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4,8 - 8,2 L/100 KM ! 129 - 190 G CO2/KM.

3. O" erte Audi Finance: de Audi A6 Berline 2.0 TDI 136 pk vanaf # 599/maand excl. BTW. Catalogusprijs incl. BTW: # 36.700. Huurprijs incl. BTW: # 714,94. O" erte in Verhuur op Lange Termijn «Full Service» 
Audi Finance berekend op basis van 60 maanden en 100.000 km. Aanbieding voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door D’Ieteren Lease n.v., 
Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. CBFA 20172 CA. Prijzen op 09.11.2012 en geldig tot 09.12.2012. Gemiddeld verbruik (l/100 km): 4,90.
CO2-uitstoot (g/km): 129. Audi Finance is een commerciële benaming van D’Ieteren Lease en van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.

Getoond model met opties. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.audi.be

De Audi A6.
Business Class vanaf ! 599/maand excl. BTW.3

audiconditions.be
1. Behalve de «S line» en «à la carte» kleuren.
2.   Het Pack Comfort kan enkel besteld worden in combinatie met het Pack Executive Plus.

Pack Comfort 2 voor ! 750

• Audi Music Interface
• Navigatiesysteem met harde schijf
• Xenon koplampen
• Binnenspiegel met automatische dag- / nachtfunctie

Waarde Pack: ! 3.230,70
Uw Voordeel: ! 2.480,70

Pack Executive Plus voor ! 1.750

• GSM Bluetooth voorbereiding
• Volumetrisch en perimetrisch alarm met takeldetectie
• Acoustic Parking System voor- en achteraan
• MMI Radio Plus
• Audi Soundsystem
• Boordcomputer
• Metaalkleur 1

• Snelheidsregelaar
• GPS met SD-kaart

Waarde Pack: ! 5.771,70
Uw Voordeel: ! 4.021,70

BRUSSEL/VINDERHOUTE Dat er in
Vlaanderen een groot tekort is aan be-
taalbare woningen, hoeft niet aan de be-
schikbare bouwgrond te liggen. Die is er
nog genoeg, zegt de vastgoed- en bouw-
sector vrijdag in een brief aan de Vlaam-
se regering. Er moeten gewoon versneld
woonuitbreidingsgebieden worden vrij-
gegeven, want vandaag is slechts 37 pro-
cent bebouwd.
Vlaams minister van Ruimtelijke Orde-
ning Philippe Muyters (N-VA) wil daar
niet zonder meer op ingaan. Het tijdperk
van de massale verkavelingen lijkt stil-
aan op haar einde te komen, ‘verdich-
ting’ is het nieuwe toverwoord.
‘Cohousing’, waarbij gezinnen samen
huizen in aparte woningen en enkele
ruimtes delen, past perfect in die visie.
Politici en belangengroepen hebben er
de mond van vol. Maar ook al lijkt ieder-
een overtuigd van de voordelen van co-
housing op het vlak van ruimtelijke or-
dening, samenleving en milieu, in
Vlaanderen komt het – in tegenstelling
tot in andere landen – niet van de grond.

‘Ik heb nooit het gevoel gehad dat wij be-
nadeeld werden ten opzichte van de an-
deren’, zegt Federico Bisschop van Co-
housing Vinderhoute, voorlopig het eni-
ge echte cohousingproject in Vlaande-

ren. ‘Maar we hebben er veel tijd in
gestopt en geluk gehad dat er toevallig
heel wat expertise in onze groep zat.’
‘Mensen die zich aangetrokken voelen
tot cohousing zijn van nature dromers,
maar op een bepaald moment moet je
harde beslissingen kunnen nemen’, zegt
zijn buurman Stijn Vanacker. ‘Daar loopt
het vaak mis.’

Cohousing wordt in Vlaanderen niet be-
wust tegengewerkt, maar het wordt ook
niet gestimuleerd. ‘In Nederland worden
er subsidies uitgereikt voor professione-
le begeleiding’, zegt Bisschop.
Ook op het vlak van ruimtelijke orde-
ning kan er veel gebeuren. ‘Ik heb de in-
druk dat er nog voldoende bouwgrond
is’, zegt Bisschop. ‘Ons project ligt bij-
voorbeeld in een binnengebied, een ter-
rein omsloten door lintbebouwing. Zo
zijn er nog veel beschikbaar. In Duits-
land worden bepaalde gronden zelfs en-
kel verkocht aan groepen mensen.’
‘Maar dan moeten we wel af van het mas-
sale verkavelen’, vindt hij. ‘Door bouw-
gronden in steeds kleinere stukjes te
hakken, blijft er uiteindelijk geen open
ruimte meer over. Met cohousing kun je
een stuk dichter op elkaar wonen en toch
voldoende open ruimte laten.’
Vlaams minister van Wonen Freya Van
den Bossche (SPA) is momenteel bezig
‘alle obstakels en rigide regeltjes die co-
housing in de weg staan in kaart te bren-
gen.’ Minister Muyters vindt het een goe-
de vorm van verdichting. ‘Maar er speci-
fieke zones voor bepalen, zou de vrije
keuze beknotten.’ (jht)
Blz. 30-31, reportage: Terug naar het oude
dorpsgevoel.

ALTERNATIEF WONEN RAAKT NIET VAN DE GROND

Na meer dan tien jaar amper één
cohousingproject in Vlaanderen
Over cohousing wordt zoveel gepraat dat je zou vergeten
dat er nog maar één project gerealiseerd is in Vlaande-
ren. Enige stimulans van de overheid zou welkom zijn.

‘Veel cohousers zijn
dromers, maar ooit
moet je knopen
doorhakken’

Aldi en Makro voor rechter
wegens inbreuk op
tabaksreclame

Na Colruyt krijgen nu ook Aldi en
binnenkort Makro een strafdossier
aan hun broek wegens het overtre-
den van het verbod op tabaksrecla-
me. De drie supermarktketens wer-
den betrapt op het verkopen van
tabak onder de wettelijke mini-
mumprijs die vermeld staat op het
fiscale zegel, met kortingen van 7

tot 20 procent. Dat leverde hen een
administratieve boete op, maar de
ketens weigeren die te betalen.
Een verbod op tabaksreclame be-
staat al sinds 1999. Dat verbod slaat
ook op sponsoring en andere tech-
nieken om de verkoop te stimule-
ren, zoals prijskortingen, zegt de
FOD Volksgezondheid. Maar de
ketens zijn het daar niet mee eens.
Het Neutraal Syndicaat voor Zelf-
standigen vraagt zware sancties
omdat de ketens de kmo’s, die wel
schrik hebben voor hoge boetes,
oneerlijk beconcurreren. (krs)
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