
Stad Gent richt verhuurdersplatform op

Op donderdag 30 juni 2016 lanceert de Stad Gent in het Pand het nieuwe Gentse
verhuurdersplatform. Hiermee wil de Stad in dialoog gaan met de private
verhuurders in Gent en hen waar mogelijk ondersteunen. Doelstelling is om samen
te werken aan een betaalbare én kwaliteitsvolle huurmarkt.

Het verwerven van eigendom is niet voor iedereen mogelijk. Eenkwaliteitsvolle en
betaalbare huurmarkt is daarom erg belangrijk. Niet alleende sociale huurmarkt heeft hier
een rol te spelen. Het is zaak om ook deprivate huurmarkt levenskrachtig te houden. Bij
het verhuren van woningen,appartementen en studio’s komt heel wat kijken. Verhuurders
in Gent blijvenaantrekken met positieve ondersteuning, is de boodschap. Daarom neemt
de StadGent het initiatief om een verhuurdersplatform op te richten. 
 
De kwesties die aan bod zullen komen, zijn velerlei.

'Met dit nieuweverhuurdersplatform wil de Stad Gent in dialoog gaan met
verhuurders. We willennagaan hoe we beter kunnen samenwerken en hoe we
kennis kunnen uitwisselen .Hoe we samen de huurmarkt voldoende groot en
betaalbaar kunnen maken en houden.Hoe we krachten kunnen bundelen voor
een voldoende kwalitatief en energiezuinighuurpatrimonium in Gent, ten gunste
van huurders én verhuurders.’
— Tom Balthazar, schepenvan Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

De Stad Gent is daarom op zoek gegaan naar geëngageerde particuliereverhuurders die
mee vorm willen geven aan het woonbeleid op de privatehuurmarkt en die willen
deelnemen aan dit platform, dat zo een tweemaal perjaar zal samenkomen. Grote
representatieve actoren op de Gentse huurmarkt zoalsde Verenigde Eigenaars
(belangenorganisatie van verhuurders) en CIB Vlaanderen(de beroepsorganisatie en
vertegenwoordiger van vastgoedactoren) zijn presentvia vertegenwoordigers. Ook de
Huurdersbond, het Sociaal Verhuurkantoor Gent ,HuurinGent vzw en de Woonraad sturen
een afvaardiging. Wie als particuliereverhuurder in de toekomst ook betrokken wil worden
bij het verhuurdersplatform,kan naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer doorgeven
aan wonen@stad.gent

Naar een gezonde en kwalitatieveprivate huurmarkt

mailto:wonen@stad.gent


Zowat de helft van de Gentenaars huurt een huis. Dat is 20% meer dan hetgemiddelde in
Vlaanderen. De huurmarkt is in Gent dus ongemeen belangrijk. Maarde private huurmarkt
staat onder druk. De huurmarkt in de lagereprijscategorieën krimpt, waardoor steeds meer
Gentenaars het moeilijk hebben omeen goede, betaalbare woning te vinden.
 
Maar ook voor verhuurders wordt het alsmaar moeilijker. Het kluwen aanadministratieve,
juridische en technische verplichtingen waar zij mee te makenkrijgen, wordt steeds groter.
Die complexe regelgeving zorgt bij veelverhuurders voor beslommeringen.
 
Voor veel eigenaars is ook de kwaliteit van hun huurwoningen een kopzorg.Bestaande
huurwoningen in Gent zijn vaak aan renovatie toe. Zeker in de19de-eeuwse gordel
kunnen de woonkwaliteit en de duurzaamheid van heel wathuizen  beter. Huizen zijn daar
vaakverouderd en slechts beperkt gerenoveerd. Maar ook het vroeg 20ste-eeuwse
woonpatrimonium is dikwijls gedateerd. Onder andere de energienormen zijn devoorbije
25 jaar totaal veranderd. Verhuurders van oud patrimonium weten somsonvoldoende hoe
ze aan de huidige kwaliteitseisen moeten voldoen en welkeondersteuning er bestaat. Het
gevaar is zeer reëel dat ze opgeven en dat dehuurmarkt op die manier verder krimpt.

Verhuurders: een moeilijk te bereikendoelgroep

De Stad Gent doet al heel wat inspanningen om verhuurders teondersteunen. Toch blijkt
uit cijfers dat verhuurders een moeilijk te bereikendoelgroep zijn, die vaak de weg naar
die bestaande ondersteuning en woon- enenergiepremies niet vindt.
De Stad Gent wil daarom een  extrainspanning doen om verhuurders te bereiken. Een
eerste belangrijke stap daarbijis het bevragen van de verhuurders zelf. Hoe kan de Stad
verhuurders bereiken?Wat verwachten verhuurders van de Stad? Waar is er nood aan?
Die vragen komenalvast aan bod tijdens het eerste verhuurdersplatform.
 

Stad Gent als ondersteunende partnervoor verhuurders

De Stad laat zich aan de Gentse verhuurders zien als een ondersteunendepartner. De
diverse betrokken diensten van de Stad Gent stemmen hun beleid,communicatie en
aanpak naar verhuurders zoveel mogelijk op elkaar af. Bij deDienst Wonen in de
Woonwinkel Zuid organiseren de Verenigde Eigenaars zitdagenwaarop verhuurders die
lid zijn van de Verenigde Eigenaars informatie en advieskunnen inwinnen omtrent alle
soorten verhuringen van onroerend goed,huurindexatie, rechten en plichten van
eigenaars, mede-eigendom, enz.Verhuurders kunnen dan meteen ook een bezoekje
brengen aan de Woonwinkel of deEnergiecentrale voor bijkomend advies omtrent
premies en ondersteuning van de Stadinzake woonkwaliteit en energiezuinigheid.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

 
Informatie

Kabinet schepen Balthazar, Tom Sierens, pers en communicatie, stadhuis,Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 33, e-mail tom.sierens@stad.gent
Dienst Wonen, Hilde Reynvoet, directeur, AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000
Gent, tel. 09 266 76 40, gsm 0485 48 11 36, e-mail hilde.reynvoet@stad.gent en
wonen@stad.gent

Bevoegd
De heer TomBalthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen,
stadhuis, Botermarkt 1,9000 Gent, tel. 09 266 50 30, fax 09 266 50 49, e-mail
schepen.balthazar@stad.gent
Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid,
stadhuis Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail
schepen.heyse@stad.gent
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