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Verwelkoming namens de gedeputeerde Jean de Bethune

 Inleiding en situering
 Filip Van Lancker (Wooncel Provincie West-Vlaanderen)

 Welke zijn de bouwstenen voor een geslaagde renovatieanalyse?
 Lode Goethals (BAST architects & engineers)

Pauze

 Welke meerwaarde heeft digitaal bouwen binnen een integraal 
bouwproces?
 Pieter Vandewalle (Studio V2 / Howest)

 Het financieren van de renovatie van appartementsgebouwen: 
mission impossible of toch niet?
 Antoon Soete (Wattson)

 Wat is het mogelijke surplus van optopping? Een doorleefde 
getuigenis.
 Patrick Persyn (Syndicus Immo Holiday, Heist)

 Vraagstelling en netwerkmoment
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Opzet inspiratiemoment

 Geen verslag van MAKE.shore
Wel inspireren op basis van ervaring MAKE.shore

 Niet alle facetten van MAKE.shore zoals communicatie 
en toegankelijkheid worden belicht – alhoewel heel 
belangrijk

Wel toevoeging van opportuniteit zoals optopping
 Afronding … als nieuwe aanzet…!
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DANK!

 De op vandaag onzichtbare Partners
 Inter, bureau O2, Renotec, Acasus, collega’s

 CIB Kust, BIV
 Specifiek Cindy Utterwulghe

 De syndici
 Maïté Maes en Jeroen Decorte

Werkgroepen mede-eigenaars
 Jozef, Noël, René, Leo, Dirk, Willy, Marcel, Rudy, 

Dirk, Chantal, Olivier
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Praktisch

 Vraagstelling
 op het einde

 Presentaties
 Email met link naar de presentaties volgt

 Studiepunten
 Vergeet niet lijst te tekenen.



63

Ter herinnering : Situering problematiek (toen maar nog actueel)

- Hoge nood en groot aantal appartementsgebouwen.
- De helft van alle appartementsgebouwen werden voor 1981 gebouwd.
- 40 à 50% ervan wachten op renovatie.

(cfr De Vlaamse Confederatie Bouw, oude naam van Embuild)

- Waarom de kust?
- Van de 13.131 gebouwen zijn 7.382 gebouwen van 1981 en ouder.
- 2.952 (40%) à 3.691 (50%) gebouwen dringende nood renovatie

(cijfers D&A basis 2016 excl Zeebrugge)

- Hinderpalen :
- De vereiste 2/3 meerderheid van VME op AV voor renovatiewerken
- Het gebrek aan financiële instrumenten voor investeringen bij mede-eigendom
- De hogere technische complexiteit in vergelijking met renovatie van huizen

- Opportuniteit oa. :
- 2020 dakisolatie
- 2023 dubbelglas
- Liften
- …
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Ter herinnering : Ambitie

- Verouderde appartementsgebouwen een tweede leven geven door een 
ingrijpende make-over.

- Via doorgedreven renovatie inzetten op een minimaal energieverbruik (dat 
voldoet aan de toekomstige normen), maar ook op een aanzienlijke 
comfortverbetering.

- Het beoogde resultaat is een gebouw dat zijn toekomstige vastgoedwaarde
verzekert en zelfs aan meerwaarde wint.
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Ter herinnering : Hoe willen we dit bereiken?

- In eerste instantie door verregaande ontzorging van de syndicus
- Opmaak van een masterplan (technisch, financieel en mogelijke 

fasering)
- Inschakeling van experten voor verschillende domeinen
- Ondersteuning bij bespreking met RME en VME

- In tweede instantie door de aanpak
- Zeer grondige screening van het gebouw ifv

- Het aanbieden van objectieve informatie
- Het aanbieden van onderbouwde en op maat voorstellen

- Nauw betrekken van syndicus en RME maar ook de VME

- Cruciaal : engagement/medewerking syndicus en RME
- Beroep kunnen doen op expertise syndicus
- Betrokkenheid ME waarborgen
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Bedankt!
Vragen: Make.Shore@west-vlaanderen.be


