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’t Wisselspoor
Kind- en gezinsvriendelijk wonen
’t Wisselspoor is een kind- en gezinsvriendelijk woonproject op de bruisende
Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo. Op wandelafstand van het station en
centrum Leuven.
RUIMTE DELEN
’t Wisselspoor is het wonen
van de toekomst: dichter bij
elkaar, erg comfortabel en
kind- en gezinsvriendelijk.
Als ruimte beperkt is, is delen
het sleutelwoord.
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In ’t Wisselspoor heeft elk
gezin een eigen volwaardige woning met terras en met
één tot vier slaapkamers.

Daarnaast deel je ruimte met
je buren. Op brede stoepen
aan je voordeur doe je een
babbeltje met je buren en
spelen je kinderen.
In de gemeenschappelijke
daktuin geniet je volop van
de zon.
Binnen zijn er gemeenschappelijke ruimtes die de
bewoners samen invullen,
zoals een grote ruimte voor

familiefeesten, een hobbyruimte, een thuiswerkkantoor,
een werkruimte om fietsen
te herstellen of proper te
maken, …
In ’t Wisselspoor is er naast
52 woningen ook plaats voor
een muziekacademie, een
kinderopvang en handel of
horeca. Ondergronds zijn er
parkeerplaatsen voor auto’s
en fietsen.

ACHT VOETBALVELDEN OF ’T WISSELSPOOR?
De combinatie van publieke functies, woningen en gemeenschappelijke ruimte
op een relatief beperkte oppervlakte maakt van ’t Wisselspoor een echt stedelijk
project. Diezelfde functies op een klassieke manier bouwen, vraagt ongeveer
een oppervlakte van acht voetbalvelden. Door in de hoogte te werken, bewaren
we groene en open ruimte.

‘T WISSELSPOOR :
- 51 WONINGEN
- CRÊCHE
- ACADEMIE
- HORECA
- PARKING

2.500m 2
DE VERKAVELING :
- 51 WONINGEN
- CRÊCHE
- ACADEMIE
- HORECA
- PARKING

40.000m 2
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’t Wisselspoor
In één beeld
IN HET HOGER VOLUME:
• GEZINSWONINGEN MET TERRAS
• EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ONTMOETINGSRUIMTE
• GEDEELDE BINNEN- EN BUITENRUIMTES
• 14 VERDIEPINGEN (GELIJKVLOERS INBEGREPEN) /
48 METER HOOG
IN HET LAGER VOLUME:
• GEZINSWONINGEN MET TERRAS
• EEN GEMEENSCHAPPELIJKE
ONTMOETINGSRUIMTE
• GEDEELDE BINNEN- EN BUITENRUIMTES
• SPEELSTRATEN VERBINDEN DE
WONINGEN MET ELKAAR
• GEVEL AAN KANT VAN DE WERKHUIZENSTRAAT: 5 VERDIEPINGEN (GELIJKVLOERS
INBEGREPEN) / 20 METER HOOG

DAKTUIN

GEVEL KANT BLAUWPUTPLEIN:
3 OF 4 VERDIEPINGEN (GELIJKVLOERS INBEGREPEN) /
13,5 METER HOOG

INRIT/UITRIT ONDERGRONDSE
PARKING VAN 'T WISSELSPOOR

OP DE BENEDENVERDIEPING KOMEN PUBLIEKE FUNCTIES:
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•
•
•
•
•

KANT HAL 9: KINDERDAGVERBLIJF
KANT WERKHUIZENSTRAAT: CONSERVATORIUM SLAC
KANT BLAUWPUTPLEIN: HORECA- OF HANDELSRUIMTE
EEN BINNENSTRAAT DOOR HET GEBOUW VERBINDT BLAUWPUTPLEIN MET WERFPLEIN
ER IS OOK RUIMTE VOOR EEN (PUBLIEKE) FIETSENSTALLING IN DE BINNENSTRAAT

ONDERGRONDSE PARKING VOOR ‘T WISSELSPOOR MET ONGEVEER 140 PLAATSEN
• OOK PLAATSEN VOOR AUTODELEN
• MOGELIJKHEID VOOR ELEKTRISCH OPLADEN
FIETSENSTALLINGEN IN HET HELE GEBOUW:
•
•
•
•
•

141 PLAATSEN ONDERGRONDS, BEREIKBAAR MET LIFT
OOK PLAATS VOOR BAKFIETSEN
AFGESLOTEN FIETSENSTALLINGEN OP DE GELIJKVLOERSE VERDIEPING
OVERDEKTE FIETSENSTALLINGEN LANGS DE SPEELSTRATEN OP DE VERDIEPINGEN
JE KAN MET DE FIETS TOT AAN DE EIGEN WONING

URA - zicht op ’t Wisselspoor vanaf het Treinpark
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Centrale Werkplaatsen

Station

Werfplein
’t WisselHal 9
spoor
jeugdcentrum

ie
Academ
tplein
Blauwpu
Hal 4

HAL 5
Treinpark
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Van spoorwegwerkplaats
naar bruisende woonwijk

Diederik Craps

De Centrale Werkplaatsen zijn een uitstekende plek
voor dit ambiteus project.
Deze vroegere spoorwegwerkplaats is vandaag een fijne
buurt waar het aangenaam
wonen is dankzij de gezellige
sfeer en activiteiten in HAL 5,
de speelruimte in het Treinpark en het Blauwputplein
met horeca, handel en de
academie voor beeldende
kunst.

Enkele grote beschermde
spoorweghallen getuigen nog
van de voormalige industriële
sfeer.
Later krijgt hal 4 nog een
nieuwe invulling met publieke
functies.
Hal 9 wordt na verbouwingen
het nieuwe jeugdcentrum van
de stad Leuven.
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Sociale ambiance
Woongroepen die ruimtes delen
’t Wisselspoor telt heel wat gemeenschappelijke ruimtes.
Dat is één van de kwaliteiten van het woonproject.
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RUIMTE EN SPULLEN DELEN

TWEE WOONGROEPEN

Je combineert de voordelen
van een eigen volwaardige
woning met de gemeenschappelijke voorzieningen.
Door de mix van bewoners in
’t Wisselspoor, jong en oud,
gezinnen met en zonder
kinderen, vullen buren elkaar
perfect aan. Zo is er sociale
‘ambiance’.

Er komen twee woongroepen
in ’t Wisselspoor. Elke woongroep heeft eigen gemeenschappelijke ruimtes, binnen
en buiten. Alle woningen in
een woongroep hebben een
gemeenschappelijke inkomhal
en delen een ontmoetingsruimte.

Je leert je buren sneller kennen en spullen delen wordt
er bijna vanzelfsprekend. Je
leent er bijvoorbeeld een
tent of een reisgids van de
buurman van op de bovenste verdieping.

Een eerste woongroep telt twintig woningen rond de brede speelstraten in het
lagere volume. Zij delen een ontmoetingsruimte
met speelruimte en polyvalente zaal. De brede
speelstraten zorgen voor fijne buitenruimte.
Er komt ook een woongroep in het hoge volume.
Zij telt 28 woningen en deelt de volledige elfde
verdieping met o.a. de ontmoetingsruimte en
een ruim terras.
Beide groepen delen nog een daktuin, enkele
gastenkamers, een bureauruimte, een atelier, ...

URA - zicht op speelstraat
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Bouw mee aan ’t Wisselspoor
In overleg met je toekomstige buren
De hoofdlijnen van ’t Wisselspoor liggen vast: vorm, hoogtes, aantal woningen, ...
Maar kandidaat-bewoners kunnen de gemeenschappelijke ruimtes nog mee
invullen. Daarom zoeken we bewust nu al, vroeg in het proces, toekomstige
bewoners. Dat heeft zo zijn voordelen. Je kan dan samen met andere kandidaatbewoners verder vorm geven aan het project en je krijgt voorrang op je
woningkeuze.

WAAROVER KAN JE MEE NADENKEN?
Invulling van de gemeenschappelijke ruimtes:
Elke woongroep kiest zelf de
inrichting van de ontmoetingsruimte en de andere gemeenschappelijke ruimtes (binnen
en buiten).

12

• een grote keuken voor
familiefeesten?

• een hobbyruimte?

• een wassalon?

• een leeshoek?

• ruimte om je fiets
proper te maken?

• een muziekkamer?

• een werkatelier?

• een filmzaaltje?

URA - zicht op speelstraat

Individuele woningen:
Je eigen woning is zeer degelijk en
volledig afgewerkt. Kandidaat-bewoners
kunnen de aankoop van bijvoorbeeld
een keuken, vloeren, binnendeuren,
sanitair en stopcontacten in groep
doen. Zo genieten ze van scherpe
prijzen. Voor je eigen woning heb je
dan de optie om te kiezen tussen de
basisvarianten die de groep heeft
vastgelegd.
En meer:
Samen met de kandidaat-bewoners
van jouw woongroep kies je samen
een naam voor die woongroep. Je
beslist samen over het toekomstige
gebruik van de gemeenschappelijke
ruimten, over een huisdierenbeleid,
over hoe je je als groep organiseert, ...
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Begeleiding door Cohousing Projects
Om al die gemeenschappelijke beslissingen in goede banen te leiden, doet het
AGSL een beroep op Cohousing Projects.
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MAANDELIJKSE
VERGADERINGEN

UITSTAPPEN EN
WORKSHOPS

Cohousing Projects organiseert en modereert maandelijks een algemene vergadering
voor de twee woongroepen.
Ze begeleiden de inrichting
van de gemeenschappelijke
ruimtes. Ze adviseren je over
budgetten,
groepsvorming,
ontwerp, juridische organisatie
en zoveel meer. Op die vergaderingen nemen de kandidaat
bewoners zelf alle beslissingen.

Cohousing Projects organiseert uitstappen naar andere
woonprojecten met gemeenschappelijke ruimtes of plant
een workshop rond duurzame
woonoplossingen ...

VERTEGENWOORDIGING
Cohousing Projects vertegenwoordigt de bewonersgroepen
bij de ontwerpers, bij het
AGSL (bouwheer) en bij de
aannemer. Zij zijn het centrale
aanspreekpunt tussen de verschillende partijen.

www.cohousingprojects.be

En als je er éénmaal woont
Samen beslissen blijft een rode draad
Ook als je éénmaal in ’t Wisselspoor woont,
zijn er maandelijkse vergaderingen om met
de buren te overleggen en afspraken te
maken over het gebruik van alle ruimten.
Wonen in ’t Wisselspoor vraagt een
engagement om dat overleg op te nemen.
Verwacht je aan boeiende vergaderingen.
Ze vormen de basis van de fijne en sociale
dynamiek die we met ’t Wisselspoor
vooropstellen.
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Verschillende types woningen
Voor elk wat wils
In totaal zijn er 52 woningen in ’t Wisselspoor: het AGSL verkoopt er 48 als
stadswoning en verhuurt er vier als starterswoning. In deze brochure hebben
we het over de stadswoningen die het AGSL verkoopt.
De verschillende woningen
liggen verspreid over een
lager en een hoger volume. Alle woningen beschikken over een eigen keuken,
badkamer, woonkamer, één
tot vier slaapkamers en een
berging. Ze hebben ook allemaal een eigen terras.
De woningen bestaan uit
één of twee verdiepingen.
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Er zijn verschillende types
woningen.
Op de volgende bladzijden
volgt een overzicht van de
verschillende types woningen. Per type zijn er een aantal varianten. De plannen vind
je op www.wisselspoor.be.
We geven hier een overzicht
van welke woningen waar
in het gebouw liggen, hun
grootte,

het aantal slaapkamers en
een indicatieve prijs.
De prijs omvat:
• de prijs voor de grond
• een volledig afgewerkte woning
• de afwerking van de
gemeenschappelijke
ruimtes
• plaats in fietsenstalling

Niet inbegrepen:
• 21 % btw
• notariskosten
• aansluiting nutsvoorzieningen
• parkeerplaats

De prijzen worden definitief zodra het
lastenboek klaar is en de aannemer gekend is.
Meer info daarover tijdens de infomomenten.
De woningen krijgen een basisafwerking
(schilderwerken, keuken, sanitair, ...).

• ereloon Cohousing Projects

Woongroep 1 (blauw)
• In lager volume
• Inkom aan kant Werkhuizenstraat
• Gemeenschappelijke binnenruimten: totaal 266 m²
• Gemeenschappelijke buitenruimten: speelstraten 1103 m²
en daktuin 340 m²
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Blauwputplein

• Inkom aan kant Blauwputplein
• Gemeenschappelijke binnenruimten: totaal 284 m²
• Gemeenschappelijke buitenruimten: dakterras 109 m²
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• In hoger volume
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Woongroep 2 (rood)
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Dijkwoning A, woongroep 1

Dijkwoning B, woongroep 1

Woningen 5 - 8

Woningen 9 - 13

• Op verdieping
1/2
• 2 woonlagen in
de woning
5
6

• Zicht op
Treinpark

• Op verdieping
1/2
• 2 woonlagen in
de woning

13
12

8

• Aan een
speelstraat

10
9

• Aan een
speelstraat

7

• Zicht op hal 9
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nr.

verd.

bruto
m²
binnen

m²
terras

# slpk

oriëntatie
terras

prijs in €

nr.

verd.

bruto
m²
binnen

m²
terras

# slpk

oriëntatie
terras

prijs in €

5

2

133

15

3

oost

332.054

9

2

131

11

3

zuid

324.419

6

2

128

14

3

oost

319.671

10

2

128

11

3

zuid

324.419

7

2

128

14

3

oost

319.671

11

2

125

11

3

zuid

324.419

8

2

127

14

3

oost

317.284

12

2

125

11

3

zuid

324.419

13

2

129

12

3

zuid

321.166
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Bungalow, woongroep 1

Stadsvilla’s, woongroep 1
24

Woningen 14 - 20
• Op verdieping 3

Woningen 21 - 24

23
22
21

• Op verdieping 3

• 1 woonlaag

• 2 woonlagen in
de woning

• Zicht op
Treinpark of
14
hal 9

20
19
18

15
17

16

• Zicht op Werkhuizenstraat

• Vlak bij
speelstraat

• Aan een speelstraat

nr.

verd.

bruto
m²
binnen

m²
terras

# slpk

oriëntatie
terras

prijs in €

nr.

verd.

bruto
m²
binnen

m²
terras

# slpk

oriëntatie
terras

prijs in €

14

3

91

10

2

oost

296.153

21

3

119

23

4

west

338.259

15

3

89

10

2

oost

290.013

22

3

119

23

4

west

338.259

16

3

78

11

2

oost

256.245

23

3

119

23

4

west

338.259

17

3

62

11

1

zuid

211.681

24

3

124

24

4

west

338.259

18

3

83

11

2

zuid

272.041

19

3

83

11

2

zuid

272.041

20

3

65

11

1

zuid

221.070
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Hoekwoning A, woongroep 2
Woningen 25 - 35

34
30

• Op verdieping
4-6

33
29
35
31
32

• 1 woonlaag

26

28

• Zicht op
Treinpark,
hal 9 of
Blauwputplein
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nr.

verd.

bruto
m²
binnen

m²
terras

# slpk

oriëntatie
terras

prijs in €

nr.

verd.

bruto
m²
binnen

m²
terras

# slpk

oriëntatie
terras

prijs in €

25

4

113

20

3

oost

355.445

31

5

84

20

2

oost

277.477

26

4

119

20

2

oost

374.023

32

6

80

20

2

oost

276.655

28

5

84

20

2

oost

277.477

33

6

80

20

2

west

276.655

29

5

84

20

2

west

277.477

34

6

80

20

2

west

276.655

30

5

84

20

2

west

277.477

35

6

80

20

2

oost

276.655
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Wintertuinwoning, woongroep 2
37

Studio, woongroep 2

36
39

Woningen 38 - 39

37

Woningen 36 - 37

38

38
36

• Op verdieping 7

39

• Op verdieping 7
• 1 woonlaag

• 1 woonlaag

• Zicht op hal 9 of
Blauwputplein

• Zicht op Treinpark of Werkhuizenstraat

nr.

verd.

bruto
m²
binnen

m²
terras

# slpk

oriëntatie
terras

prijs in €

nr.

verd.

bruto
m²
binnen

m²
terras

# slpk

oriëntatie
terras

36

7

97

30

3

oost

345.791

38

7

59

0

1

/

210.556

37

7

97

30

3

west

345.791

39

7

50

0

1

/

178.292

prijs in €
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Hoekwoning B, woongroep 2

Doorzonwoning, woongroep 2

Woningen 40 - 47

47
44
41

Woningen 42, 45, 48
48

46
43
40

45

• Op verdieping
8-10

42

• Op verdieping
8-10

• 1 woonlaag

• 1 woonlaag

• Zicht op
Treinpark,
hal 9,
Blauwputplein
of Werkhuizenstraat

• Zicht op
Blauwputplein

nr.

verd.

bruto
m²
binnen

m²
terras

# slpk

oriëntatie
terras

prijs in €

nr.

verd.

bruto
m²
binnen

m²
terras

# slpk

oriëntatie
terras

prijs in €

40

8

98

29

3

oost

361.745

42

8

103

24

3

o/w

386.220

41

8

98

29

3

west

361.745

45

9

96

24

3

o/w

376.314

43

9

91

29

2

oost

357.257

48

10

90

24

3

o/w

367.021

44

9

91

29

2

west

357.257

46

10

84

29

2

oost

343.295

47

10

84

29

2

west

343.295
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Panoramawoning, woongroep 2
52
50

51
49

Panoramawoning, woongroep 2
52
50

Woningen 49 - 51

49

• Op verdieping
12-13

27

51

Woningen 27
• Op verdieping 4

27

• 1 woonlaag

• 1 woonlaag

• Zicht op Blauwputplein en binnengebied van
’t Wisselspoor

• Zicht op
Werkhuizen
straat (stad) of
Treinpark

• Vlak bij
speelstraat

nr.

verd.

bruto
m²
binnen

m²
terras

# slpk

oriëntatie
terras

prijs in €

nr.

verd.

bruto
m²
binnen

m²
terras

# slpk

49

12

78

34

2

oost

344.626

27

4

134

41

4

50

12

78

34

2

west

344.626

51

13

77

34

2

oost

352.995

52

13

77

34

2

west

352.995

oriëntatie
terras

west

prijs in €

429.839
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Stadswoningen
Wat? Voor wie?
Van de 52 woningen in ’t Wisselspoor worden er 48 als stadswoning verkocht.
Een stadswoning is een woning die het AGSL aan betere voorwaarden verkoopt
dan een woning op de private markt.
We richten ons vooral op
mensen die een band met
Leuven
hebben
en
zich
engageren om er nog lange tijd
te blijven wonen.
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Daarnaast richt de stad zich
op mensen met een gemiddeld
inkomen: je verdient te veel om
een sociale woning te kunnen
kopen, maar de prijs van een
nieuwbouwwoning
op
de
private markt is dan weer te
hoog.

Voorwaarden
Wie komt in aanmerking voor een stadswoning
in ’t Wisselspoor?
In principe kan iedereen een stadswoning kopen, als je voldoet aan drie voorwaarden.
1. GEMEENSCHAPPELIJK
BELASTBAAR INKOMEN
Je gemeenschappelijk belastbaar
inkomen mag niet lager zijn dan
9.123,91 euro en niet hoger dan:
• 45.578,68 euro, als je alleenstaande bent zonder personen
ten laste;
• 68.361,20 euro, als je alleenstaande bent met één persoon
(volledig) ten laste. Dat bedrag
mag je verhogen met 4.551,05
euro per extra persoon (volledig) ten laste;

• 68.361,20 euro, als je gehuwd
bent of wettelijk/feitelijk samenwoont. Dat bedrag mag je
verhogen met 4.551,05 euro per
persoon (volledig) ten laste;
Als het inkomen van het laatste
aanslagbiljet lager is dan 9.077,05
euro, mag je een hoger inkomen
aantonen op basis van je huidige
loon of inkomen.

2. MEERDERJARIG ZIJN
Je moet op het moment van je kandidatuurstelling meerderjarig zijn.

3. NOG GEEN STADSWONING
Je mag niet eerder een stadswoning in Leuven hebben gekocht.

TEGENPRESTATIE:
20 JAAR BEWONING
Je engageert je om de stadswoning
twintig jaar effectief te bewonen
en in eigendom te houden.
Doe je dat niet, dan kan je je
woning toch verhuren of verkopen
onder bepaalde voorwaarden.
Daarover lees je alles op
www.wisselspoor.be.
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Wil jij hier wonen?
Welkom!
Je kan nu al concrete stappen nemen om hier binnen
een paar jaar te wonen. Je volgt de stappen in de
aangeduide volgorde.
De effectieve verkoop gebeurt pas later: als de
omgevingsvergunning
in
orde is, als een aannemer
gekend is en de definitieve
prijzen vastgelegd zijn.
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We zoeken wel al kandidaat-bewoners die zich mee
engageren en zo samen de
gemeenschappelijke ruimtes
invullen.
We verwachten dat de woningen tegen 2024 klaar zijn.

URA - zicht vanaf Blauwputplein
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Stap 1: kom naar vrijblijvende infomomenten.
Omdat ’t Wisselspoor geen klassiek woonproject is, willen we iedereen op
voorhand voldoende informeren: over het project, de voorwaarden van de
stadswoningen, de verwachtingen, je engagementen ... Daarom organiseren stad
Leuven en het AGSL drie vrijblijvende infomomenten.
WANNEER?
• Woensdag 22 mei van 16.00 tot 21.00 uur
• Dinsdag 4 juni van 17.00 tot 21.00 uur
• Zondag 16 juni van 10.00 tot 13.00 uur
WAAR?
• In HAL 5 op de Centrale Werkplaatsen
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De infomomenten zijn drie keer hetzelfde. Je
komt tijdens die infomomenten langs wanneer
het je past. Je leest alle info op overzichtelijke
informatiepanelen. Medewerkers van stad
Leuven, het AGSL en Cohousing Projects
antwoorden op al je vragen. Je kan je vragen
laten bezinken en een tweede keer, of zelfs een
derde keer terugkomen voor meer details, of
om bijkomende vragen te stellen.

Stap 2: kom naar een verplichte infosessie.
Overtuigd van ’t Wisselspoor? In de verplichte infosessie legt Cohousing Projects
uit hoe het eraan toe gaat in een woonproject als ’t Wisselspoor. Ze lichten er in
detail hun rol als begeleider toe. Je krijgt meer uitleg over de timing. Je hoort er de
details over hoe je mee kan beslissen over de inrichting van de gemeenschappelijke
ruimtes. Je krijgt een duidelijker zicht op de volgende stappen die je kan zetten,
de procedure en het traject dat je als toekomstige bewoner volgt.
WANNEER?
• Woensdag 26 juni om 20 uur (Kan je niet
aanwezig zijn? Geen probleem: geef een
seintje via info@cohousingprojects.be)
WAAR?
• Nog niet gekend op moment van druk: zie
www.wisselspoor.be

Deze infosessie is verplicht als je je kandidaat
wil stellen om in ’t Wisselspoor te wonen. Cohousing Projects organiseert deze infosessie en
herhaalt ze vanaf september 2019 om de zes
weken, zolang er woningen beschikbaar zijn. De
volgende data zijn nu nog niet gekend. Zodra
gekend, vind je de data op www.wisselspoor.be.
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Stap 3: dien je kandidatuur in bij het AGSL.
Wil je graag in ’t Wisselspoor wonen? Dien je kandidatuur dan in bij
het AGSL, ten laatste op donderdag 4 juli 2019. Vul het formulier
‘kandidatuurstelling’ in en bezorg het ten laatste op donderdag 4 juli 2019.
Het AGSL kijkt na of je aan de voorwaarden voldoet (zie blz. 24-25) en stelt een
rangorde op (zie blz. 38).
• Vul het formulier ‘kandidatuurstelling’ in (op
www.wisselspoor.be of verkrijgbaar op de
vrijblijvende infosessie)
• Deadline indienen: donderdag 4 juli
• Je vindt alle info over hoe je kan indienen
op het formulier zelf.
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• Wacht je graag nog even om je kandidatuur
in te dienen? Geen probleem. Er volgen
nieuwe rondes met latere deadlines om je
kandidatuur in te dienen. Sommige woningen
zijn dan misschien wel al gereserveerd.

Stap 4: stap in bij Cohousing Projects.
Als het AGSL je kandidatuur aanvaard heeft, kan je instappen bij Cohousing
Projects. Je maakt je dan kandidaat-lid van ’t Wisselspoor. Je vult het formulier
‘instapprocedure van Cohousing Projects’ in (beschikbaar tijdens de verplichte
infosessie), je tekent de voorwaarden van het lidmaatschap en je betaalt het
lidgeld van 295 euro. Dan kan je de algemene vergaderingen bijwonen waarop je
mee beslist over onder andere de invulling van de gemeenschappelijke ruimtes.
• Neem je liever wat langer de tijd om te
ontdekken of ’t Wisselspoor iets voor jou is?
Je mag twee algemene vergaderingen als
gast bijwonen zonder het lidgeld te betalen.

• Je engagement als kandidaat-lid is nog vrijblijvend. Je woont vergaderingen bij maar
je kan op elk moment beslissen om uit te
stappen. Je krijgt dus de tijd om af te tasten. Uitstappen in deze fase betekent enkel
dat je de betaalde bedragen (lidmaatschap
van 295 euro) niet terug krijgt. Het lidgeld bij
Cohousing Projects blijft wel gelden indien
je interesse hebt voor hun andere projecten.
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Stap 5: reserveer vrijblijvend een woning.
Cohousing Projects contacteert geïnteresseerde bewoners volgens de opgestelde rangschikking (uit stap 3). Je kan dan de woning van je voorkeur reserveren.
Daarvoor betaal je 300 euro. Je bent dan zeker dat die woning voor jou gereserveerd blijft.
• Je krijgt 2 werkdagen de tijd om een woning
te reserveren, nadat je gecontacteerd bent.
Dat is een korte termijn, maar we zorgen dat
je op voorhand al de info hebt om snel te
kunnen beslissen. We houden ook rekening
met eventuele vakanties die je al gepland
hebt.
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• Je hoeft geen woning te reserveren op dat
moment. Je kan ook nog afwachten en
zien hoe het project en het proces verder
lopen. Je speelt dan wel je plaats in de
rangschikking kwijt. Tot aan de volgende
deadline van kandidatuurstelling bij het
AGSL (herhaling stap 3) kan je nog steeds
instappen bij Cohousing Projects en een
woningreservatie maken.

• Je keuze is dan beperkt tot de woningen
die overblijven. Wanneer de deadline van
kandidatuurstelling gepasseerd is, komt er
een nieuwe rangschikking. Je puntentotaal
wordt dan automatisch overgenomen
en je krijgt een nieuwe plaats op de
rangschikking. Je kan dan opnieuw een
eventuele woningvoorkeur opnemen.
• Ook met een woningreservatie, kan je nog
steeds uitstappen. Uitstappen betekent dat
je naast je lidgeld (295 euro) ook de kost
van de woningreservatie (300 euro) niet
terug krijgt.

Stap 6: maak je volwaardig lid van
’t Wisselspoor.
Als je beslist in het project te blijven, maak je je volwaardig lid van ’t Wisselspoor.
Je krijgt dan volledig medezeggenschap. Je legt je woningkeuze definitief vast
en betaalt daarvoor een eerste keer een som van 1500 euro.
• Om je volwaardig lid te maken, moet je aan
minimaal twee vergaderingen hebben deelgenomen.
• Je volwaardig lid maken, gebeurt op het
moment dat er voldoende geïnteresseerden
zijn voor een woongroep, er een gemeenschappelijke rekening wordt geopend ...
• Er volgt een financiële toets om te zien of
je een woning in ’t Wisselspoor kan kopen.
• Je betaalt 1500 euro. Dat is een voorschot
voor de begeleiding door Cohousing Projects.

• Je betaalt daarna nog twee keer 1500 euro
(bij het verkrijgen van de vergunning en bij de
goedkeuring van het aanbestedingsdossier)
voor de begeleiding door Cohousing
Projects in het verdere traject.
• Op de verplichte infosessie van Cohousing
Projects krijg je de volledige uitleg over
dit volwaardig lidmaatschap en over het
waarom van deze bedragen.
• Als je volwaardig lid bent, kan je enkel uit
het project stappen als er een andere geïnteresseerde jouw engagement overneemt.
Het AGSL en Cohousing Projects helpen om
die geïnteresseerde bewoners te vinden.

33

Stap 7: koop je woning in ’t Wisselspoor.
Op het moment dat de omgevingsvergunning verleend is, de aannemer gekend
is en de bouw echt kan starten, kan je je woning aankopen. Dan worden de
definitieve prijzen op basis van het lastenboek en de aanbesteding vastgelegd.
Het is nog te vroeg om daar een juiste timing voor te geven.
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Instappen op een ander moment?
Er kunnen steeds nieuwe mensen instappen zolang er woningen beschikbaar
zijn. Op die manier wordt een bewonersgroep gemaakt. Hoe eerder je instapt,
hoe groter de woningkeuze en hoe meer je kan beslissen over de invulling van de
gemeenschappelijke ruimtes.
• Stap 2 tot en met 6 worden dan herhaald.
Na de eerste verplichte infosessie zullen er
vermoedelijk nog plaatsen vrij zijn. Er volgt
een nieuwe verplichte infosessie. Er komt
een nieuwe deadline om je kandidatuur in
te dienen bij het AGSL en een nieuwe rangschikking om een woning te reserveren.

• Als je liever wat langer wacht, krijg je meer
zekerheid want het lastenboek is dan bijvoorbeeld verder uitgewerkt.
• De data voor de extra verplichte infosessies
en nieuwe deadlines om je kandidatuur in te
dienen, vind je terug op www.wisselspoor.be.

• Na elke nieuwe verplichte infosessie kunnen
mensen dus instappen en zich aansluiten bij
een bewonersgroep.
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Wil jij hier wonen?
Stappenplan in ’t kort
2. Verplichte
infosessie

1. Vrijblijvende
infomomenten

•

Woensdag 22 mei van 16.00 tot 21.00 uur

•

Dinsdag 4 juni van 17.00 tot 21.00 uur

•

Zondag 16 juni van 10.00 tot 13.00 uur

•

Alle info over project en concept
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4. Instappen bij
Cohousing Projects
(kandidaat-lid)

3. Eerste deadline
kandidatuurstelling
bij het AGSL

•

Indienen
formulier
‘kandidatuurstelling
AGSL’: om de voorwaarden voor een stadswoning te controleren en de volgorde te bepalen waarin je een woning mag kiezen

•

Deadline: donderdag 4 juli

•

Deze deadline wordt herhaald zodat er ook
later nog nieuwe mensen hun kandidatuur
kunnen indienen

•

Woensdag 26 juni om 20.00 uur

•

Alle info over procedure

•

Deze sessies worden herhaald zodat
er ook later nog nieuwe mensen zich
kandidaat kunnen stellen

•

Om mee te kunnen beslissen
over o.a. de invulling van de
gemeenschappelijke delen

•

Deelname
aan
vergaderingen

•

295 euro

•

Uitstap nog mogelijk

algemene

5. Reserveer een
woning: vrijblijvend

•

In de volgorde van de rangschikking uit
stap 3: kies vrijblijvend al een woning

•

2 werkdagen bedenktijd

•

300 euro

•

Uitstap nog mogelijk

6. Volwaardig lid van
’t Wisselspoor

7. Koop je woning

•

•

Definitief engagement

•

eerste van drie schijven van 1500
euro betalen voor de begeleiding
door Cohousing Projects

•

Nog geen exact moment gekend

•

Uitstap niet zomaar mogelijk

Als de definitieve prijzen bekend zijn
na de aanbesteding en het definitieve
lastenboek

Later instappen? Herhaal stappen
2 tot en met 7.
Nieuwe data infosessies en deadlines nog niet gekend: info via
www.wisselspoor.be
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Wie mag als eerste een woning kiezen?
Binding met Leuven is een streepje voor
Om de volgorde van de kandidaten te bepalen voor de reservering van een voorkeurswoning,
werken we met twee criteria: je binding met Leuven als woonstad en of je al een woning in
eigendom hebt. Je kan maximaal 8 punten behalen. De kandidaat-kopers met het hoogste
puntenaantal komen bovenaan de lijst en mogen als eerste een woning kiezen. Maar ook
zonder punten, kom je in aanmerking om in ’t Wisselspoor te wonen. Als kandidaten evenveel
punten hebben, rangschikken we eerst de mensen met het laagste inkomen.
BINDING MET LEUVEN:
Is minimum één van de kopers gedomicilieerd
(geweest) in Leuven?
• Ja, de laatste drie jaar => 5 punten
• Ja, ooit en minstens gedurende drie jaar => 3
punten
• Ja, maar minder lang dan drie jaar => 1 punt
• Neen, nooit => 0 punten
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EIGENDOM: Heb je al een eigendom?
• Neen, niemand van de kandidaat-kopers heeft
een woning in volle eigendom => 3 punten
• Ja, één van de kandidaat-kopers heeft al een
woning in volle eigendom => 0 punten

Timing
Najaar 2019

Voorjaar 2020
na verkrijgen van
omgevingsvergunning

Vanaf midden 2020

Eind 2020

In de loop van 2024

Indienen aanvraag
omgevingsvergunning
(vroegere bouwvergunning)

Op zoek naar aannemer

Aanstellen aannemer

Start bouw

Bewoners verhuizen naar
’t Wisselspoor
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Contact
Over ontwerp en
stadswoningen:
Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkeling Leuven
(AGSL)
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
agsl@leuven.be
016 27 26 77
Over bewonersbegeleiding
en instaptraject:
Cohousing Projects
lotte@cohousingprojects.be
0474 40 31 43
’T WISSELSPOOR,
EEN ONTWIKKELING
VAN STAD LEUVEN EN AGSL

www.agsl.be
www.wisselspoor.be

