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de voorgestelde gevelmaterialen zijn niet correct: de gevels van de woningen krijgen een rood-bruine kleur
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1. BERGZICHT- ontwerp architectuur en publieke ruimte
2. VOSSEBERGEN- ontwerp architectuur en publieke ruimte
3. ALGEMEEN- typeplannen, materialen en uitrusting
4. ALGEMEEN- timing
5. Wat als je wil kopen of huren?

Vragen?
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BERGZICHT

SOCIAAL WOONPROJECT BERGZICHT
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INPLANTING

SOCIALE WOONPROJECT BERGZICHT (WEZEMAAL)
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ORGANISATIE
‘Bergzicht’ bestaat uit vijftien sociale woningen, geclusterd in groepjes van maximaal vier woningen. De
woningen zijn elk voorzien van een individuele tuin en zijn nauw verbonden met gemeenschappelijke
groene buitenruimtes. Deze groene buitenruimtes richten zich bovendien naar de groene en open plekken
van de directe omgeving waardoor de kwaliteiten van de omgeving zich verbinden met de projectsite. In het
project ‘Bergzicht’ is dit in het noorden naar de wijngaardberg en in het oosten naar het bos.
Er wordt een veelzijdige architectuur voorgesteld: gebouwen zonder echte voor- of achterzijde Iaten toe de
site in zijn totaliteit te benutten. Om de site zoveel mogelijk te vrijwaren wordt geopteerd om gedeeltelijk
dubbelhoog te bouwen. De verdiepingen staan hierbij los van de buren waardoor er een beeld ontstaat van
individuele huisjes. Deze bewuste keuze zorgt niet alleen voor de herkenbaarheid van de woonentiteiten
binnen het grote geheel maar sluit ook aan bij de typologie van kleinschalig wonen in het groen. Door het
geheel van woningen op te splitsen in vier volumes, wordt bovendien de korrel van de omgeving
gerespecteerd. De specifieke compositie rond het gemeenschappelijk groen zorgt er dan weer voor dat de
woningen een samenhangend geheel vormen waarbij rekening wordt gehouden met de oriëntatie, de
onderlinge relatie en de directe omgeving.
Traag en gemotoriseerd verkeer worden van bij het toekomen op de site gescheiden. Auto’s worden op de
rand van de site gegroepeerd en in een parkeercluster die met groen wordt omboord. Tevens worden er
collectieve fiets- en tuinbergingen voorzien. Een wandelroute leidt naar de verschillende woningen en
slingert nadien verder doorheen het perceel wat resulteert in een gelaagde, doorwaadbare en groene site.
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GEMOTORISEERD VERKEER

SOCIALE WOONPROJECT BERGZICHT (WEZEMAAL)
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ONTSLUITING VOETGANGERS
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ARCHITECTUUR
Er zijn drie basistypes van woningen voorzien en één aangepaste woning. Deze woningtypes kennen een
gelijke opzet en constructieve logica, wat toelaat de verschillende types eenvoudig met elkaar te schakelen
en te combineren.
Elke woning heeft zijn individuele tuin, die rechtstreeks aan de collectieve buitenruimtes grenst. De
individuele tuinen worden door natuurlijke heggen en afspanningen afgescheiden van de collectieve groene
ruimtes. Op die manier heeft elke woning zijn eerder private, intieme buitenruimte maar wordt vanop
afstand het beeld gecreëerd van één grote tuin, zonder in te boeten aan
voldoende individuele buitenruimtes.
Er wordt gewerkt met een beperkt pallet aan tactiele materialen, passend in een groene omgevingen maar
ook robuust en onderhoudsarm. De gevel wordt uitgewerkt in een combinatie van rode keramische leien
voorzien op een sokkel in bruine steen strips, die naar schaal goed passen bij de kleine woningen. Deze
materialen zijn uiterst duurzaam, gaan levenslang mee en laten zich gemakkelijk onderhouden in een
natuurlijke omgeving. De roodbruine gevels worden afgewerkt met lichtgrijze vezelcement golfplatendaken.
Golfplaten zijn een vertrouwd beeld in het Belgische agrarische landschap. Het mooie golfprofiel zorgt voor
een perfecte integratie in de omgeving. De kleur van het dak sluit aan bij de kleur van de zinken goten en
regenafvoeren zodat dit één geheel vormt. Het witte aluminium buitenschrijnwerk vormt een fris accent.
Tussen de tuinen en het gemeenschappelijke groen wordt een natuurlijke afscherming voorzien d.m.v.
houten paaltjes.
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WONINGTYPES
WONING TYPE 1/2
 Woning met 1 slaapkamer
 Woning voor max. 2 personen
 Bergzicht: 6 woningen 1/2
WONING TYPE 2/3
 Woning met 2 slaapkamers
 Woning voor max. 3 personen
 2 varianten: 2/3a en 2/3b
 Bergzicht: 5 woningen 2/3a en 3 woningen 2/3b
WONING TYPE 2/3 MV
 Mindervalidenwoning met 2 slaapkamers
 Woning voor max. 3 personen
 Bergzicht: 1 woning 2/3 MV
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3D-VOORSTELLING BERGZICHT
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VOSSEBERGEN

SOCIAAL WOONPROJECT VOSSEBERGEN (WERCHTER)
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INPLANTING

SOCIAAL WOONPROJECT VOSSEBERGEN (WERCHTER)
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ORGANISATIE
‘Vossebergen’ bestaat uit veertien sociale woningen, geclusterd in groepjes van maximaal vier woningen. De
woningen zijn elk voorzien van een individuele tuin en zijn nauw verbonden met gemeenschappelijke
groene buitenruimtes. Deze groene buitenruimtes richten zich bovendien naar de groene en open plekken
van de directe omgeving waardoor de kwaliteiten van de omgeving zich verbinden met de projectsite. In het
project ‘Vossebergen’ is dit in het noordwesten naar een open maisveld + weide met manège en in het
oosten naar het bos.
Er wordt een veelzijdige architectuur voorgesteld: gebouwen zonder echte voor- of achterzijde Iaten toe de
site in zijn totaliteit te benutten. Om de site zoveel mogelijk te vrijwaren wordt geopteerd om gedeeltelijk
dubbelhoog te bouwen. De verdiepingen staan hierbij los van de buren waardoor er een beeld ontstaat van
individuele huisjes. Deze bewuste keuze zorgt niet alleen voor de herkenbaarheid van de woonentiteiten
binnen het grote geheel maar sluit ook aan bij de typologie van kleinschalig wonen in het groen. Door het
geheel van woningen op te splitsen in vier volumes, wordt bovendien de korrel van de omgeving
gerespecteerd. De specifieke compositie rond het gemeenschappelijk groen zorgt er dan weer voor dat de
woningen een samenhangend geheel vormen waarbij rekening wordt gehouden met de oriëntatie, de
onderlinge relatie en de directe omgeving.
Traag en gemotoriseerd verkeer worden van bij het toekomen op de site gescheiden. Auto’s worden op de
rand van de site gegroepeerd in een parkeercluster die met groen wordt omboord. Tevens worden er
collectieve fiets- en tuinbergingen voorzien. Een wandelroute leidt naar de verschillende woningen en
slingert nadien verder doorheen het perceel wat resulteert in een gelaagde, doorwaadbare en groene site.
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GEMOTORISEERD VERKEER
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ONTSLUITING VOETGANGERS
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ARCHITECTUUR
Er zijn drie basistypes van woningen voorzien en één aangepaste woning. Deze woningtypes kennen een
gelijke opzet en constructieve logica, wat toelaat de verschillende types eenvoudig met elkaar te schakelen
en te combineren.
Elke woning heeft zijn individuele tuin, die rechtstreeks aan de collectieve buitenruimtes grenst. De
individuele tuinen worden door natuurlijke heggen en afspanningen afgescheiden van de collectieve groene
ruimtes. Op die manier heeft elke woning zijn eerder private, intieme buitenruimte maar wordt vanop
afstand het beeld gecreëerd van één grote tuin, zonder in te boeten aan
voldoende individuele buitenruimtes.
Er wordt gewerkt met een beperkt pallet aan tactiele materialen, passend in een groene omgevingen maar
ook robuust en onderhoudsarm. De gevel wordt uitgewerkt in een combinatie van rode keramische leien
voorzien op een sokkel in bruine steen strips, die naar schaal goed passen bij de kleine woningen. Deze
materialen zijn uiterst duurzaam, gaan levenslang mee en laten zich gemakkelijk onderhouden in een
natuurlijke omgeving. De roodbruine gevels worden afgewerkt met lichtgrijze vezelcement golfplatendaken.
Golfplaten zijn een vertrouwd beeld in het Belgische agrarische landschap. Het mooie golfprofiel zorgt voor
een perfecte integratie in de omgeving. De kleur van het dak sluit aan bij de kleur van de zinken goten en
regenafvoeren zodat dit één geheel vormt. Het witte aluminium buitenschrijnwerk vormt een fris accent.
Tussen de tuinen en het gemeenschappelijke groen wordt een natuurlijke afscherming voorzien d.m.v.
houten paaltjes.
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WONINGTYPES
WONING TYPE 1/2
 Woning met 1 slaapkamer
 Woning voor max. 2 personen
 Vossebergen: 8 woningen 1/2
WONING TYPE 2/3
 Woning met 2 slaapkamers
 Woning voor max. 3 personen
 2 varianten: 2/3a en 2/3b
 Vossebergen: 2 woningen 2/3a en 3 woningen 2/3b
WONING TYPE 2/3 MV
 Mindervalidenwoning met 2 slaapkamers
 Woning voor max. 3 personen
 Vossebergen: 1 woning 2/3 MV
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3D-VOORSTELLING VOSSEBERGEN
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ALGEMEEN
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WONINGTYPE 1/2
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WONINGTYPE 2/3a
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WONINGTYPE 2/3b

SOCIALE WOONPROJECTEN BERGZICHT (WEZEMAAL) EN VOSSEBERGEN (WERCHTER)
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WONINGTYPE 2/3MV
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GEVELMATERIALEN
EXTERIEUR
 Plint: rood-bruine gevelsteen
 Gevels: rood-bruine leien
 Daken: grijze gevelcementplaten

SOCIALE WOONPROJECTEN BERGZICHT (WEZEMAAL) EN VOSSEBERGEN (WERCHTER)
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UITRUSTING
ISOLATIE
 Isolatie gevels en daken volgens de nieuwste reglementering EPB
 Glas: dubbele beglazing volgens EPB-studie
VERWARMING
 Warmteproductie d.m.v. gaswandketels (condenserende ketel 28kW)
 Vloerverwarming volledige woning
 Extra bijverwarming in de badkamers (extra radiator)
WATER
 Warm water d.m.v. gaswandketels (doorstromer)
VENTILATIE
 Ventilatiesysteem type C
ELECTRICITEITSOPWEKKING
 Elke woning: 3 à 4 photovoltaïsche panelen van +/- 325 Wpiek
SOCIALE WOONPROJECTEN BERGZICHT (WEZEMAAL) EN VOSSEBERGEN (WERCHTER)
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BUITENRUIMTE
 Individuele tuin voor elke woning
+ gemeenschappelijke groenvoorziening

de voorgestelde gevelmaterialen zijn niet correct: de gevels van de woningen krijgen een rood-bruine kleur
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SFEERBEELDEN

SOCIALE WOONPROJECTEN BERGZICHT (WEZEMAAL) EN VOSSEBERGEN (WERCHTER)
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TIMING
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2020

Grondproeven (sonderingen, infiltratieproeven, landmeter, etc)

EIND 2020

indienen omgevingsvergunning voor de bouw- en infrastructuurwerken
archeologisch vooronderzoek

2021

opmaak aanbestedingsdossier en aanstellen van aannemer*

2022

start uitvoering*
*afhankelijk van de rioleringswerken in de omliggende straten is de timing moeilijk
voorspelbaar. Beide projecten (Bergzicht en Vossebergen) worden mogelijks niet
tegelijkertijd ontwikkeld.
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WAT ALS JE WIL KOPEN OF HUREN?
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IK WIL EEN SOCIALE WONING KOPEN
VOORWAARDEN
 u bent 18 jaar of ouder
 u hebt geen woning of bouwgrond in eigendom (5 uitzonderingen)
 u bent geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap
waarin u een woning of bouwgrond hebt ingebracht
 uw laatst gekende belastbaar inkomen is
- hoger dan 9.725 EUR
- lager dan
40.710 EUR voor alleenstaanden zonder personen ten laste
44.775 EUR voor alleenstaanden met 66% handicap zonder personen ten laste
61.059 EUR in alle andere gevallen, plus 4.065 EUR per persoon ten laste
INSCHRIJVEN ?
 betaling van 50 euro per register
 documenten te downloaden via www.swleuven.be en per post opsturen
of doormailen naar woongids@swleuven.be
of langskomen van maandag t.e.m. donderdag van 9u00 tot 12u00
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VOORRANGSREGELING KOOP
De volgorde van de registers is de volgorde van inschrijving.

Tenzij u een BAND MET DE GEMEENTE hebt
- u woont/woonde 6 jaar aaneensluitend in gemeente (of aangrenzende gemeente)
- u werkt minstens halftijds in de gemeente
- u hebt een familiale, sociale, economische of maatschappelijke band opgebouwd
met de gemeente op grond van een langdurige en zwaarwichtige omstandigheid
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IK WIL EEN SOCIALE WONING HUREN
VOORWAARDEN
 u bent 18 jaar of ouder
 u bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van België
 u bent geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap
waarin u een woning of bouwgrond hebt ingebracht
 u hebt geen woning of bouwgrond in eigendom (3 uitzonderingen)
uw belastbaar inkomen is lager dan
- 25.317 EUR voor alleenstaanden zonder personen ten laste
- 27.438 EUR voor alleenstaanden met 66 % handicap
- 37.974 EUR in alle andere gevallen, plus 2.123 EUR per persoon ten laste
INSCHRIJVEN ?
 documenten te downloaden via www.swleuven.be per post opsturen of doormailen
naar woongids@swleuven.be
OF
 langskomen van maandag t.e.m. donderdag van 9u00 tot 12u00
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VOORRANGSREGELING HUUR
De volgorde van de registers is de volgorde van inschrijving.

Tenzij u een BAND MET DE GEMEENTE hebt
- u woont/woonde 10 jaar onafgebroken in Rotselaar
- u woont reeds 3 jaar in Rotselaar
- u woont/woonde de laatste 6 jaar minstens 3 jaar in Rotselaar
Tenzij u voldoet aan 1 van volgende PRIORITEITEN
- PERSONEN MET BEPERKING of zorgbehoevende senioren
(voor aangepaste woningen)
- huurders van SWaL die TE GROOT OF TE KLEIN WONEN
- huurders van SWaL die moeten VERHUIZEN WEGENS RENOVATIE of AFBRAAK woning
- kandidaat-huurders die wonen in een ONGESCHIKTE WONING
(o.a. onbewoonbaar of ongeschikt verklaard, opgenomen in onteigeningsplan)
- een MINDERJARIGE kandidaat-huurder die ONTVOOGD is
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www.swleuven.be
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ZIJN ER NOG VRAGEN?
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