
De oudste zoon bekommert
zich om zijn twee kinderen.
“Ramon is twee en de baas van
ons gezelschap”, lacht de trotse
vader. Kleine Melania, die in

augustus 2008 in een ziekenhuis in
Tienen ter wereld kwam, lijkt onverstoor-
baar. Zelfs als haar pamper op de harde
stationsvloer moet worden ververst, laat
het meisje geen kik. De tieners hebben het
zichtbaar moeilijker met de situatie en
proberen de tijd te doden met slapen en
muziek beluisteren. Vooral de achttienja-
rige Ramon zit er triest bij.

“Hij heeft net gebroken met zijn vrien-
dinnetje”, weet zijn zus. “Die papte voort-
durend aan met andere jongens.” De der-
tienjarige Ingrid bedenkt hardop een
wenslijstje voor Sinterklaas, met als onbe-
twiste nummer één een jeans. “Eentje die
past als het kan”, zegt ze. “Deze heb ik
gekregen maar is twee maten te groot.
Met een riem ben ik ook al tevreden.”

■ WOENSDAG, 15.00 UUR
Woede en ongeloof overheersen als

Milan van een kennis te horen krijgt dat
twee andere families gisteren zijn opge-
vangen in een opvangcentrum in Brussel.
“En tegen ons houden ze vol dat er geen
plaats is”, briest hij, terwijl hij richting
Fedasil stapt. Daar staat hij voor een geslo-
ten deur. “Ze hebben het meldpunt geslo-
ten omdat de capaciteit verzadigd is”, zegt
een werknemer. “Het centrum zelf contac-
teren? Zo werkt dat niet meneer. Als er
plaats is, nemen zij wel contact met u op.”

Milan druipt weer af richting station,
vechtend tegen de tranen. “Ik durf mijn
familie haast niet meer onder ogen te
komen. Elke keer kom ik terug zonder
goed nieuws. Om ziek van te worden. Dit
houden we niet nog eens vier jaar vol.”

Milan en zijn familie zetten voor het eerst
voet in België in 2005, op zoek naar medi-
sche verzorging voor het scheef groeiende
been van dochter Juliana. Logeren kon
toen nog bij de vader van Ingrid in Fleurus.
“Toen hadden we nog echt het idee dat we
hier een nieuw leven konden starten”, zegt
zoon Milan (20). “In Slowakije worden
Roma uitgestoten. Ons huis werd op een
gegeven moment gewoon platgegooid
zonder enige compensatie.”

Na een tweede afgewezen asielaanvraag
in september 2007 werden de Sivaks weer
op een bus naar Slowakije gezet. “We heb-
ben het daar twee weken uitgehouden”,
zegt Roman (18). “Problemen met skin-
heads. Een vriend met een auto heeft ons
weer naar hier gevoerd, maar onze familie
was intussen ook teruggestuurd. Het laat-
ste jaar hebben we afwisselend op straat, in
stations en in opvangcentra zoals dat van
Schaarbeek en Bouvigny geslapen.” 

Voor vluchtelingen uit de EU geldt een
korte asielprocedure, waardoor ze vaak al
snel het opvangcentrum moeten verlaten
bij een negatief oordeel. Een nieuwe aan-
vraag wordt enkel goedgekeurd als er ook
nieuwe elementen worden aangebracht.
Vorige week zocht de familie ten einde
raad heil in het tentenkamp dat werd
opgericht door vijf ngo’s.

“Na een nacht moest papa het kamp al
verlaten en zijn we allemaal meegegaan”,
zegt Mario. “Bovendien was het in die tent
bijna even koud als buiten.”

Bij de vijfde asielaanvraag midden
november werden de Sivaks door Fedasil

wegens overbezetting doorverwezen naar
het OCMW voor materiële steun. Om daar
ook het deksel op de neus te krijgen. “Wij
zijn enkel bevoegd om mensen uit Brussel
op te vangen”, zegt Yvan Mayeur, voorzitter
van het OCMW in Brussel. “Dat op hun aan-
vraagdocument het adres van Fedasil in
Brussel vermeld staat, telt niet. Dat is een
fake adres. De overheid zou een spreidings-
plan moeten opstellen. Erg voor die men-
sen, maar tot het zover is kunnen wij niets
voor hen doen.”

“Het is een pingpongspelletje aan het
worden”, geeft Mieke Candaele van Fedasil
toe. “EU-burgers behoren in se ook niet tot
onze doelgroep, omdat zij hier vrije toe-
gang hebben tot de arbeidsmarkt en in
theorie op hun eigen benen kunnen
staan.” 

■ WOENSDAG, 17.30 UUR
Wanneer niemand het nog verwacht,

komt er goed nieuws. Jean-Luc, een maat-
schappelijk werker uit Sint-Joost-ten-
Node, laat weten dat de Sivaks morgen-
middag samen met hem en twee andere
families drie appartementen in

Schaarbeek kunnen bezichtigen. Zolang
hun asielaanvraag loopt, neemt het
OCMW van Brussel de waarborg, de eerste
maand huur en een som leefgeld voor zijn
rekening. “Wacht met juichen tot het con-
tract is getekend”, probeert Jean-Luc nog,
maar de familie is niet te houden.
“Gedaan met die kattenwasjes in de lava-
bo van het openbaar toilet”, lacht Valeria.
“Eindelijk krijgen we een echte badkamer
met spiegel. En een wasmachine (ruikt
aan haar kleren). Hoog tijd dat die gewas-
sen worden. Zouden we er meteen in kun-
nen trekken?”

■ WOENSDAG, 23.45 UUR
Op een koude vloer wordt met doosjes

fruitsap plechtig geklonken op “de laatste
nacht in het station”. De laatste restanten
van een feestmaal – koekjes, soep van de
armenbedeling en de overschot van enkele
broodjeszaken – worden onder de kinde-
ren verdeeld. De broodjes krabsla belan-
den wel in de vuilbak. “Dat eten Slowaken
niet.”

De tweeling Julia en Juliana waagt zich
aan een dansje op de tonen van Romans

mp3-speler. Zelfs de wetenschap dat ze
straks weer enkele uren de koude in wor-
den gestuurd, kan de feeststemming niet
bederven. “Nog een nachtje doorbijten en

we hebben een eigen huisje”, sust moeder
Ingrid. De kleine Mario slaakt een grote
zucht van opluchting. Overdag is het nog
leuk spelen, maar de nachten in een stati-
on vindt hij maar niets. “Dan lopen hier
veel ruziemakers en enge mannen rond”,
vertelt hij. “Een keer toen mijn ouders even
niet keken, had een van hen zelfs de baby
gepakt. Gelukkig kon ik alarm slaan.” 

■ DONDERDAG, 12.00 UUR 
Het is drukker dan anders in het vluch-

telingenhoekje van het Communicatie-
centrum Noord. Zeker twee nieuwe fami-
lies zonder onderkomen hebben zich bij
de Sivaks gevoegd. “We zijn lang niet de
enige familie asielzoekers die in het stati-
on woont”, vertelt Roman. “Er zijn
Slowaken, Irakezen, Afghanen... Allemaal
zitten ze hier net als wij te wachten.” 

Een van de vluchtelingen draagt een
klein kindje met zich mee. Als een straat-
hoekwerker even aan zijn voorhoofd
voelt, roept hij een ambulance: “Hoge
koorts.” Bij de gedachte aan een warm bed
in het ziekenhuis beginnen enkele vluch-
telingen zich te verdringen voor de ambu-
lance. “Ik wil ook mee!”

Iemand roept: “Voel hoe warm mijn
hoofd aanvoelt.” 

De artsen zijn na een kort onderzoek
onverbiddelijk: enkel het kind en de
ouders worden naar het ziekenhuis
gebracht.

De negenjarige Dionys laat een familie
met vier kinderen weten dat ze hun slaap-
nis wel mogen gebruiken. “Wij vertrek-
ken vanavond wellicht al naar ons appar-
tement”, pocht de jongen. Terwijl papa
Milan zenuwachtig zijn formulieren van
Fedasil bij elkaar zoekt, maken mama en
de meisjes zich op. Mascara op de wim-
pers, een ander T-shirt en het haar in een
dotje. “We moeten er keurig uitzien als we
in een echt huis in een nieuwe buurt
wonen.” 

■ DONDERDAG, 14.00 UUR
“Schitterend.” Milan glundert als de

dame van het vastgoedkantoor de slaap-
kamer van de studio laat zien. Dat de
ongemeubileerde appartementen niet
groter zijn dan 50 vierkante meter en
daarmee meer geschikt zijn voor twee
mensen dan voor veertien, kan het
enthousiasme niet temperen. “Wat een
luxe”, fluistert Ramon. “Heb je die nieuwe
badkamer gezien? En dat parket? Dan is
450 euro een redelijke prijs.” 

Vooral de benedenverdieping, die er
meer uitziet als een kleine kille winkel-
ruimte dan een knusse woning, kan de
mannen bekoren. “Ik zal mijn best doen
om de eigenaar te overtuigen om de flats
aan jullie te verhuren, maar ik kan niets
beloven”, zegt de vastgoeddame.

“Ik vrees dat deze mensen een fata mor-
gana najagen”, zegt een maatschappelijk
werkster als de familie buiten gehooraf-
stand is. “Huurbazen zitten niet te wach-
ten op asielzoekers van wie ze niet weten
of ze binnen een half jaar nog in het land
mogen verblijven. En al zeker niet op een
gezin van veertien.” De familie Sivak is
niettemin al hardop aan het dromen
geslagen. Over een verrukkelijk kerst-
maal waar geen armenbedelers aan te
pas komen. Over urenlange warme
douches. Over eenvoudige zaken als een
tafel, een zetel en een bed. “Ik slaap twee
weken aan een stuk als we het apparte-
ment krijgen”, zegt zoon Milan. Om er
vlug aan toe te voegen: “Als ik eenmaal
uitgerust ben, ga ik natuurlijk wel werk
zoeken. Nieuwe kansen moet je benut-
ten.”

De nacht zal toch weer worden doorge-
bracht in de bushokjes rond het station.
De huisbaas vraagt bedenktijd. Misschien
zal hij maandag iets laten weten.

Nergens in Vlaanderen voelen
de mensen zich veiliger dan in
het Ieper van , zo
bericht Het Nieuwsblad na een
rondvraag waarbij de mensen
werden aangesproken met:
“Voelt u zich wel eens onveilig?”
In Ieper antwoordde slechts 3
procent ja. Na Ieper kwam
Leuven met 3,4 procent.
Bezuiden de taalgrens doet
Neufchâteau het nog net iets
beter. Slechts 2,3 procent van de
mensen voelt zich daar wel eens
onveilig. Zorgwekkender zijn de
cijfers in Charleroi (16,1 procent),
Brussel (13,2) en Luik (11,9).
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Niet al het belangwekkende nieuws van deze week haalde de krant

Maandag Dinsdag

Woensdag Vrijdag

Tijdens de gemeenteraads-
zitting in Mechelen is de oor-
log uitgebroken naar aanlei-
ding van een folder waarmee
het schepencollege de mos-
limgemeenschap wou infor-
meren over wat mag en wat
niet tijdens het Offerfeest. De
folder was vertaald naar het

Arabisch, volgens schepen
(sp.a) om er zeker

van te zijn dat de doelgroep
werd bereikt. 

(N-VA) sprak van
een flagrante inbreuk op de
taalwet en gaat formeel
klacht indienen bij de Vaste
Commissie voor

Taaltoezicht. Net voor hij
samen met de rest van de
oppositie trillend van woede
de gemeenteraadszaal ver-
liet, stelde hij nog de vraag
of het schepencollege ook
gemeentelijke folders gaat
vertalen voor “de Assyrische,
Poolse of Russische gemeen-

schap”. Volgens
Salmi werd al eer-
der klacht inge-
diend door
Vlaams Belang
tegen identieke
folders in ande-
re gemeenten en werden die
klachten steevast verworpen.

“De officiële fol-
der is in het
Nederlands, zoals
de taalwetgeving
het voorschrijft,
we hebben op
eigen initiatief
gezorgd voor een

Arabische vertaling.” 

Het aantal verkeersdoden in
België daalde in 2008 dan mis-
schien voor het eerst in 43 jaar
tot onder de duizend, als egel
koop je daar niets voor. Op die-
renonderdewielen.be, een
website van de Vlaamse over-
heid, Vogelbescherming en
Natuurpunt, worden statistie-
ken bijgehouden van de meest
overreden dieren in
Vlaanderen. De
egel staat
onbedreigd
op één met
1.244 exem-
plaren,

gevolgd door de vos (500), de
bunzing (386), de pad (339), de
steenmarter (306), de rode eek-
hoorn (274), de das (253), het
konijn (180), de bruine rat
(140) en de haas (132). Volgens
eerdere studies zouden jaar-
lijks ruim 4 miljoen grotere
wilde dieren zo aan hun einde
komen. “Dit project moet de

gevaarlijkste punten in kaart
brengen zodat

eventueel
ingegrepen
kan wor-

den”, aldus de
website.

Donderdag

De zoon en de dochters
van oud-premier 

kondi-
gen aan dat ze journalist
Guy Bouten voor de rechter
gaan slepen, nu zijn boek
over de Bende van Nijvel in
het Frans is vertaald.
Volgens La Dernière Heure
zijn ook de speurders in
Charleroi in actie gescho-
ten. Zij kregen van de
Brusselse onderzoeksrech-
ter de
missie om het 863 pagina’s
dikke boek “te lezen en een
lijst op te stellen van fouten

en onwaarheden”. 
zegt aan

te sturen op een procedure
zoals er één
aanspande tegen Het
Laatste Nieuws. De leiding
van de krant werd onlangs
veroordeeld tot het beta-
len van een schadever-
goeding van 500.000
euro. “Men stuurt aan op
censuur”, vindt Bouten.
“Men wil gewoon voor-
komen dat het
Franstalige
publiek kennis
krijgt van de

waarheid.” De waarheid
achter de 28 doden die de
Bende begin de jaren tach-
tig maakte, is volgens
Bouten de zogeheten strate-

gie van de spanning:
een extreem

rechts complot
om de publieke
opinie klaar te
maken voor een
krachtiger,
rechtser gezag.
Achter de scher-

men speelde VdB
volgens hem een
sleutelrol.

Het is nu eindelijk eens bere-
kend, en wel door 

, de voormalige burge-
meester van Meise voor Open
Vld. Tel alle pauzes bij elkaar op
die rokers nemen om tijdens de
werkuren een sigaretje te gaan
roken, en men komt aan twee
volle werkdagen per jaar. In de

gemeenteraad van Meise heeft
Heyvaert nu zijn voorstel gelan-
ceerd om niet-rokers twee
dagen vakantie cadeau te doen.
“Om de onderbrekingen te
compenseren, is het niet meer
dan juist dat niet-rokers twee
dagen extra vakantie krijgen”,
vindt Heyvaert.

■ De euforie is groot bij de Sivaks als ze te horen krijgen dat ze een appartement in Schaarbeek mogen bezichtigen. De
woning blijkt amper 50 vierkante meter groot te zijn, maar dat kan de pret niet drukken. ‘Eindelijk een echte badkamer
met een spiegel.’ De huisbaas zal achteraf bedenktijd vragen.

Gezinshoofd Milan:
Het is om gek van te
worden: ik wil werken,
maar daarvoor heb ik een
officieel adres nodig. Maar
huisbazen willen geld zien
en weten of je werk hebt
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“Beste, ik kan u hierbij melden dat in
de ‘Stuyvenbergwijk’ in Hoboken (Don
Bosco) al jaren sociale woningen leeg-
staan. In de Dr. Flemingstraat staat ook
een huis met een kapot dakvenster, dit
is al gemeld aan de ‘Woonhaven’, maar
er gebeurt niks.”

“Hallo, in de Brusselsestraat in
Leuven staan er een stuk of drie sociale
appartementsblokken leeg die prima
beschikbaar kunnen zijn. Wij staan op
die lijst, en als we dat zien, weten we
niet waar kruipen.”

“Geachte heer, de Dodenwijk staat
reeds meer dan vier jaar leeg voor
zogezegde renovatie, alwaar geld voor
gezocht wordt. Ondertussen is een
andere maatschappij ook een hon-
derdtal woningen aan het leegmaken,
ook voor zogezegde renovatie, maar
waar geen geld voor is.”

“Het is niet bij te houden, het is sim-
pelweg niet bij te houden”, zucht Peter
Reekmans, Vlaams Parlementslid voor
LDD. “Mijn radar gaat ook niet erg
hoog. Slechts een klein aantal mensen
is op de hoogte van het bestaan van
www.leegstand.be. Uit sommige
regio’s komt er wat meer respons, uit
andere niets. Het probleem van leeg-
stand in sociale woningen wordt
geweldig onderschat.”

KAPELLE-OP-DEN-BOS

Lijst Dedecker is niet bepaald de poli-
tieke stroming waarvan je veel nuttige
initiatieven voor een beter socialehuis-
vestingsbeleid verwacht. LDD pleit
onomwonden voor de privatisering en
de invoering van een sociale huur-
cheque. “In eerste instantie moet de
sector worden gedepolitiseerd”, zegt
Reekmans. “Al die nutteloze tussenbe-
sturen moeten weg. De diagnose is
jaren geleden al gemaakt: de meer dan
honderd lokale, vaak intercommunale
huisvestingsmaatschappijen (afge-
kort als shm’s, DDC) zijn parkeerplaat-
sen voor net-niet-schepenen. Het zijn
vergaarbakken voor politieke non-
talenten van wie de inzet voor ‘de par-
tij’ op de een of andere manier moest
worden beloond met een mandaatje.
Dit is de kern van het hele probleem.
De zaken zijn zo georganiseerd dat de
sociale huisvesting in Vlaanderen voor
een groot stuk wordt beheerd door
mensen die zijn geselecteerd op een

gebrek aan talent en bekwaamheid.
En hier hebben we nu het resultaat.”

De verzamelwoede van Peter
Reekmans begon met acht sociale
woningen in de Kerselaarstraat in
Kapelle-op-den-Bos. Hij werd door een
LDD-gemeenteraadslid getipt over hoe
de woningen in 2004 waren ontruimd
met het oog op renovatie, een renova-
tie waar nooit aan is begonnen. Een
bezoek ter plaatse leerde dat de acht

woningen er best nog bewoonbaar uit-
zagen. Geen gebroken ramen of zo,
daken die zo te zien best nog een
decennium of twee meekunnen.

“Ik stelde er een vraag over in het par-
lement”, zegt Reekmans. “Men aan-
vaardde de vraag niet. Men vond het
een te lokale, te particuliere aangele-
genheid. Ik kon daar in komen, in
zoverre leegstand van instapklare soci-
ale woningen een probleem zou zijn
dat zich beperkt tot Kapelle-op-den-
Bos. Dat is helaas niet zo.”

Verzamelstuk nummer twee situeer-
de zich in Aarschot, met een reeks
woningen in de Molendreefwijk en de
Gijmelbergwijk. “Ze stonden al enkele
jaren leeg en dat was er aan te zien”,
zegt Reekmans. “Weinig is schadelij-
ker voor de kwaliteit van een woning
dan leegstand. Je maakt je de beden-
king: oké, er moet worden gereno-
veerd, maar zou dat ook het geval zijn
als de woningen de afgelopen jaren
bewoond waren geweest? Ik begon
alert te worden, reed wel eens door een
sociale woonwijk. Ik stelde nog meer
vragen, over andere gevallen. Weer
geen antwoord. Te particulier, te
lokaal. Tja, dan zit er niets anders op
dan de bevolking om hulp te vragen.”

Aarschot, de wijk Orleanstoren. Drie

jaar geleden legde de aannemer hier
de laatste hand aan een complete
nieuwbouwwijk met 28 fonkelnieuwe
sociale woningen. Ze ogen erg comfor-
tabel en modern, de afwerking is luxu-
eus. Dat mocht, want de
Samenwerkende Bouwmaatschappij
voor Goedkope Woningen (SBGW)
investeerde een kleine 3,2 miljoen
euro in het project. Drie jaar later is het
nog steeds een spookwijk. Er woont
niemand.

“En dat is er stilaan aan te zien”, zegt
Reekmans. “De eerste woningen verto-
nen tekenen van verval. Er loopt een
proces tussen SBGW en de aannemer
over de kwaliteit van de afwerking. Het
is niet aan mij om te zeggen wie gelijk
heeft, de aannemer of de huisvestings-
maatschappij. Ik stel enkel vast dat
door te kiezen voor een proces, waar-
van je wéét dat dat jaren zal aanslepen,
je in de meest letterlijke zin geld door
ramen en deuren gooit. Niet opgele-
verd betekent niet bewoonbaar.”

De SBGW kondigde deze week in een
reactie al aan dat ze dan toch tot een

vergelijk is gekomen met de aanne-
mer en dat de 28 woningen nu heel
snel bewoonbaar zullen worden. “Dan
heeft www.leegstand.be toch al één
doel bereikt”, zegt de bezieler, die zich
verkneukelt in het feit dat de SBGW in
2007 opereerde onder het voorzitter-
schap van Gwendolyn Rutten, kandi-
daat-voorzitster bij Open Vld. “Ze heeft
dat van haar officieel cv verwijderd.
Het is ook niet iets om trots op te zijn.
Het was één grote janboel daar, de
directie rolde vechtend over de grond.
Met onder meer dit tot gevolg.”

‘EXPONENTIËLE VERSPILLING’

In de Bevrijdingslaan in Eisden-
Maasmechelen werden twaalf wonin-
gen aangetroffen die al vijf tot negen
jaar leegstonden. Voor Willebroek
alleen staat de teller op 69 woningen.
In Zwijndrecht staat een hele wijk van
negentien woningen al drie jaar leeg.
In de wijk Otterbeek in Mechelen zijn
het er zo’n honderd. Het enige teken
van menselijke activiteit is een statige
gedenkplaat: “Op 3 oktober 1964 wer-
den door de S.M. De Mechelse
Goedkope Woning de 40 woningen
Otterbeek ingehuldigd in aanwezig-
heid van de heren Spinoy A., minister,

De Saeger J., burgemeester.”
“Renovatie is het vaakst gehoorde

argument”, zegt Reekmans. “Maar
blijkbaar is het voor sociale huisves-
tingsmaatschappijen niet mogelijk
om de verhuizing van bewoners te
doen samenvallen met de start van de
renovaties. Men ‘plant’ in het wilde
weg renovaties, komt dan opeens
terug op die voornemens, begint
alweer nieuwe complexen te bouwen
en men laat woningen jarenlang leeg-
staan. Dit is exponentiële verspilling.
De huizen lopen schade op, er staan
nog meer mensen nodeloos op de
wachtlijsten voor een sociale woning
en de gemeenschap loopt voor kapita-
len huurgelden mis. Ik kom tegen het
weekend aan duizend woningen.
Nemen we een gemiddelde sociale
huurprijs van 300 euro per woning en
een leegstand van 30 maanden, dat is 3
miljoen euro, hup, over de balk.”

Reekmans kreeg donderdag de ban-
bliksems van het halve Vlaams
Parlement over zich heen. “U hebt
berekend dat er minder opbrengst is
als die woningen leegstaan”, reageer-
de minister Ingrid Lieten (sp.a). “De
belangrijkste doelstelling is gezinnen
een fatsoenlijke huisvesting te geven,
niet geld in het laatje te brengen.”

TITANENWERK

Er is op dat gebied in Vlaanderen
anders wel werk aan de winkel. Er zijn
142.000 sociale woningen en er is een
wachtlijst van zo’n 75.000 mensen die
er volgens hun inkomen recht op heb-
ben. Leegstand is onvermijdelijk op
een markt met enkel sociaal zwakke-
ren, die nogal intens verhuizen, en
met wooncomplexen die om de zoveel
tijd moeten worden aangepast aan
nieuwe noden en nieuwe tijden. Maar
op de website van Reekmans blijven de
zonder meer hallucinante foto’s en
onbegrijpelijke cijfers binnenstro-
men.

“We checken alle meldingen”, zegt
Reekmans. “Misschien niet altijd even
goed, want in het parlement betrapte
Michèle Hostekint (sp.a) ons op zes
foute meldingen, die we natuurlijk
onmiddellijk hebben verwijderd. Het
is ook een titatenwerk. Ik heb hiervoor
één medewerker. Er is nu weer een
melding over Brugge. Honderdvijftig
instapklare sociale woningen die al
jaren zouden leegstaan.
Honderdvijftig.”

“Er is nog iets wat opvalt. Mijn mail-
box puilt uit. Klachten over dit, klach-
ten over dat. En heel veel concrete
gevallen. Daar: zoveel woningen leeg.
Daar: zoveel woningen. Wat ik nog
niet kreeg, was een dubbele melding.
Met deze website krijgen we maar een
fragment te zien van het ware pro-
bleem, en ik begin te vermoeden dat
het echte cijfer in de buurt ligt van 3
procent van de 142.000 bestaande
sociale woningen. Dat zijn vijfduizend
woningen.”

Twaalf dagen geleden lanceerde Peter Reekmans

(LDD) een meldpunt voor leegstaande sociale

woningen. ‘Ik denk dat ik nu ongeveer aan duizend

zit. Maar mensen blijven me adressen mailen van

leegstaande sociale woningen. En dat terwijl er een

wachtlijst van meer dan 70.000 mensen is. Er is een

probleem, denk ik.’
DOOR DOUGLAS DE CONINCK

Het nieuwe Vlaamse blunderboek is online: www.leegstand.be

Al deze sociale 
woningen staan leeg

Peter Reekmans (LDD):
Dit is exponentiële verspilling.
De huizen lopen schade op, 
er staan nog meer mensen
nodeloos op de wachtlijsten
voor een sociale woning en 
de gemeenschap loopt voor
kapitalen huurgelden mis
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