners
de bouw uit van een fietsenstalling op de hoek van het
voetbalveld en ons terrein. Daardoor krijgen de bewoners van de straat goede voorzieningen voor het stallen
van hun fiets en wordt er bovendien op een duurzame
manier het daar steeds terugkerende probleem van
sluikstorten aangepakt. De volgende stappen in 2017
kondigen zich al aan. Ze worden met spanning en
enthousiasme tegemoetgezien!
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ACTIE-ONDERZOEK ENTOURAGE NOORD
EEN INSPIRERENDE EN VERNIEUWENDE MANIER
OM OUD TE WORDEN IN EIGEN BUURT
Van bij zijn start stelt CLTB zich tot doel om woningen
ter beschikking te stellen van senioren. De aanpak
van CLTB, waarbij er bij de voorbereiding van de
verschillende projecten sterk de nadruk wordt gelegd
op gemeenschapsvorming binnen de woongebouwen,
lijkt ons een belangrijke troef voor seniorenwoningen,
omdat deze werkwijze de fundamenten legt voor een
zorgzame woonomgeving.
CLTB ziet het bovendien ook uitdrukkelijk als een van
zijn maatschappelijke opdrachten om betaalbare woningen voor minder kapitaalkrachtige senioren aan te
bieden. Zij zijn immers een van de grootste slachtoffers
van de wooncrisis.
De deelname van CLTB aan het actie-onderzoek “Entourage Noord” vanaf mei 2014, maakte het mogelijk
de belemmeringen bij het creëren van woningen voor
senioren in kaart te brengen en om er oplossingen
voor te bedenken. Het actie-onderzoek heeft tot doel
nieuwe woonmodellen en banen of diensten te creëren
om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk in hun
buurt te blijven wonen. De studie, ondersteund en
gefinancierd door Innoviris, heeft als partners onder
andere: EVA vzw (coördinator), VUB, Kenniscentrum
Woonzorg Brussel, Aksent vzw, MaisonBilobaHuis en
Gender at Work.

Twee types intergenerationeel wonen
Op basis van uitgebreid terreinwerk, uitgevoerd bij
ouderen en hun verzorgers (familie, zorgverleners,
maatschappelijke dienstverleners, artsen ... ) in de
Noordwijk, hebben we twee types woningen geconcipieerd voor senioren. Zowel de architectonische als de
juridische en financiële aspecten werden bestudeerd.
Een eerste type betreft kangoeroewonen binnen een
breder CLTB project. De oudere woont zelfstandig in
een aangepast accommodatie, terwijl een systeem van
wederzijdse hulp met een of meer gezinnen in hetzelfde
gebouw begeleiding en bijstand mogelijk maakt als
het nodig is. De gemeenschappelijke ruimtes, zoals de
logeerkamers, bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid
een mantelzorger te huisvesten. Dit type wonen kon
onderzocht worden in een concreet project, Lumière du
Nord aan de Antwerpsesteenweg.
Een tweede huisvestingstype verkent de mogelijk-
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heden van gemengd collectief wonen, waarbij er een
mix is van huur- en eigendomswoningen op gemeenschappelijke grond. Bij deze woonvorm is er meer
gemeenschappelijks: ouderen hebben een eigen studio,
maar delen onder andere woonkamer en keuken. Dit
huisvestingstype is opgezet vanuit twee hypothetische
case studies (één op de schaal van een enkele kavel,
de andere op basis van een heel woonblok). Hiervoor
moeten nog partnerschappen worden ontwikkeld.

Het recht van bewoning
Het heeft wat meer creativiteit gevraagd om een juridische en financiële formule te vinden die senioren met
een laag inkomen toegang geeft tot dit type accommodatie. Een van de grote hinderpalen voor senioren met
een laag inkomen is dat zij op hun leeftijd niet meer
in aanmerking komen voor een hypothecair krediet.
Verschillende rechtsformules zijn onderzocht: huurovereenkomst voor het leven, vruchtgebruik, recht van
gebruik, enz. Het recht van bewoning lijkt ons de beste
garanties te bieden voor zowel de oudere en zijn erfgenamen als voor de CLTB. Deze innovatieve formule
laat ons toe om tot een intergenerationele en solidaire
woonvorm met sociale en duurzame toegangsvoorwaarden te komen. Met de hulp van externe deskundigen ronden we de laatste financiële aspecten af om dit
recht van bewoning toe te passen voor vier bejaardenwoningen in Liedssite en twee in Lumière du Nord.

Meer innovatieve huisvesting
voor senioren
Het onderzoek dat eindigde eind 2016 formuleerde
een reeks zeer concrete aanbevelingen om de creatie
van woningen voor ouderen te vergemakkelijken. De
resultaten worden nu aangeboden aan de regionale en
lokale overheden. De voorstelling van het project aan
het publiek is gepland op 27 april 2017.
CLTB legt in elk van zijn projecten een bijzondere
nadruk op aspecten van het ouder worden, zowel wat
betreft aanpassingen aan het gebouw, als op het vlak
van samenleven. In 2017 kunnen de eerste ouderen zich aandienen om het recht van bewoning te
concretiseren. Als de ervaringen positief zijn, kunnen
we het intergenerationele aspect in onze toekomstige
projecten nog versterken.

*6.1.
*6.2.

*6.3.

*vertaling p. 27

LEDENWERKING
Wij bouwen niet alleen woningen, we bouwen ook gemeenschap. Met die
gemeenschap bedoelen we niet alleen de bewonersgroepen waar we mee werken.
Die gemeenschap, dat zijn in de eerste plaats onze leden, zo’n vijfhonderdtal
kandidaat-kopers, sympathisanten en verenigingen. Daarrond zit een heel netwerk,
van buren, partners en medestanders uit binnen-en buitenland. Maar het volstaat
niet om leden te hebben om van een gemeenschap te kunnen spreken. In de marge
van onze hoofdbezigheid, de ontwikkeling van betaalbare woningen, proberen
we ook zo veel mogelijk te investeren in het versterken van die community.

150
100

er 2016
decemb

16
januaari
20

0

5

50

januari 2
01

Hoewel de wachttijd om deel uit te maken van een
woonproject langer wordt, en ondanks de moeilijke
context waarmee CLTB te maken heeft, hebben we
besloten om door te gaan met inschrijven.

INSCHRIJVINGEN
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In februari 2014 organiseerden we de eerste gemeenschappelijke infoavond voor kandidaat-eigenaars en
begonnen we met het opstellen van een officiële wachtlijst voor onze woonprojecten. Sindsdien is het aantal
kandidaat-eigenaars aanzienlijk toegenomen.
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In 2016 werden met de hulp van vrijwilligers zeven
bijeenkomsten georganiseerd. Op die manier namen
de vrijwilligers actief deel aan de werking van de
vereniging. Hun achtergrond was divers: sympathisanten, CLTB stagiairs, kandidaat-eigenaars of leden van
partnerverenigingen. Ze zijn ook betrokken bij het
nadenken over het registratieproces en het informeren
van de kandidaat-eigenaars. Zo werd in december 2016
een evaluatievergadering georganiseerd samen met de
vrijwilligers.

Ondanks de
moeilijke context
hebben we besloten
om door te gaan
met inschrijven
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Op 31 december 2016 had de CLTB 322 (kandidaat-)
eigenaars, waarvan er 270 wachten op een project, 43
deel uitmaken een projectgroep, en 9 zijn effectieve
bewoners. 37 mensen hebben zich afgemeld van de
wachtlijst, om persoonlijke redenen, of omdat ze
alternatieve huisvesting hebben gevonden.
In 2016 werd een oproep tot kandidaten
gelanceerd om het bestaande project
Lumière du Nord in de Antwerpsesteenweg te vervolledigen. In 2017
zijn we van plan om een oproep
tot kandidaten te lanceren voor
de selectie van de laatste gezinnen
voor het project Arc-en-Ciel in de
Vandepeereboomstraat, de senior-kandidaten voor de projecten
Liedssite en tevens om het nieuw
project Transvaal op te starten.
Deze gebundelde oproep
zal een sterk signaal geven
aan onze kandidaten in
afwachting van een
project.

OPLEIDINGEN ROND HET THEMA WONEN
Tussen april en juni 2016 organiseerden we voor de eerste keer samen met enkele
van onze partnerorganisaties opleidingen rond het thema huisvesting.
Deze opleidingen zijn gericht op CLTB kandidaten die
wachten om lid te worden van een projectgroep. Het
voornaamste doel is om de kandidaten vormings- en
ontmoetingskansen te bieden, nog voor ze volwaardig
lid zijn van een projectgroep. Zo kunnen we hen betrekken bij gezamenlijke projecten en zijn ze beter gevormd
en voorbereid op hun toekomstige weg tot CLTB eigenaar. We bieden hen bovendien instrumenten aan die ze
kunnen gebruiken binnen hun huidige woonsituatie. De
ervaring was zeer positief. Tijdens zeven vormingsvoormiddagen bereikten we in totaal 22 kandidaat-eigenaars
(ongeveer 1/10 van de kandidaten op de wachtlijst op
dat ogenblik). Op basis van onze ervaring na deze eerste
opleidingscyclus, zijn we van plan een nieuwe reeks te
starten in maart 2017. We merkten dat de kandidaten
vooral gevoelig zijn voor de mogelijkheden tot ontmoeting die CLTB biedt. We letten er dan ook op om deze
leermomenten in de toekomst nog meer af te stemmen
op de verwachtingen van de kandidaat-eigenaars.
De thema’s van deze eerste cyclus waren: de rechten en
plichten van een huurder (door Convivence / Habitat
& Rénovation), het kopen van een huis (door
CIRÉ), budgetbeheer en sparen (door CIRÉ en
une Maison en Plus), de aankoop van een woning
in de specifieke context van CLTB (onder leiding
van CLTB).
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We bieden hen bovendien instrumenten aan die ze kunnen gebruiken binnen hun huidige woonsituatie.

Sparen voor later
Een cruciaal aspect bij de aankoop van een woning is
het opbouwen van spaargeld. Vooraleer ze kunnen deel
uitmaken van een projectgroep, worden de kandidaten
verplicht om een minimum van € 10 per maand te
sparen bij onze partner CREDAL SC. Dit is een eerder
symbolisch bedrag, maar vele kandidaat-kopers ervaren
dit verplichte sparen als iets positiefs en vroegen ons
naar mogelijkheden om dit te intensifiëren. Daarom
achtte CLTB het nuttig om in te gaan op het voorstel van
Financité, een netwerk dat onder andere mensen met
lage inkomens wil helpen om te sparen.
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Eind oktober 2016 werd een spaargroep gevormd die
bestaat uit kandidaat-eigenaars van CLTB. De deelnemers nemen een jaar lang deel aan vormingen rond
budgetbeheer, de gevaren van gemakkelijk krediet, de
risico’s van overmatige schuldenlast, individueel sparen
en gemeenschappelijk sparen. De groep komt gemiddeld eens in de 6 weken samen en wordt begeleid door
Financité en iemand van CLTB. Financité paste zijn
programma aan aan de verwachtingen van CLTB. Zo
werden twee modules toegevoegd rond energie, een thema dat zowel betrekking heeft op sparen als op wonen. In
totaal waren er een twintigtal kandidaten aanwezig op de
informatie-avond waar deze opleidingscyclus gelanceerd
werd. De balans van deze samenwerking wordt eind 2017
opgemaakt.

BOUWEN AAN DE BEWEGING
VIA BURGERINVESTERINGEN
Vorig jaar zijn we beginnen nadenken over de vraag hoe
we de financiering van onze werking kunnen diversifiëren. Zo willen we onze beweging versterken, onze
productie verhogen en ons aanbod verbreden via nieuwe
samenwerkingen. Deze reflectie leidde tot twee complementaire strategieën: een fondsenwervingscampagne,
gericht op het versterken van bepaalde elementen van
onze werking, en een zoektocht naar de mogelijkheid om
beroep te doen op private investeerders en coöperanten
om innoverende vastgoedprojecten mogelijk te maken.

tacten concentreerde het onderzoek zich na verloop van
tijd op de mogelijkheid om een grondcoöperatie op te
richten die werkt volgens de CLT-principes. Net zoals de
grondcoöperatie Terre-en-Vue in Wallonië landbouwgronden verwerft om die ter beschikking te stellen voor
verantwoorde landbouwprojecten, dankzij de bijdrage
van haar coöperanten, zouden wij gronden kunnen
verwerven voor de bouw van CLTB woningen of andere
vastgoedprojecten van partnerorganisaties die bereid
zijn het principe van de blijvende betaalbaarheid van
de grond te respecteren. Zo zouden we, voor sommige
projecten, financieel onafhankelijk worden, waardoor we
verder kunnen gaan in ons streven naar meer gemengde
projecten, waarin bijvoorbeeld ook verenigingen of
sociale economieprojecten terecht kunnen, of waar we
betaalbare huurwoningen kunnen aanbieden, in samenwerking met Sociaal Verhuurkantoren. Eind 2016 kwam
voor de eerste keer een werkgroep samen om hierover
na te denken.
Tegelijkertijd speelden we ook een actieve rol in het platform opgericht door de Four Wings Foundation. Deze
verenigt sociale promotoren, verenigingen die bezig zijn
met innovatieve woonprojecten, vermogensbeheerders
en vastgoedexperts, met de bedoeling om een nieuw
aanbod van degelijke, betaalbare woningen te creëren
via private investeringen en vernieuwende samenwerkingsverbanden tussen de verschillende partijen die
betrokken zijn bij de productie van woningen.

Fondsenwerving om de
burgerbeweging te versterken
We richtten een stuurgroep op, samengesteld uit CLTB
leden en externe experts, om de doelstellingen van
toekomstige campagnes vast te leggen. Deze groep kwam
twee keer samen, in september en november. Ter ondersteuning van onze fondsenwervingscampagne richtten
we in december het Fonds van de Vrienden van CLTB
op. Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting
zullen giften aan dit fonds fiscaal aftrekbaar zijn. Op 31
december hadden we zo’n 1200 € verzameld, voornamelijk via leden en sympathisanten, waarvoor dank! Voor
2017 plannen we ook de organisatie van “ambassadeursavonden”, waar we in de woonkamer van mensen, voor
hun vriendenkring, gaan vertellen wie we zijn en hoe we
werken.

Naar een coöperatie met sociaal oogmerk?
Vorig jaar konden we rekenen op de hulp van een
stagiair die een onderzoek uitvoerde naar de mogelijkheid om nieuwe projecten te financieren via private
investeringen. Hij ging praten met allerlei organisaties
en experts die in dit domein actief zijn. Vanuit deze con-
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*7.3.

Huisvesting en
het beheer van
gemeenschappelijke
grond als een hefboom
naar ontwikkeling en
emancipatie
COMMUNICEREN MET ONZE LEDEN
EN MET DE BUITENWERELD
CLTB ziet huisvesting en het beheer van gemeenschappelijke grond als een hefboom naar ontwikkeling en
emancipatie, en met een sterke nadruk op gemeenschapsvorming. Het is de gemeenschap die de CLTB
vormt, het is het de gemeenschap die de grond die haar
is toevertrouwd beheert, en vooral is het de gemeenschap die ons sterkt om verder te gaan.

*7.1.

*7.2.

*7.4.

Maar een dergelijke gemeenschap ontstaat niet zomaar,
en ze blijft ook niet vanzelf bestaan. Het is belangrijk
een groot netwerk van betrokken burgers uit te bouwen. Eigenaars en kandidaat-eigenaars moeten geïntegreerd worden zowel bij de uitwerking van de projecten
als bij de evolutie van onze vereniging. Daarvoor is
communicatie belangrijk.
Ook communicatie naar buiten toe is van belang.
Hoewel in onze sector de meeste mensen nu stilaan
wel weten wat een Community Land Trust is, blijven we
inzetten op externe communicatie. Het is immers een
gelaagd model, dat niet in een twee drie is uitgelegd, en
dat nog te vaak gereduceerd wordt tot “een vorm van
erfpacht” of “een soort participatief wonen”. Vanuit
onze positie in de voorhoede van de Europese CLT
beweging willen wij ook anderen motiveren en helpen
om zelf met een initiatief te starten.
We streven ernaar om de referentie te worden van
het CLT model in de Franstalige en Nederlandstalige
wereld. Met dat doel voor ogen gingen we aan de slag:
onze internetsite werd opgefrist, we verhoogden onze
aanwezigheid op sociale media, we ontwierpen nieuwe
brochures, publiceerden nieuwsbrieven, verduidelijkten
onze boodschap en onze identiteit, we namen deel aan
studiedagen en conferenties, ...
We spraken over onze werking voor de directie van de
coöperatieve huisvestingsmaatschappij Habitation Familiale uit Rennes (F), het team van het Woningfonds,
de academie wonen van beweging.net, het lerend netwerk sociaal werk, een groep Europese woonprojecten
in het kader van Urbamonde, de werkgroep huisvesting
van het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg,
deelnemers aan de Declic-tour, Hart boven Hard,
Housing Europe (de koepel van Europese huisvestingsmaatschappijen), Feantsa (Europees platform rond
dakloosheid), de vereniging CLT France, en op een
avond georganiseerd door Taraxacum. Verder werkten
we mee aan de tentoonstelling Maisons du peuple,
histoire et héritage d’un rêve coopératif in La Fonderie
en spraken we over onze werking voor de eerste European Commons Assembly in het Europees parlement.
Met onze Waalse en Vlaamse collega’s hadden we
regelmatig contact, onder andere via de deelname aan
een studiedag rond Collectief Goed, een coöperatief
woonproject in Antwerpen, door een uitwisseling met
onze collega’s van CLT Gent, en regelmatige informele
uitwisseling met het Waalse CLT platform. In het kader
van de voorbereiding van een Europees project hadden
we verder ook regelmatig overleg met onder andere de
stad Rijsel, de Londense CLT en het Engelse CLT Network. We vroegen middelen om via uitwisseling tussen
jonge stedelijke CLTs deze prille sector te versterken
en op de Europese kaart te zetten. Het project zit in de
laatste rechte lijn naar de goedkeuring.
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De Raad van Bestuur
is het kloppend hart van
de CLTB. Het is daar dat
de gemeenschap vorm krijgt,
daar dat bewoners, middenveld
en overheid met mekaar in
debat kunnen gaan om de
strategische lijnen van onze
werking uit te tekenen

Onze raad van bestuur
was samengesteld uit

Onze Algemene
Vergadering kwam
vorig jaar samen op 23
april. Het was een levendig
en warm moment, waar een
honderdtal kandidaat-eigenaars,
ledenverenigingen, vrijwilligers en
sympathisanten terugkeken op
het voorbije jaar en nadachten
over onze toekomst.

VRIJWILLIGERS

We danken onze talloze
vrijwilligers die zich het hele jaar
door inzetten voor de inschrijving
van nieuwe kandidaat-eigenaars, voor
administratieve taken, voor vertalingen of
het organiseren van evenementen, workshops
of vergaderingen, enz. Allemaal geëngageerde
en solidaire mensen, die ons nog meer doen
geloven in het menselijke potentieel van CLTB:

Manu Aerden, Gerardo Cornejo, Katia De Luca, An Denef, Karin D’Hoye,
Salimatou Diallo, Virginie de Romanet, Thibault Dousteyssier, Delphine
Duquesne, Louise Ducamp, Silvia Genucchi, Julio Gonzalez
Viagas, Morgane Halle, Edith Hecquet, Maxime Le Hung, Alba
Montaguano, Sagar N’Diaye, Remy Renson, Ema Rojas,
Berthe Severain, Philippe Serruys, Jean-Marie Thomas,
Daniel Van Mosnenck, Sophie Vermeyen, Philippe
Voglaire, Anne-Laure Wibrin, Francesca Zaganelli.

TEA
M

Brice BOLAND, Bernard CASSIERS, David
CORDONNIER, Sandrine COUTURIER, An
DESCHEEMAEKER (voorzitter), Aissa DMAM
(penningmeester), Bart LARSY, Marc MAHIEU,
Fofana MASSANDJE, Sagar N’DIAYE, Ward
NOELMANS, Viviane SCHOLLIERS
(secretaris), Orlando SERENO REGIS,
Driss SOUSSI en Philippe VOGLAIRE.
Aissa, An en Viviane vormen
samen het dagelijks bestuur.

BESTUUR

Ons team is stabiel
gebleven vergeleken
bij vorig jaar: zeven
mensen werken voor de vzw
CLTB, waarvan de meesten
deeltijds. In totaal gaat
het om vijf voltijds
equivalenten.

Oussama Khalid (inschakelingsstage Actiris,
polyvalent bediende), Emilie Chopard (stage
Eurodissey, communicatie), Felix Arrivé
(politieke wetenschappen), Alisson
Cornand (sociaal werk), Baptiste Boyer
(architectuur), Thibaut Dousteyssier
(politieke wetenschappen).

IRS

Veel stagiairs, uit
binnen en buitenland,
bouwen mee aan onze
werking. Vorig jaar kregen we
de zeer gewaardeerde hulp van

GIA
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Team

Algemene coördinatie:
Geert De Pauw Financiële en administratieve
coördinatie: Thibault Leroy Projectverantwoordelijken: Lorella
Pazienza, Thomas Dawance,
Sophie Ghyselen, Yannik
Rihoux - Verantwoordelijke
ledenadministratie:
Yseult Stiernet

*8.1.

*8.2.

VOORRANG AAN BOUWPROJECTEN
Community Land Trust Brussel is samengesteld uit een
Stichting van Openbaar Nut, als investeringsvehikel, en
een vzw, belast met alle operationele aspecten.
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Gebruik van de
middelen van
CLTB 2016

Voor zijn werking als ontwikkelaar van sociale
koopwoningen hangt CLTB in grote mate af van
de subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Zoals we reeds aankondigden in de begroting van vorig jaar hebben we onze inkomsten
kunnen diversifiëren, waardoor deze basissubsidie
nog ‘slechts’ verantwoordelijk is voor 60 % van
onze werkingsmiddelen (ten opzichte van 70%
in 2015).
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werkingsmiddelen
van CLTB 2016
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De CLTB besteedde in 2016 85 % van zijn middelen
aan vastgoedprojecten, via de stichting. De rest werd
gebruikt voor de werking van de vzw. Deze cijfers
liggen in de lijn van die van vorige jaren en getuigen
van onze doeltreffendheid.
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*vertaling p. 27
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ON

Gebruik van de
werkingsmiddelen
van CLTB 2016

Onze personeelskosten bleven stabiel vergeleken bij
2015. Ons team bestond uit 7 mensen, uitgedrukt in
voltijdse banen iets minder dan 5.

74
%

PE

RS

Dankzij de gezamenlijke inzet van het team, de vrijwilligers (waaronder de bestuurders, die niet vergoed
worden) en de stagiairs, en dankzij de grote beschikbaarheid van onze partnerverenigingen, zijn we er in
geslaagd onze werkingsmiddelen zeer laag te houden.
De besparingen die we zo doen kunnen we gebruiken
om wanneer nodig beroep te doen op externe experten,
zoals juristen, architecten en consultants op het vlak
van aanbestedingen en bouwheerschap.
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VOORUITZICHTEN
De start van het nieuwe project Citizendev (middelen
van Innoviris in het kader van de oproep Co-create)
maken het mogelijk om vanaf maart 2017 ons team uit
te breiden met een nieuwe werknemer.
Onze begroting is in evenwicht, maar moet daarvoor
wel uitgaan van ruim geschatte inkomsten via giften.
Jaar na jaar worden we geconfronteerd met de
moeilijkheid om steeds nieuwe projecten op te starten
(we engageerden ons er toe om, tussen 2014 en 2017,
jaarlijks 30 nieuwe woningen te produceren) met
gewestelijke werkingsmiddelen die niet mee-evolueren
met de activiteiten. Om onze missie tot een goed einde
te brengen zouden de werkingsmiddelen in verhouding
moeten staan tot het aantal lopende projecten. We
hopen dat er, in de reflectie rond onze erkenning die nu
gaande is binnen het Gewest, rekening wordt gehouden
met deze realiteit.
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Een externe evaluatie, uitgevoerd op last van de Brusselse regering, toont aan dat de kostprijs en de ontwikkelingstijd van onze vastgoedprojecten vergelijkbaar of
zelfs beter is dan die van andere Brusselse operatoren,
terwijl we er toch in slagen om een publiek met een
laag tot zeer laag inkomen te bereiken. Daarenboven
bieden wij het specifieke voordeel dat de subsidie
verankerd wordt en op zeer lange termijn zal bijdragen
aan het algemeen belang.
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De andere inkomsten komen onder andere voort uit de
Duurzame wijkcontracten (Abdij in Vorst, Maalbeek
in Elsene, en Scheut in Anderlecht). Het Innovirisproject, gericht op het onderzoeken van innovatieve
woonvormen voor senioren, liep af in 2016. We konden
ook gebruik maken van een Gewestelijke subsidie rond
mobiliteit, waarmee we konden nadenken over alternatieven voor individueel autogebruik in onze projecten.
Tenslotte kregen we ook steun van het Maribelfonds,
de gemeente Molenbeek en Welzijnszorg, en hadden
we nog wat eigen inkomsten, waaronder de ledenbijdragen.
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De kostprijs en de
ontwikkelingstijd
van onze
vastgoedprojecten
is vergelijkbaar
met die van
andere Brusselse
operatoren

HOE KAN JE ONS STEUNEN
IK GEEF

€40

CLTB
groeit
verder
dankzij
mijn
gift

45%
FISCAAL
AFTREKBAAR
Mijn
gift
kost

€22

DOE EEN GIFT
Om voldoende armslag te hebben, gaat CLTB vandaag
op zoek naar diverse mogelijke financieringsbronnen
en stelt zich aldus open voor privé-giften en participatieve financiering. Eind 2016 bracht op dat vlak goed
nieuws met de oprichting van een Fonds “Vrienden van
CLTB” binnen de Koning Boudewijnstichting. De ingezamelde giften zullen dienen om onze ledenwerking te
versterken, maar ook om activiteiten te financieren die
niet in aanmerking komen voor huisvestingsssubsidies
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (het creëren
van gemeenschappelijke ruimtes, activiteiten buiten het
kader van de huisvesting, enz.) Om onze emanciperende en innoverende projecten te steunen, kunt u een

gift doen op volgend rekeningnummer van “Vrienden
van CLTB”:
IBAN: BE10 0000 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1 – Mededeling “016/1740/00066”.
Vanaf € 40 per kalenderjaar heeft u recht op
een belastingaftrek van 45% van het bedrag van
uw gift (voor een maximum van 10% van uw
belastingsinkomen).
OPGELET: Enkel stortingen via het
rekeningnummer van het Fonds “Vrienden
van CLTB” zijn fiscaal aftrekbaar.

WORD LID
CLTB werd opgericht onder impuls van burgers, verenigingen en militanten die op zoek gingen naar concrete en duurzame antwoorden op het woontekort in
Brussel. CLTB berust op de kracht van diversiteit van
zijn leden, zonder wie we niet verder zouden kunnen.
Als lid wordt u uitgenodigd op onze algemene vergaderingen en draagt u uw steentje bij aan de ontwikkeling
van onze Community Land Trust en de stad in haar
geheel, een stad waarvan wij dromen: rechtvaardiger en
democratischer, waar plaats is voor iedereen.

Stort uw jaarlijks lidgeld van € 10 op ons
rekeningnummmer: Community Land Trust
Brussel - BE 83523080436115, met vermelding
“lidgeld + uw naam”. U kunt ook een aanvraag
doen om effectief lid te worden en stemrecht te
verwerven op onze Algemene Vergadering.

COMMUNITY LAND TRUST BRUSSEL |
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ZET JE IN ALS VRIJWILLIGER

WORD AMBASSADEUR

Het CLTB-team kan het hele jaar door rekenen
op de hulp van talloze vrijwilligers. Ze helpen
bij de organisatie van evenementen, het onthaal,
de inschrijving van kandidaten, vertalingen,
diverse administratieve taken … Samen gaan we
op zoek naar het vrijwilligerswerk dat bij u past,
naargelang uw interesse en beschikbaarheid.

Word ambassadeur van de Community Land Trust
voor een avond! Door je engagement met vrienden of
familieleden te delen en hen CLTB te laten ontdekken gedurende een voorstellingsavond, geef je onze
projecten meer draagvlak. Bent u geïnteresseerd om
ambassadeur van CLTB te worden? Neem contact op
met Thomas: thomas.dawance@cltb.be.

Contacteer Yseult op 02/840 61 49
of stuur een mailtje naar info@cltb.be

Wilt u meer weten over onze projecten en de
verschillende manieren om ons te steunen,
raadpleeg onze website: www.cltb.be

2017 EN VERDER
2016 was een moeilijk jaar. Ondanks een zeer positieve evaluatie door een
extern auditbureau, op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd
de voortzetting van onze werking in vraag gesteld door de regering. De
consolidatie van onze werking waar we naar uitkeken is er niet gekomen,
in tegendeel, het voortbestaan van de CLTB is vandaag in gevaar.
Toch blijven we sterk geloven in onze toekomst. De
pilootfase is achter de rug, we hebben bewezen efficiënt
te werken, en de meerwaarde van onze aanpak is aantoonbaar. Vele (toekomstige) bewoners en middenveld
organisaties staan achter ons, omdat ze geloven in het
CLT model, in het emancipatorisch karakter er van, in
het potentieel om via onze projecten mee te bouwen
aan buurten met een sterke sociale cohesie, in de
nieuwe visie op de rol van de gemeenschap bij de ontwikkeling van de stad waarop het model berust. Ook de
erkenning uit binnen-en buiteland blijft groeien.
2017 wordt ons jaar van de waarheid. Eerst en vooral
zal het Gewest dit jaar een wettelijk kader moeten
uitwerken voor de erkenning van onze werking, zoals
reeds voorzien in de huisvestingscode. Verder loopt
ook de alliantie wonen ten einde. Dat betekent dat er
opnieuw middelen zullen moeten vrijgemaakt worden
om ons toe te staan nieuwe projecten te ontwikkelen,
en te beantwoorden aan de nood van de honderden
gezinnen die wachten op een woning. Tenslotte hopen
we ook onze samenwerking met het Woningfonds te
consolideren en te versterken, dankzij de conventie die
we samen aan het opstellen zijn.
Op een moment waarop de nood aan betaalbare
woningen groter is dan ooit in de geschiedenis van
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het Brussels Gewest, en de druk op het samenleven in
de buurten waar wij actief zwaarder dan ooit, kunnen
wij ons moeilijk voorstellen dat onze inspanningen
om daar aan te werken in de kiem gesmoord zouden
worden.
We weten dat onze bevoegde Minister, Céline Fremault,
onze aanpak genegen is. Wij hopen dan ook dat wij op
haar steun kunnen blijven rekenen en dat we in 2017,
dankzij een aangepast wettelijk kader, de basis kunnen
leggen voor onze toekomst, zodat het aantal projecten
en woningen zich kan vermenigvuldigen, zodat we ons
steentje kunnen bijdragen aan een betere stad voor alle
Brusselaars.

CONTACT
Community Land Trust Brussel
Wielemans Ceuppenslaan 7
1190 Vorst
02/840 61 49
Community-Land-Trust-Bxl

www.cltb.be
info@cltb.be

@BrusselsCLT

*9.1.

*9.2.

*9.4.

*9.3.

*vertaling pg. 27

		 *vertaling cartoons
1.1.
1.2.
1.3.

Onze dromen voor binnen vijf jaar!!!
Ik hoop dat er in de toekomst
CLT dorpen zullen zijn!!!
Een CLT koor ...

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Wat is dat, de CLT?
Wat te doen bij een burenconflict?
Kan de CLT ons onbeperkt blijven begeleiden?
Hoe de gemeenschappelijke zaal beheren?
Tsevi, het zijn maximum 20 vragen!!

3.1.

En het is ons project dat gekozen is! Onze
inspanningen zijn dus niet voor niets geweest!

4.1.

Morgen werk ik op de markt van Jette. Aan het
einde van de dag zal ik 12u gewerkt hebben!
Het liefst zou ik in het project in de Vandenpeereboomstraat zijn ..
Dat is mijn buurt!!!

4.2.

5.1.
5.2.

a-d-o-m-a-y-a-k-p-o-r - Tsevi - dat ben ik!.
Die naam gaat regelrecht naar het paradijs!!!
Salimatou, jij bent vrijwilliger hè!..

6.1.

‘Vandevoorde’. Ik ben bij de CLT. Ik ben lid!

6.2.

Orlando, jij krijgt een oranje kaartje
om te stemmen, want je bent
effectief lid, niet bewoner.
6.3. Soms is het niet makkelijk om de namen van de mensen te begrijpen!!
7.1.
7.2.

Taarten atelier
Opgepast dat je niet in je vingers snijdt!
Als je in je vingers snijdt, dan moet je naar
de vergadering, bij de volwassenen!!
7.3. Bweikes, vergaderingen!
7.4. Gaan wij dan achteraf ook eten of niet?
8.1.
8.2.

Algemene vergadering zaal Cosmos april 2016
Er zijn veel belangrijke dingen waar
we moeten over stemmen!!

9.1.

Voorbereiding van de Algemene Vergadering.

9.2.

Dus, jullie beschouwen jullie
werking als een publieke actie??
9.3. Ja, vermits we gesubsidieerd zijn!
9.4. En we voeren de woonpolitiek van de
regering van het Brussels Gewest uit ...
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LOPENDE PROJECTEN CLTB

BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Tivoli
Lumière du Nord
Liedssite

Arc-en-Ciel
L’ Écluse
Le Nid
Transvaalstraat
Gray

Neerstalle

CLTB ONTVANGT WERKINGS- EN INVESTERINGSMIDDELEN
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
IN 2016 ONTVINGEN WE OOK STEUN VAN

