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MAKE.shore!

Infofolder 
Oproep MAKE.shore !
Verzeker uw appartementsgebouw aan de Kust van een nieuwe toekomst!
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I. INLEIDING

Onze Kust wordt gekenmerkt door een hoge concentratie van appartementen. Voor meer dan 3000 gebouwen dringt er zich een grondige én 
duurzame renovatie op.

Dit vormt een bijzondere uitdaging.
Een doorgedreven renovatie van appartementsgebouwen is technisch veelal complex, vereist de nodige consensus onder mede-eigenaars en is 
ook financieel helemaal niet vanzelfsprekend.

De Provincie West-Vlaanderen wil deze noodzakelijke renovatiegolf met pilootprojecten een belangrijke stap vooruit helpen .
We zoeken hiervoor 3 Verengingen van Mede-Eigenaars (VME) die de ambitie hebben om hun appartementsgebouw grondig te renoveren.

Binnen de pilootprojecten MAKE.shore zetten we in op een verregaande make-over van de kandidaat-gebouwen. We mikken we niet alleen op 

een laag energieverbruik, maar ook een aanzienlijke comfortverhoging, een betere toegankelijkheid en meer (brand)veiligheid voor de bewoners 

kunnen hierbij vooropstaan. Zo blijft de toekomst van het gebouw verzekerd en kan de (vastgoed) waarde zelfs nog toenemen!

Samen met de drie VME’s doorlopen we daartoe alle stappen: van de fase van voorstudie, over becijferde renovatiesimulaties en ontwerp, tot 

en met het volledig uitgewerkte renovatieplan. We verkennen concrete pistes om dit alles betaalbaar te houden en maken met u ook de afwe-

ging naar de kosten / baten van een gefaseerde dan wel globale renovatieaanpak.

II. EEN TRAJECT EN RENOVATIEVOORSTEL OP MAAT VAN UW GEBOUW!

MAKE.shore brengt de VME volledig gewapend aan de start zodat zij kan over gaan tot de eigenlijke renovatie van het gebouw.
Wij bepalen uiteindelijk niet de definitieve beslissing tot uitvoering van de renovatiewerken. Dit blijft aan de VME.

Aanbod van de provincie:
Een gratis totaalservice die de VME en syndicus volledig ontzorgt met het oog op een haalbaar en onderbouwd renovatieplan!

1. De integrale inzet van bouwtechnische en financiële experten tijdens de verschillende fasen van het proces:

a. De voorstudie: de screening van A tot Z van het gebouw met de blik op kansen voor

 een lager energieverbruik

 meer woonkwaliteit en comfort

 een betere toegankelijkheid

 meer (brand)veiligheid

 het beter benutten van de collectieve ruimtes

 …

b. De ontwerpfase (op basis van enkele simulaties): het uittekenen en onderbouwen van mogelijke scenario’s voor de renovatie in dialoog met 

de VME en syndicus.

 de eerste focus ligt op wat gemeenschappelijk is, maar de individuele units kunnen zeker worden meegenomen !

 we helpen het gebouw beantwoorden aan de toekomstige regelgeving (bv. verhuurbaarheid)

 we brengen ook de mogelijke (alternatieve) financiële oplossingen in kaart
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c. De eindpresentatie van het ontwerp en renovatieplan op de AV van de VME.

2. De deskundige begeleiding van het groepsproces met als doel de betrokkenheid van de VME en syndicus doorheen het volledige traject te 

garanderen

3. Eventuele logistieke ondersteuning (bv. bij de organisatie van overlegmomenten)

Het te verwachten eindresultaat is een totaal uitgewerkt renovatieplan, met inbegrip van een mogelijke fasering, een waarheidsgetrouwe kos-

tenraming en mogelijke financieringswijzen. 

Bij dit renovatieplan krijgt de VME ook een digitaal ‘postinterventiedossier’ aangeboden!

III. WELKE KANDIDATEN ZOEKEN WE?

Wie kan indienen?
VME’s die samen met hun syndicus een grondige renovatie van hun gebouw in het vooruitzicht stellen en voldoen aan de combinatie van de 

 volgende voorwaarden:

1. Gewenst profiel van de VME en syndicus:

 VME’s die, samen met hun syndicus, ambitie hebben om grondig te gaan renoveren en die bereid zijn daarin te investeren

 VME’s die gemotiveerd zijn en ook het nodige engagement nemen om actief mee te stappen binnen het voorziene traject

De totale duur van een pilootproject is voorzien op 15 maand. Het traject kan evenwel verder op maat van de VME worden uitgetekend.

2. Gewenst profiel van het gebouw:

 het appartementsgebouw ligt in een kustgemeente (incl. Zeebrugge)

 het gebouw is minstens 30 jaar oud

3. Alle bijkomende vereiste informatie wordt door de kandidaat aangeleverd bij indiening van het aanvraagformulier !

IV. KANDIDAAT?

Hoe indienen?
 U draagt uw gebouw voor als kandidaat door het online aanvraagformulier volledig in te vullen.

 De aanvraag gebeurt namens de Raad van Mede-Eigendom (RME) en verloopt in tandem met de betrokken syndicus
 Dit kan tot 15 april 2020 

 U krijgt een ontvangstmelding met de nodige concrete informatie over de volgende stappen

https://www.west-vlaanderen.be/formulier/aanvraagformulier-makeshore
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V. BIJKOMENDE VRAGEN?

Neem contact op met 

Lieven Veulemans
T 050 40 35 55

Filip Van Lancker
T 050 40 32 18

E Make.Shore@west-vlaanderen.be

In opdracht van de Provincie:

In samenwerking met:


