
Thuis in de Toekomst: waarom meedoen als lokale overheid?

Thuis in de toekomst? Pak de uitdagen aan!
Je gemeente staat voor uitdagingen op vlak van wonen. Je wil er mee aan de slag, maar hoe begin je er 
aan? En hoe zorg je ervoor dat je inwoners zich bewust worden van de uitdagingen én van de winsten? 
Thuis in de toekomst kan helpen om je inwoners mee te nemen in dat proces.

• Je gemeente wil anders omgaan met wonen en open ruimte. Denk aan: wonen in kernen, hoger en dichter 
bouwen, verdichten op de juiste plaats, ontharden.

• Wonen en de manier waarop we ons verplaatsen hangen samen. Hoe maken we de keuze voor stappen, 
trappen, openbaar vervoer evidenter dan de auto?

• Werken aan prettige, groene en klimaatbestendige buurten

• Eerste stappen naar andere woonvormen: inclusieve en diverse buurten waarin meer ontmoeting mogelijk is

Thuis in de toekomst? Pak de uitdagen aan!
Vier goede redenen om als gemeente aan de slag te gaan met ‘thuis in de toekomst’:

1. Met ‘thuis in de toekomst’ zet je een eerste stap om je inwoners bewust te maken van hun eigen kijk op wonen.  
Vraag burgers om hun mening (en maak van het thema wonen een prioriteit)

2. Met thuis in de toekomst krijg je tools en inspiratie die je inwoners inzicht geven in alternatieve manieren van 
wonen die aansluiten bij duurzaam ruimtegebruik.  
Laat inwoners stilstaan bij hoe ze wonen (en bied alternatieven voor vastgeroeste woonideeën)

3. De bevindingen uit de woontest geven zicht op de uitdagingen op vlak van wonen in jouw gemeente.  
Je krijgt een idee van waar mogelijk al beginnend draagvlak is voor verandering. Zo krijg je ook een beter idee 
van waar je op kan sturen, sensibiliseren of actie ondernemen. 
Raadpleeg unieke informatie en gegevens (en maak beter onderbouwde beleidskeuzes)

4. Thuis in de toekomst loopt ook in andere steden en gemeenten, dus je kan leren van elkaar. 
Steel succesvolle technieken van andere gemeenten (en maak jouw bestaande projecten nog beter)

Dit zeggen anderen: negen pilootgemeenten vertellen waarom ze meedoen 

Thuis in de Toekomst sluit aan op thema’s waar de gemeente rond werkt: 

• Betonstop, bouwstop of de zoektocht naar antwoorden op de vraag naar verdichting in de eigen 
gemeente: Hoe pakken we dat aan? Waar moeten we wel en niet verdichten? Hoe kan verdichting in een landelijke of 
kleinstedelijke context eruit zien? Hoe verzoenen we verdichting met het behoud van het karakter van onze dorpen en 
met de identiteit van onze gemeente? Hoe doen anderen het, welke goede voorbeelden bestaan er al? 

• Hoe zorgen we voor woonvormen gericht op mensen? Welke kwaliteiten kunnen we toevoegen aan het 
wonen zodat inwoners zich meer verbonden voelen met elkaar en met hun omgeving? 

• Aansluiten op wat al gebeurt in stad of gemeente (ontwikkelkansenkaart, woonpact, geWOONtebreker, 
senioren & andere woonvormen, …)

Steden en gemeenten verwachten dat Thuis in de Toekomst kan ondersteunen bij:

• Het wijzigen van de mindset van inwoners: anders kijken naar wonen en woonwensen, anders gaan denken, 
beweging op gang brengen.

• Zicht krijgen op ‘wat inwoners willen’, hoe kunnen we inwoners meer bewust laten kijken en kiezen, hoe 
brengen we de lange termijn bij inwoners?

• De woontest kan enthousiasme creëren bij inwoners én beleid (tegenover ‘moeten’ van bovenaf), de 
informatie kan bijdragen aan onderbouwing van het beleid en de keuzes die gemaakt worden.

• De discussie rond dit thema leeft onder inwoners – de woontest kan input geven om er verder over na te 
denken en samen over te gaan tot actie of kleine stappen in beeld te brengen. 

• De belangrijkste tool van dit intitiatief is een online test. Deze test peilt naar de woonwensen van de Vlaming. 
Zaken als collectiviteit, densiteit en slimme locaties komen hier aan bod. Daarnaast biedt Thuis in de Toekomst lokale 
overheden gebruiksklare communicatie en methodieken aan.


