DISCUSSIE OVER KOST BOUW 1.6 MILJOEN

Open : De bouw van een nieuw
gemeentehuis is geen prioriteit
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KRAAINEM - Tijdens de gemeenteraad vorige week werd door de
Franstalige meerderheid een meerjarenplan aangekondigd. Het
meerjarenplan voorziet in de bouw van een nieuw administratief
centrum ter hoogte van Stokkel en de verbouwing van het
gemeentelijk depot.
De Oppositiepartijen Open en Kraainem-Unie verzetten zich tegen de
bouw van een nieuw administratief centrum. De bouw van het nieuwe
gemeentehuis zou in 2017 en 2018 meer dan 1.676.984 euro kosten en
het vernieuwde depot in 2014 meer dan 600.000 euro.
Open-fractieleider Luk Van Biesen: “Vooral het nieuw administratief
centrum stuit tegen de borst. De bijbouw van het gemeentehuis is nog
geen 35 jaar oud en kan best nog een aantal jaren voldoende goed
functioneren. Trouwens, een enquête - afgenomen door het
gemeentebestuur - gaf aan dat geen twintig procent van de bevolking de
bouw nuttig en belangrijk vindt. Van de vijftien voorgestelde projecten
haalde dit op één na de slechtste score. Daarenboven is het vastgesteld
krediet van 1,6 miljoen euro niet correct.”
De FDF-schepen van financiën moest toegeven dat de aannemer voor
het nieuwe gemeentehuis ook nog het oud-gemeentehuis, de
bouwpercelen van het marktplein alsook de Hoeve van Deuren zou
krijgen voor de bouw van nieuwe woningen. Van deze ruil is geen spoor
te merken in het meerjarenplan en zo worden de investeringen ook
geminimaliseerd.
Open–fractieleider Luk Van Biesen: “Als we alleen maar de prijs van de
bouwgrond van deze eigendommen bijtellen aan de investering komen
we snel aan een bedrag van rond de acht miljoen euro. Dit is het dubbel
van de investeringen die we in de komende zes jaar gaan doen voor de
verbetering en onderhoud van de wegen alsook voor de rioleringen. Ook
voor de noodzakelijke bijbouw aan de Nederlandstalige School is er
geen geld. Dit is een schande! De Megalomanie van UNION moet
worden bestreden”.

Kraainem-Unie-fractieleider Waucquez: “Ook wij hebben na herhaaldelijk
aandringen geen juiste berekening gekregen van de bouw van het nieuw
gemeentehuis, alhoewel het saldo-bedrag van 1.676.984 euro wijst op
een duidelijke berekening. Voor Kraainem-Unie is dit geen prioriteit en is
dit in tegenspraak met de eigen gevoerde bevraging”.
Open en Kraainem-Unie zullen het dossier op de voet volgen en met alle
rechtsmiddelen bestrijden.
Union schepen d’Oreye stelde in een korte repliek “Een meerderheid
moet niet luisteren naar de resultaten van een enquête, maar moet
durven beslissingen nemen in plaats van de burgers.”.

