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Als centrumstad vervult Genk een bovenlokale rol in
het voorzien van huisvesting voor zichzelf en voor de
omliggende regio. Het bestuur neemt hierin een actieve
houding aan door eigen sites op de markt te brengen.
Eén van deze sites is het project Meiboom dat kadert
in de totaalontwikkeling LO2020. De stad wenst in
dit project samen met private partners een door groen
omgeven woonbuurt te realiseren met finaal plaats voor
een 300-tal woongelegenheden. Met de ontwikkeling
van Meiboom wil de stad Genk er alles aan doen om de
verschillende troeven van de unieke locatie uit te spelen:
van het volledig versterken van de groene ligging van
de site tot het maximaal vrijwaren van de vrijheid die
deze totaalontwikkeling met zich meebrengt. Dit vertaalt
zich zowel in het masterplan, het ontwikkelingsproces
als in de hele communicatie rond het project. Om van
het project een echte woonomgeving te maken zijn de
nodige investeringen in een sporthal en een nieuwe
school gepland.
Overige dagdagelijkse voorzieningen liggen op fietsen wandelafstand. De ontwikkeling van Meiboom moet
ervoor zorgen dat wonen in het groen voor een grote
groep mensen een tastbaar begrip wordt.
De Stad Genk is eigenaar van het gebied en brengt de
gronden gefaseerd op de markt. De gronden worden
met een kosteloos recht van opstal aangeboden aan
professionele marktpartijen, die na reservatie van één
of meerdere woonvelden gesprekken aangaan met de
stad om tenslotte een realisatieovereenkomst af te sluiten
met de stad. In de eerste fase worden 11 woonvelden
voor ontwikkeling aangeboden. De stad zal via een
vermarktingsprocedure opstalrechten verlenen per
woonveld. Het vermarkten van de gronden valt niet onder
de wetgeving overheidsopdrachten.
Deze bundel verschaft potentiële ontwikkelaars de
nodige informatie over de stedenbouwkundige visie
en over het proces dat gevoerd zal worden om de site
te ontwikkelen. Het vooropgestelde proces vormt een
nieuwe aanpak binnen de ontwikkeling van residentiële
vastgoedprojecten en vraagt van zowel de ontwikkelaar
als de overheid een open houding – een houding waarbij
elke partij zoekt naar de maatschappelijke meerwaarde
van de totaliteit van de projecten samen en van het project
zelf en dat alles binnen een marktconform kader.
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1. HET PROJECT IN ZIJN OMGEVING

1.1 Landschappelijkheid van de site.
Het projectgebied ligt aan de rand van het Kempens
plateau en wordt begrensd door de Caetsbeekvallei. In
het oosten reikt de site quasi tot aan een reeks recreatieve
vijvers. Hetgeen echter het meest opvalt, is de situering in
het Meibos, een volgroeide groene long tussen Genk en
Zutendaal. Dit biedt het project een uniek kader.
Om de impact van de groene omgeving te maximaliseren,
zijn de kwaliteiten van het landschap meegenomen
in de basisconcepten van het masterplan. Zo zijn de
verschillende (deel-)fases doorweven met groencorridors
en zetten we op een lager schaalniveau in op een groene
en landschappelijke inbedding van de woonontwikkeling.
Wonen in het groen wordt in Meiboom daardoor vanzelf
een erg tastbaar begrip.
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“Wonen in het groen wordt
in Meiboom vanzelf een erg
tastbaar begrip.”

De Meiboom omgeving
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1.1. situeringsplan Meib

1.2 Het project als onderdeel van een totaalvisie.
Met de centra van Genk en Zutendaal op fietsafstand
profiteert de site naast de landschappelijkheid tevens van
de centrale ligging. Bovendien maken de verschillende
fases van Meiboom integraal deel uit van een cluster van
kernen, zoals Oud- en Nieuw-Sledderlo en Terboekt, allen
gelegen rond het groene Bospark.
In Oud- en Nieuw-Sledderlo wordt volop geïnvesteerd. De
gedane en geplande private en publieke investeringen
versterken het bestaande woningbestand en het
aanbod aan voorzieningen: een nieuwe school, nieuwe
sportaccommodatie, etc.
De visieontwikkeling met bijhorende investeringen
kaderen in het Masterplan LO2020. Het project Meiboom
voert mee deze visie uit en zal zo mee de draagkracht
van Groot-Sledderlo versterken.
De schaal van Meiboom laat toe binnen LO2020 een
eigen identiteit en woonkwaliteit te genereren. De
ontwikkeling van Meiboom wordt immers gezien als de
realisatie van een volledig nieuwe woonwijk. Hierdoor
kan er op een groter schaalniveau worden ingezet op
een kwalitatief ontwerp en is er ruimte om eventuele winwins te realiseren door de verschillende projecten in het
gebied op elkaar af te stemmen. Om voldoende eenheid
en basiskwaliteit te garanderen en een eenvormigheid
tussen de verschillende woonlobben en fases van
Meiboom te bekomen worden de gronden van Meiboom
verkocht als uitgeruste grond. Dit betekent dat de stad
Genk verantwoordelijk is voor de aanleg van het publieke
domein, tenzij dit binnen een realisatieovereenkomst
anders wordt afgesproken.
Uiteindelijk moet Meiboom zo ruimte bieden aan een
grote diversiteit aan projecten en initiatiefnemers. Dit
niet alleen door de manier waarop het masterplan werd
ontwikkeld maar vooral ook door de ligging van Meiboom
en het basisprincipe om gronden van verschillende
grootte aan te bieden. Met Meiboom wil de stad Genk
de mogelijkheid bieden om projecten te realiseren die
door hun hoge maatschappelijke relevantie misschien op
het eerste zicht niet vanzelfsprekend lijken, maar door de
grote flexibiliteit en gunstige randvoorwaarden, binnen
Meiboom wel tot realisatie kunnen komen.
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1.3 Een eerste fase

Meiboom zal uiteindelijk bestaan uit een 300-tal
nieuwe wooneenheden, verspreid over 3 woonlobben.
Elke woonlob bestaat uit een aantal kamstraten die
elk rechtstreeks aansluiten op de reeds aangelegde
hoofdontsluiting, de Wintergroenstraat. Elke kamstraat
bevat een aantal woonvelden.
Om de draagkracht van de markt niet te overschrijden,
gebeurt de ontwikkeling van de 300 units gefaseerd:
de woonlobben worden in verschillende stukken
gerealiseerd. Het reeds aanwezige landschap verzekert
een onmiddellijke integratie van elke fase in haar
omgeving zodat elk project van bij aanvang ten volle kan
genieten van de landschappelijke kwaliteiten.
Voor de eerste fase worden twee kamstraten van de meest
zuidelijke woonlob ontwikkeld (als fase 1a en fase 1b).
Samen staan beide kamstraten voldoende op zichzelf
om een eigen karakter te garanderen. Daarnaast sluiten
ze aan bij publieke infrastructuur die wordt voorzien
langsheen de Wintergroenstraat, met onder andere de
basisscholen Mickey Mouse en De Sleutel.
Wanneer er zicht is op het ontwikkelen van een substantieel
aandeel van deze eerste fase kan er worden overgegaan
tot het aansnijden van de volgende woonlobben.
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2. HET MASTERPLAN
In 2008 maakte BUUR in samenwerking met Bas Smets een
masterplan op voor Groot-Sledderlo, een stadsdeel van
Genk bestaande uit oude landbouwgehuchten rond een
planmatig ontwikkelde woonwijk die nooit voltooid werd.
Het uitgangspunt van het masterplan was het verweven
van het aanwezige landschap met de gewenste stedelijke
ontwikkeling. De hoofdprincipes van dit masterplan
zijn vandaag nog steeds opportuun, zij het dat in deze
procedure zoveel mogelijk vrijheid gegeven wordt zonder
de hoofdprincipes van het initiële masterplan overboord te
gooien.

2.1 Basisstructuur
De basisstructuur van de woonlobben bestaat uit een aantal
kamstraten die de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer
vormen. Elke kamstraat legt een rechtstreekse link tussen
de Wintergroenstraat als wijklus en de Caetsbeekvallei.
De infrastructuur wordt efficiënt aangewend aan beide
zijden en is tevens eenvoudig gefaseerd aan te leggen.
De parallel lopende groene vingers, gelegen tussen de
kamstraten en woonlobben, blijven gevrijwaard van
enige infrastructuur, zodat ze hun rol als ecologische en
recreatieve verbindingen volledig kunnen waarmaken.
De basisstructuur bestaat uit de volgende elementen:
• Het nieuwe gedeelte van de Wintergroenstraat verbindt
de bestaande Wintergroenstraat met Terboekt en vormt
als wijklus de noordwestelijke drager van de bestaande
en nieuwe woonwijken. Omdat de aanleg ervan een
vereiste is om het gebied te ontsluiten legde de stad
deze lus al aan. Voor de wijklus werd een profiel
opgemaakt dat ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid
en het landschappelijk karakter van de omgeving op
een optimale manier combineert. Langsheen de wijklus
meandert een fietspad.
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• Het centrale Bospark vormt de centrale groene long van
Groot-Sledderlo, waarrond verschillende deelwijken
gelegen zijn. In dit bospark is recent een Finse piste
aangelegd met 4 startpunten.
• Op korte termijn zal de stad de Sledderloop aanleggen.
Het wandelpad komt aan de zuidoostelijke zijde van de
woonlobben en zal de woonwijken met elkaar verbinden
en op een hoger schaalniveau tevens de link vormen
tussen Nieuw-Sledderlo en de kern van Oud-Sledderlo
enerzijds en Terboekt / Nationaal Park Hoge Kempen
anderzijds. De Sledderloop zal op de bovengrens van de
steilrand aangelegd worden waardoor ze een publieke
overgang tussen de woonwijken en de Caetsbeekvallei
vormt.
• De kamstraten ontsluiten de woonvelden en verbinden
de wijklus rechtstreeks met de Sledderloop. Om de
totaalontwikkeling op een kwalitatieve wijze te laten
verlopen zal de aanleg van de verschillende kamstraten
op een eenvormige manier verlopen. Op de plaatsen
waar de kamstraten een asverspringing hebben, wordt
een bescheiden wijkpleintje aangelegd.

• De groene vingers leggen parallel aan de kamstraten een
rechtstreekse ecologische verbinding tussen het Bospark
en de Caetsbeekvallei. Aangezien ze een plek vormen
voor ontmoeting, spel en ontspanning verhogen ze de
woonkwaliteit. De aanleg van deze groene vingers vereist
in eerste instantie voornamelijk een uitdunning van het
bomenbestand. Door de aanleg ervan wordt vanaf fase 1
verzekerd dat de bomen rondom de woonwijk geen hoge
ondoordringbare wand vormen en er een aangename
woonomgeving ontstaat.
De wijkpleintjes situeren zich op de asverspringingen van
• de kamstraten. Ze markeren de strategische plekken en
vormen kleine centraliteiten binnen de woonwijken. Ze
leggen tevens de relatie met de groene vingers aan beide
zijden van de woonvelden.
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2.2 Ruimtelijke en sociale integratie
Elke woonlob grenst aan verschillende soorten ruimten
waardoor er een diversiteit aan woonmilieus ontstaat,
gevat in vier type-omgevingen, die wisselen naargelang
de positionering ten aanzien van de omgeving:

• wonen aan de wijklus
• wonen naast de groene vinger
• wonen aan de groene corridor
• wonen langsheen de vallei
De stad zal erover waken dat de ontwikkelingen per
woonveld gezamenlijk in een krachtig ruimtelijk project
resulteren op het niveau van de woonlob.
Om de nieuwe woonlobben te integreren in hun
landschappelijk kader is het van belang dat het type
woonmilieu impact heeft op de geplande ontwikkeling
en dat in het geheel, op niveau van de woonlob, een
krachtig ruimtelijk project ontstaat.

Naast ruimtelijke integratie hecht de stad belang aan het
creëren van een woonwijk waar er ruimte is voor sociaal
contact en waar de bewoners op gepast wijze elkaar
ontmoeten. Het masterplan voorziet een aantal plekken die
cruciaal zijn om een sterke buurtvorming en samenleven
in de wijk te organiseren. De elementen waaruit het
openbaar domein opgebouwd is, zijn hierboven reeds
opgesomd. Ook binnen de te ontwikkelen kavels, de
zgn. woonvelden, wordt collectiviteit gestimuleerd. Of
iets al dan niet in collectieve eigendom is, is hierbij
relevant maar niet doorslaggevend. Binnen het woonveld
kan collectiviteit daarom zowel in gebruik als eigendom
beschouwd worden. Verschillende manieren om
collectiviteit te organiseren in de woonvelden zijn:
• De woonerven, zijnde de (half-)verharde ruimte waarrond
woningen zich organiseren en die toegang verschaffen
tot de individuele woningen. Dit zijn de plekken waar
bewoners elkaar dagelijks ontmoeten en die de basis
vormen van de sociale ruimte.
• De collectieve ruimte tussen de woningen in het geval van
meer collectieve woonvormen. Deze ruimte is aanvullend
op de private groene buitenruimte en kan opgevat
worden als een gemeenschappelijke tuin, die plaats biedt
aan spel en ontspanning enerzijds, en aan ruimte voor
natuur anderzijds.
• Gedeelde parkeervoorzieningen kunnen plekken zijn
waar het aandeel aan collectiviteit hoog ligt, gezien de
frequentie van het gebruik en de grote kans op ontmoeting
van buurtbewoners.
…

wonen langs de wijklus
wonen langs de groene rivier
wonen aan de corridor
wonen langs de vallei
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2.3 S-, M-, L-woonvelden
De woonlobben zijn onderverdeeld in woonvelden.
Het zijn deze velden die ter ontwikkeling aan de markt
aangeboden worden. Het masterplan bevat een voorstel
van onderverdeling in woonvelden. De schema’s in dit
document moeten ook in die zin geïnterpreteerd worden.
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Dit biedt de volgende marges:
• De stad zal flexibel omgaan met de invulling van de
woonvelden zolang per woonlob een diversiteit aan
typologieën gerealiseerd wordt. Om de diversiteit te
stimuleren zijn de woonvelden opgedeeld in small,
medium en large. Op die manier kan de stad tevens aan
de private partners een verschillende schaalgrootte van
project aanbieden. De stad legt per woonveld de typologie
niet op. Tenzij de private ontwikkelaar met een kwalitatief
voorstel aantoont dat een alternatieve invulling goede
stedenbouw oplevert, zijn de small-velden wel eerder
geschikt voor hoofdzakelijk grondgebonden woningen.
Bovendien kan elk woonveld apart of in combinatie
met andere velden ontwikkeld worden. Omdat de stad
een diversiteit binnen elke woonlob nastreeft, zal in de
onderhandeling met de marktpartijen de typologiemix
van de totale woonlob meespelen.
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2.3.2. afmetingen
Meiboom
L (mogelijkheid tot accent)

• De stad zal flexibel omgaan met de afmetingen van
de woonvelden zolang niet geraakt wordt aan het
stedenbouwkundig frame, met name de basisstructuur en
haar componenten.
• De opgegeven oppervlaktes zijn indicatief en dienen om
voeling te geven aan de schaal en de mogelijkheden qua
invulling.
• De vorm van de woonvelden en de locatie van de
kamstraat en wijkpleintjes kan wijzigen in functie van
bijvoorbeeld het spiegelen van woonvelden ten opzichte
van de centrale kamstraat.
• De contouren van de woonlobben zijn flexibel voor
zover ze beantwoorden aan de bepalingen van het RUP
‘afbakening van het regionaalstedelijk gebied HasseltGenk’. Groene vingers dienen daarbij onder meer steeds
over een minimale breedte van 12m te beschikken.
De overige bepalingen zijn terug te vinden in het RUP
‘afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk
– deelgebied 8’, downloadbaar op de site van Ruimte
Vlaanderen.
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1608 m2
4290 m2

4135 m2
2870 m2

1928 m2

2152 m2
2044 m2
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5510 m2

2671 m2

3335 m2

Kern van Genk & Zutendaal
bospark

toekomstige schoolen sportcluster

caetsbeekvallei en
vijvers

Kern sledderlo
Huis van het kind
Gigos

Om een kwalitatieve invulling van de kleinst mogelijke
typologie, de grondgebonden eengezinswoning, te
garanderen, heeft elk woonveld een minimale diepte van
30m.
De woonlobben ontwikkelen een eigen identiteit. Het
programma van de nieuwe wijken is hoofdzakelijk gericht
op wonen. De stad wenst echter een brede invulling van
het ‘wonen’ te realiseren door ook plaats te voorzien
voor op zorg gerichte woningen of woningen die uitgaan
van een meer dan gebruikelijke vorm van collectiviteit.
Bijkomend is een mix met andere functies verrijkend voor
het woonweefsel. Daarom worden binnen de woonlobben
functies op wijkniveau toegelaten. Overal zijn vrije
beroepen toegelaten. Vrije beroepen en kantoren met
een loketfunctie of een hogere mobiliteitsvraag, richten
zich best naar de Wintergroenstraat, de wijklus. Het al
dan niet verbreden van het begrip ‘wonen’ zal mee in
overweging genomen worden bij de beoordeling van de
aanmeldingen (zie verder).

Aan de Wintergroenstraat kunnen ondersteunende
functies voor heel Sledderlo, maar met een beperkte
mobiliteitsimpact, een plek krijgen. Zij versterken de
rol van de wijklus als drager van Groot-Sledderlo. De
afgelopen jaren heeft de stad Genk al volop geïnvesteerd
in een nieuwe cluster rond het groene hart van Sledderlo
(o.a. Gigos jeugdwerk, het huis van het kind, ...). Op
korte termijn komen daar nog de realisatie van een
kleuter- en lagere school en een nieuwe sportcluster
langsheen de Wintergroenstraat bij. Ook verschillende
recreatieve functies krijgen hun plaats langs de wijklus.
De stad Genk heeft reeds een Finse Piste aangelegd en
investeert volop in fietsinfrastructuur en de herinrichting
van het Bospark. De verbinding met het Nationaal Park
Hoge Kempen is recent versterkt en op korte termijn komt
daar nog de aanleg van de Sledderloop bij.
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3. VERMARKTING
In 2014 lanceerde de stad het project door het als
geheel aan te bieden aan de markt. De omvang van
het project en de strikt geformuleerde kwaliteitseisen
leidden op dat moment niet tot een voorkeursbieder.
Om toch tot ontwikkeling te komen herdefinieerde de
stad de procedure en stelde ze de voorwaarden bij:
het op de markt brengen van kleinere stukken, de zgn.
woonvelden, het optimaliseren en zelf aanleggen van
de infrastructuur en het vrijer interpreteren van het
initiële masterplan.
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De stad biedt een kosteloos opstalrecht aan voor de
woonvelden. Het tussengebied, met name het openbaar
domein, zal aangelegd worden door de stad. Hierdoor
verzorgt de stad niet alleen de ontsluiting van de
woonvelden, maar verzekert ze ook een coherente
beeldtaal en inrichting van de publieke ruimte.
De woonvelden die netto-bebouwbaar zijn, worden aan
de markt ter ontwikkeling aangeboden via een gebruikelijk
kosteloos opstalrecht met een te onderhandelen duur
voor de bouwfase, waarna de stad de nodige gronden
of grondaandelen zal verkopen aan de kopers van de
opstallen. De boscompensatie voor het openbaar domein
wordt gedragen door de stad. De boscompensatie in de
woonvelden wordt gedragen door de private partijen,
evenals de aanleg van bijkomend openbaar domein
binnen deze velden, moest dit nodig zijn.
Om de markt meer vrijheid te geven, legt de stad niet vast
wat er binnen de velden moet worden gerealiseerd en
wordt er niet gewerkt met strak omlijnde voorwaarden en
voorschriften. Wel is de vermarkting niet vrijblijvend: om
speculatie tegen te gaan worden de woonvelden enkel
vervreemd indien ze effectief zullen ontwikkeld worden
en wanneer de invulling een duidelijke meerwaarde
betekent. Wat die ‘meerwaarde’ inhoudt, is beschreven
in het laatste hoofdstuk.
In de eerste fase worden 11 woonvelden voor
ontwikkeling aangeboden. De afmetingen liggen niet
geheel vast, maar kunnen nog bijgestuurd worden zodat
deze beter afgestemd zijn op de beoogde invulling. De
11 woonvelden vormen samen de eerste fase van het
project Meiboom. De velden liggen langs twee, nog aan
te leggen kamstraten van de meest zuidelijke woonlob.
De stad zal via een vermarktingsprocedure opstalrechten
verlenen per woonveld. Het vermarkten van de gronden
valt niet onder de wetgeving overheidsopdrachten.
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3.1 Wijze van vermarkten
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aanmelding

openen
aanmeldingsperiode

reservatie

afsluiten
reservatieovereenkomst

realisatie

afsluiten
realisatieovereenkomst

3.2 Proces
De stad zal stapsgewijs komen tot het afsluiten van
realisatieovereenkomsten voor de aparte woonvelden.
De procedure start met een algemene oproep tot
aanmelding voor één of meerdere velden.
Hierbij nodigen we geïnteresseerde ontwikkelaars uit
om zich kenbaar te maken en projectvoorstellen in te
dienen. Op basis van de binnengekomen aanmeldingen
zal de stad een kwalitatief project samenstellen dat
aan de ambities voldoet. Het maken van deze puzzel
zal leiden tot één of meer reservaties per woonveld, die
beperkt zijn in de tijd. Indien in de loop van de procedure
reservatieperiodes verstrijken of onderhandelingen
afspringen, zal de stad telkens het betrokken woonveld
opnieuw ter reservatie aanbieden aan de markt.
De stad behoudt het recht om het project geheel of
gedeeltelijk niet te vermarkten. Dit kan bijvoorbeeld
indien de diversiteit aan typologie in het gedrang komt of
een aanbod voor bepaalde doelgroepen ontbreekt.

Stap 1 - oproep aan kandidaat-ontwikkelaars om
zich aan te melden
De oproep tot aanmelding wordt gelanceerd op 10 oktober
2017 via verschillende kanalen: mailings, publicaties op
papier en online, etc. Geïnteresseerde ontwikkelaars
kunnen zich vervolgens tot uiterlijk 15 november 2017,
23u59, aanmelden via de website www.meiboomgenk.be
of door het ingevulde aanmeldingsformulier met eventuele
bijlagen te mailen naar info@meiboomgenk.be. Het
aanmeldingsformulier is downloadbaar op de website
www.meiboomgenk.be of kan op eenvoudig verzoek
bekomen worden via info@meiboomgenk.be.
Zonder aanmelding is een deelname aan het
verdere proces niet mogelijk.
Het aanmeldingsformulier bevat de volgende gegevens:
• De identificatie van de kandidaat-ontwikkelaar, eventueel
aangevuld met een ontwerper.
• Het voorstel van het beoogde project, met name het
programma, het woonveld waar het project best past en
een visie van het beoogde project op de totaliteit. Het
programma kan indien gewenst ondersteund worden met
referenties (bij voorkeur eigen).
• Een ondertekende verklaring op eer.
Deze verklaring bevat bepalingen inzake financiële
draagkracht en goed gedrag en zeden, bepalingen
die geregeld zijn in de uitsluitingscriteria (zie 4.1
voor bijkomende info). Bij de aanmelding volstaat een
verklaring op eer. Alvorens een realisatieovereenkomst
kan bekomen worden, dienen de eigenlijke bewijzen aan
de stad overgemaakt te worden. De stad kan tussentijds
op eigen initiatief de nodige documenten opvragen bij de
aanmelder om de verklaring op eer te staven.
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Stap 2 - intern onderzoek aanmeldingen

Stap 3 - onderhandelingen op niveau van de hele fase

Op basis van de ontvangen aanmeldingen zal de stad de
ontvangen projectvoorstellen onderzoeken en inschatten
wat de mogelijkheden zijn om tot een kwalitatief
totaalproject (over alle velden heen) te komen, rekening
houdend met de volgende uitgangspunten:

Op basis van de resultaten van het intern onderzoek
van de aanmeldingen worden met de geïnteresseerden
gesprekken en onderhandelingen gevoerd. Er wordt
hierbij gestreefd om na de onderhandeling een maximaal
aantal velden te kunnen aanbieden ter reservatie voor
een enkele aanmelder per veld. De stad behoudt hierbij
het recht om niet alle door een bepaalde partij gewenste
velden aan die partij aan te bieden voor reservatie.

• Stedenbouwkundige, landschappelijke en ruimtelijke
kwaliteit;
• Efficiënt ruimtegebruik;
• Gezonde mix van typologieën, met aandacht voor
nieuwe/vernieuwende bouw- en woonvormen;
• Potentieel om het door de stad vooropgestelde ambitiekader te realiseren;
• Aanvulling van het woongegeven
ondersteunende functies.

met

woon-

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de aard van
de gewenste ontwikkeling zal hierbij getracht worden een
plaats te vinden voor iedere aanmelder. Het koppelen
van een kandidaat-ontwikkelaar aan een woonveld wordt
ingegeven door het geopperde programma en hoe dit
bijdraagt aan de totaliteit en de stedenbouwkundige
kwaliteit en door het aantal inzendingen.

Indien er meer kandidaten zijn dan ontwikkelingsmogelijkheden, wordt indien nodig een selectieronde
ingevoegd. In dit geval zal de stad de kandidaten vragen
de nodige documenten in te dienen opdat een kwalitatieve
beoordeling op basis van selectiecriteria mogelijk is. Zie
punt 4.3 voor bijkomende informatie.
Wanneer de onderhandelingen ver genoeg gevorderd
zijn worden de kandidaturen afgetoetst aan de
selectiecriteria. Indien de kwaliteit als onvoldoende
beoordeeld wordt, kan de stad er voor kiezen om geen
reservatie toe te staan aan de kandidaat.
Indien het intern onderzoek van de aanmeldingen
en de daaropvolgende onderhandelingen voor een
bepaald woonveld niet tot een reservatie leiden, zal dat
woonveld terug aan de markt aangeboden worden (al
dan niet gegroepeerd met andere velden) zodat elke
geïnteresseerde partij – vooraf aangemeld of niet – zich
alsnog voor dat woonveld kan aanmelden.
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Stap 4 - reservatie velden
Voor velden waarvoor slechts één aanmelder in de
running is, kan het college van burgemeester en
schepenen een reservatie toekennen. Hierbij krijgt de
kandidaat-ontwikkelaar voor een overeengekomen
periode de tijd om het project verder uit te werken. In die
periode worden voor het gereserveerde woonveld geen
bijkomende reservaties aanvaard.
Afwijkend op het principe van ‘één kandidaat per veld’
kan uitzonderlijk kan een reservatie worden toegestaan
aan meer dan één gegadigde. Deze kandidaten
zijn vanaf dan ‘in competitie’ voor dat woonveld.
Uiteindelijk zal met slechts één van deze kandidaten een
realisatieovereenkomst worden afgesloten.
Het toekennen van een reservatie houdt geen belofte
tot verkoop in. Deze is er pas na goedkeuring van een
realisatieovereenkomst door de gemeenteraad.
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Stap 5 - onderhandelingen op veldniveau

Stap 6 - afsluiten van een realisatieovereenkomst

Tijdens de reservatieperiode zal de private partij in
overleg met de stad het initiële idee verder uitwerken.
Wanneer dit proces gunstig verloopt en beide partijen
(stad en ontwikkelaar) vertrouwen hebben in het kunnen
realiseren van een kwalitatief project, zal de ontwikkelaar
op verzoek van de stad een voorontwerp opmaken. Het
voorontwerp geeft duidelijkheid over het programma en
het functioneren ervan, de beoogde architectuur en de
wijze waarop het ambitiekader ingevuld wordt.

Het afsluiten van de realisatieovereenkomst geeft de
ontwikkelaar het recht van opstal op de gronden van
de stad om het project dat in de onderhandelingen op
veldniveau tot stand is gekomen, te realiseren. Om in
aanmerking te komen voor een realisatieovereenkomst
moet het ontwerp voldoen aan het minimale ambitiekader
van de stad.

Op basis van het voorontwerp wordt de definitieve
grondprijs vastgelegd. Ook worden bijkomende
bepalingen / randvoorwaarden onderhandeld tijdens
deze fase. Deze kunnen betrekking hebben op het
leveren van garanties ten aanzien van het invullen
van het ambitiekader, lastenverdeling aanleg interne
infrastructuur, timing van de werf, etc. Indien de
onderhandelingen om welke reden dan ook stopgezet
worden, kan de stad beslissen het veld opnieuw vrij te
geven voor aanmelding.
Er wordt een vergoeding van maximum € 5.000 per
veld uitgekeerd aan kandidaten die op verzoek van de
stad een voorontwerp opmaken en wanneer met deze
geïnteresseerde door een beslissing van de stad geen
realisatieovereenkomst wordt afgesloten. Kandidaten die
niet beantwoorden aan de uitsluitingsgronden of geen
bewijs kunnen voorleggen van het kunnen bekomen
van een bankgarantie ten bedrage van de totale
grondwaarde van het woonveld, hebben geen recht op
deze vergoeding.
Wanneer voor een veld een reservatie werd toegekend aan
meer dan één kandidaat zal in deze onderhandelingsfase
een competitieronde worden gehouden. Zoals bij de
toepassing van de selectiecriteria zal de stad in dit geval
de kandidaten vragen de nodige documenten in te dienen
opdat een kwalitatieve beoordeling op basis van het
ambitiekader mogelijk is. Zie punt 4.2 voor bijkomende
informatie.

Alvorens de realisatieovereenkomst te kunnen afsluiten,
dient de kandidaat-ontwikkelaar tevens de nodige
bewijzen aan te leveren die zijn initiële verklaring op eer
in verband met de uitsluitingscriteria staven. Wanneer dit
het geval is zal de realisatieovereenkomst ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de
gemeenteraad zich hiermee akkoord verklaart, komt de
overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de stad tot stand.
Na het afsluiten van de realisatieovereenkomst en
vooraleer het veld effectief in ontwikkeling gaat zal de
ontwikkelaar een bankgarantie ten bedrage van de
grondwaarde dienen voor te leggen, als waarborg voor
het nakomen van zijn contractuele verplichtingen. Deze
bankgarantie mag worden afgebouwd in verhouding tot
de gronden of grondaandelen van het woonveld die door
de stad worden verkocht aan de kopers van de opstallen.
De realisatieovereenkomst zal steeds enkel worden
afgesloten met de ontwikkelaar. Wanneer een team
gevormd wordt met ontwerpers, werken deze ontwerpers
steeds in onderaanneming van de ontwikkelaar. Ten
aanzien van de stad is de ontwikkelaar dus enige
contractant.
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4. TOETSINGSKADER
De gehele procedure wordt ondersteund door
uitsluitingsgronden, een ambitiekader en selectiecriteria.

4.1 Uitsluitingscriteria
De uitsluitingscriteria dienen om de stad te verzekeren
dat enkel competente en solvabele partijen een reservatie
nemen op één of meerdere woonvelden. De kandidaatontwikkelaar dient bij de aanmelding een verklaring
op eer in die stelt dat hij niet getroffen is door één
van de uitsluitingscriteria. In het geval van twijfel staat
het de stad vrij om op ieder moment in het proces de
nodige documenten die dit staven op te vragen. Voordat
de gemeenteraad de realisatieovereenkomst met de
ontwikkelaar ondertekent, moeten deze documenten in
ieder geval voorhanden zijn.
Indien de ontwikkelaar getroffen is door één van
de volgende criteria, zal hij geweerd worden uit de
procedure:

• Geen bankgarantie voorleggen ten bedrage van de
totale grondwaarde van het woonveld.
• Niet voldoen aan verplichtingen inzake bijdragen voor
de sociale zekerheid.
• Niet in orde zijn met de betalingen van belastingen,
overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het
land waar hij gevestigd is.
• Betrokken zijn bij:
o een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel
324bis van het Strafwetboek.
o omkoping zoals bedoeld in artikel 246 van het
Strafwetboek;
o fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst
aangaande de bescherming van de financiële
belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd
door de wet van 17 februari 2002;
o het witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van
de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het
gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme.
• Bij vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat zijn
professionele integriteit aantast;
• Bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout begaan
hebben, vastgesteld op elke grond die het stadsbestuur
Genk aannemelijk kan maken;
• Zich schuldig maken aan het afleggen van valse
verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen.
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4.2 Ambitiekader
Om een kwalitatieve ontwikkeling te bekomen stelt de
stad een ambitiekader voorop dat verschillende malen in
het proces aan bod komt:
• Bij de aanmelding wordt gevraagd beknopt weer te
geven hoe het beoogde project invulling zal geven aan
het ambitiekader.
• Wanneer er een competitieronde voor een veld zou
georganiseerd worden (zie 3.2 stap 5) zullen de
kandidaturen worden beoordeeld op basis van dit
ambitiekader.
• Alvorens de gemeenteraad een realisatieovereenkomst
aangaat met de ontwikkelaar, moeten er voldoende
garanties zijn dat het minimale ambitieniveau, zoals
hieronder gesteld, gehaald wordt.

Het ambitiekader bestaat enerzijds uit een aantal
verplichte thema’s waaraan de ontwikkeling moet voldoen.
Bijkomend spitst het ambitiekader zich anderzijds toe op
2 optionele thema’s – collectiviteit en duurzaamheid –
waar de ontwikkelaar zelf de focus kan bepalen.

Verplichte thema’s, hieraan dient volledig voldaan te
worden:
• De ontwikkelingen dienen toekomstbestendig te zijn.
Hiervoor moet in elk project in de toekomst een logisch
tracé van warmtenet mogelijk te zijn. Elk project dient daar
in zijn layout rekening mee te houden. Tevens dient elke
wooneenheid in te zetten op lage-temperatuurverwarming
en dienen, in het geval van meergezinswoningen van 8
wooneenheden of meer, de individuele units aan te sluiten
op een collectieve installatie voor warmteproductie.
• De ontwikkelingen dienen betaalbaar te zijn. Hiervoor
moet per project:
o 100% van de woningen voldoen aan de minimale
oppervlaktenormen van de VMSW.
o een substantieel aandeel van de wooneenheden
als casco aangeboden worden. Casco impliceert
voor grondgebonden woningen zgn. wind- en
waterdicht. Voor stapelwoningen impliceert dit het
niet-installeren van vloeren, keuken en sanitair.
Van deze regel kan afgeweken worden indien de
ontwikkelaar zelf met een eigen voorstel komt om de
betaalbaarheid te verhogen. De stad denkt hiervoor
onder andere aan meegroeiwoningen, uitbreidbare
woningen, erfpachtconstructies, etc.

26

Optionele thema’s, hierin is er een keuze-mogelijkheid:
• Thema 1 – Collectiviteit
o Actie 1: het voorzien van één of meerdere collectieve
gebruiksruimtes binnen het beschermd volume.
De stad denkt hierbij aan gemeenschappelijke
gastenkamer(s),
bureauruimte,
hobbyruimte,
keuken, …
o Actie 2: het voorzien in een set aan collectieve
gebruiksruimtes buiten het beschermd volume.
De stad denkt hierbij in het geval van grondgebonden woningen aan collectieve fietsenstalling
in combinatie met een collectieve tuinberging en
collectieve autostaanplaatsen.

Om een realisatieovereenkomst met de stad te kunnen
afsluiten, moet het project beantwoorden aan de
verplichte thema’s en dient het project aan minstens 1
actie, horende bij een optioneel thema naar keuze, te
voldoen. In het geval een competitie tussen kandidaten
georganiseerd wordt, is de mate van beantwoorden aan
de thema’s beslissend.
Voor het afsluiten van een realisatieovereenkomst voor een
woonveld met een private partner wordt het ambitiekader
(verplichte en optionele thema’s) gehanteerd. Het
minimale ambitieniveau is hier bepalend. In geval van
competitie geldt de hoogste score.

• Thema 2 – Duurzaamheid
o Actie 3: Het bouwen van een substantieel aandeel
BEN-woningen.
o Actie 4: Het volledig inzetten op lage temperatuurverwarming in combinatie met het voorzien van een
eigen warmtenet naar een centrale stookplaats.
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4.3 Selectiecriteria
Tijdens het intern onderzoek van de aanmeldingen, de
onderhandelingen op niveau van de hele fase of van
het woonveld, kan de stad de kandidaat-ontwikkelaar
vragen documenten in te dienen om te kunnen oordelen
over de kwaliteit van het voorstel. Dit zal gebeuren indien
er meerdere kandidaten zijn, bij twijfel over de beoogde
kwaliteit, etc. Het voldoen aan de selectiecriteria kan
leiden tot het krijgen van een reservatie. Hoewel dit niet
het uitgangspunt is, kan deze tijdelijke reservatie aan
meerdere partijen gegeven worden.

4.3.1 Selectiecriteria inzake visie
/ kwaliteit van de visie
Een schetsontwerp dat minstens de volgende gegevens
bevat:
• Identificatie van het (/de) beoogde veld(-en)
• Beoogde volumetrie: aantal bouwlagen
• Opgave van het aantal units per type
• Diversiteit programma
o Voorziene aandeel zorg
o Voorziene aandeel collectief
o Voorziene aandeel niet-wonen
• Visietekst over wonen en over wonen in Meiboom specifiek
(met inbegrip van visie op vernieuwende woonconcepten
en woonkwaliteit)

4.3.2 Selectiecriteria inzake referenties / kwaliteit
van de referenties

4.3.2.1 Projectontwikkeling (1x)

De ontwikkelaar dient minstens 1 referentie in die aan de
volgende voorwaarden voldoet:
o van gelijkaardige omvang en programma ten
aanzien van gewenst aandeel in Meiboom
o opgeleverd tussen 2007 en 2019
Voor elke referentie worden de volgende gegevens
verstrekt:
o teamsamenstelling (ontwerper – ontwikkelaar –
aannemer), eventueel opgedeeld per deeldiscipline
o programma
o jaar van oplevering
o motivatie waarom dit een referentieproject is voor
de ontwikkeling van Meiboom. Dit kan betrekking
hebben op het gevoerde proces, de ruimtelijke
inpassing, de diversiteit aan woningtypes, de
duurzaamheid, …
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4.3.2.2 Architectuur (2x)

De referenties ‘architectuur’ betreffen realisaties van de
ontwikkelaar.
Wanneer de ontwikkelaar een team vormt met een
ontwerper, kunnen deze referenties ook van de betrokken
ontwerper zijn, op voorwaarde dat de ontwikkelaar zich
er schriftelijk toe verbindt om voor het project met deze
ontwerper samen te werken.
De referenties voldoen aan de volgende voorwaarden:
o van gelijkaardige omvang en programma ten
aanzien van gewenste aandeel in Meiboom
o opgeleverd tussen 2007 en 2019
Voor elke referentie worden de volgende gegevens
verstrekt:
o teamsamenstelling (ontwerper – ontwikkelaar –
aannemer), eventueel opgedeeld per deeldiscipline
o programma
o jaar van oplevering
o motivatie waarom dit een referentieproject is voor
de ontwikkeling van Meiboom. Dit kan betrekking
hebben op het gevoerde proces, de ruimtelijke
inpassing, de diversiteit aan woningtypes, de
duurzaamheid, …

4.3.2.3 Stedenbouw (2x)

De referenties ‘stedenbouw’ worden enkel opgevraagd
indien voor meerdere woonvelden een reservatie
gevraagd wordt door dezelfde kandidaat ontwikkelaar.
Het betreffen realisaties van de ontwikkelaar.
Wanneer de ontwikkelaar een team vormt met een
ontwerper, kunnen deze referenties ook van de betrokken
ontwerper zijn, op voorwaarde dat de ontwikkelaar zich
er schriftelijk toe verbindt om voor het project met deze
ontwerper samen te werken.
De referenties voldoen aan de volgende voorwaarden:
o van gelijkaardige omvang en programma ten
aanzien van gewenst aandeel in Meiboom
o de privatieve ontwikkeling zal tussen 2002 en
2022 opgeleverd worden
Voor elke referentie worden de volgende gegevens
verstrekt:
o teamsamenstelling (ontwerper – ontwikkelaar –
aannemer), eventueel opgedeeld per deeldiscipline
o programma
o jaar van oplevering
o motivatie waarom dit een referentieproject is voor
de ontwikkeling van Meiboom. Dit kan betrekking
hebben op het gevoerde proces, de ruimtelijke
inpassing, de diversiteit aan woningtypes, de
duurzaamheid, …
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5. NOTITIES
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