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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Geachte schepen,
Gent blijft koploper in Vlaanderen op vlak van woonboten.
Uit cijfers die ik opvroeg bij Vlaams minister Lydia Peeters blijkt dat alle 120 Gentse
ligplaatsen zijn ingenomen en dat er 33 kandidaten op de wachtlijst staan voor de Gentse
binnenwateren. Het gaat over 90% woonboten met domicilie en 10% commerciële
vaartuigen. Sinds 2015 stagneert het Gentse aantal.
Wonen op het water is aantrekkelijk, maar slechts voor enkelen weggelegd in onze stad.
De vraag is hoger dan het aanbod.
Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.
Vraag:

1/ Wat is de visie van de schepen op het wonen op het water in relatie tot de Gentse
woningmarkt?
2/ Op welke manier wil de schepen verder inzetten op wonen op het water?
3/ Op welke manier kijkt u naar de stagnering sinds 2015 van het aantal woonboten in
Gent? Welke mogelijkheden tot groei ziet de schepen in de komende jaren?
4/ Welke contacten zijn er tussen de stad en de Vlaamse Waterweg mbt wonen op het
water?

Antwoord

Wonen op het water is een zeer specifieke manier van wonen. Gent is onlosmakelijk
verbonden met het water en het wonen op het water moet dan zeker zijn plaats hebben in
Gent.
De aantallen geven meteen aan dat woonboten een zeer kleine aandeel hebben in de
Gentse woningmarkt.
In ‘Water in de stad’ is daar een visie over geschreven.
We kunnen niet echt verdichten en er komen niet veel geschikte aanleglocaties bij. Ik
vrees dus dat de 33 wachtenden nog wat geduld zullen moeten oefenen tot er een
bestaande ligplaats terug vrijkomt. We kunnen de boten moeilijk gaan stapelen.
Uit de getuigenissen in de krant blijkt ook dat de woontypologie ook niet meteen een
oplossing biedt voor betaalbaar wonen. Maar we pleiten natuurlijk voor een grote variatie
aan woontypologieën in onze stad, en woonboten is daar zeker 1 van.
In 2019 werkten stad Gent en de Vlaamse Waterweg samen de visienota ‘Water in de
stad’ uit. Daarin werden ook 3 waterplannen opgemaakt, waaronder de aanmeerkaart. Op
deze aanmeerkaart is vastgelegd waar en hoeveel woonboten, commerciële vaartuigen of
professionele vaartuigen kunnen aanmeren. We willen namelijk dat ligplaatsen voor
woonboten zich situeren op goede locaties waar ook infrastructuur voorzien wordt.
Tevens willen we ook de Gentenaars en bezoekers een kwalitatieve beleving van het
Gentse landschap en de Gentse binnenwateren blijven garanderen. Dit is het kader
waarbinnen gewerkt wordt.
Collega Watteeuw heeft op regelmatige basis overleg met de Vlaamse waterweg.

