
 
 

 

Schriftelijke vraag gesteld door de heer Hacken: De gedeeltelijke renovatie van het dak 

van de kerk in de Meloenstraat. 

 

Mijnheer de Burgemeester, 

  

Na een audit die eind 2015 werd uitgevoerd door een onafhankelijke architect, die 

werkzaamheden noodzakelijk achtte, werd het project van de renovatie van het dak van de 

kerk van de Meloenstraat opgestart, waarvoor aanspraak gemaakt kan worden op 

gemeentelijke subsidies. Op vraag van de gemeente werden de dringendste werken in twee 

gesplitst, om ze te verdelen over twee begrotingsjaren, 2018 en 2019. Onze Raad heeft de 

toekenning van de opdracht aan het architectenbureau goedgekeurd op 18 december 2018. 

Sindsdien is er niets meer betaald aan de kerkfabriek, maar heeft de gemeente wel zelf een 

bestelbon naar het architectenbureau gestuurd. Dat lijkt me vreemd en ik zou graag begrijpen 

waarom dit gebeurde. 

 

Onlangs zijn er facturen verzonden, zonder dat ze betaald werden, en het lastenboek voor de 

werken is nog niet goedgekeurd door uw diensten, ook al is het al bijna 4 maanden klaar. 

De vzw heeft u onlangs geschreven om haar bezorgdheid te uiten over deze administratieve 

traagheid, aangezien het dak echt dringend moet worden gerenoveerd, zonder antwoord van 

uwentwege. 

Kunt u mij dus uitleggen wat de redenen voor deze vertragingen zijn en of de procedures 

kunnen worden versneld? 

  

 

Ik dank u voor uw antwoorden. 

 

 

Laurent Hacken 

Fractieleider cdH 

 

 

 

Antwoord van Mevrouw Père: 

 

Beste raadslid, 

Beste Laurent, 

 

Uw vraag heeft mijn volle aandacht. Ik begrijp uw vraag evenals die van de kerkfabriek van de 

Meloenstraat betreffende de dakwerken die immers legitiem zijn. 

 

In geen geval worden deze werken ter discussie gesteld, en ik wil dan ook benadrukken dat de 

werkzaamheden voorzien in de buitengewone begroting vaak een jaar of anderhalf jaar na de 

goedkeuring van deze begroting worden uitgevoerd. 

 



Ik bevestig u dat er wel degelijk een bedrag van 238.000 € is voorzien voor deze 

werkzaamheden. 

 

Aangezien er door de gemeente een bedrag werd begroot, is het logisch dat het administratieve, 

technische en financiële beheer wordt uitgevoerd door de gemeentediensten (werken en 

financiën). 

 

Wat de factuur betreft, deze werd tien dagen geleden naar de directeur werken gestuurd, die ze 

heeft gevalideerd en naar de dienst financiën heeft doorgestuurd. 

 

Wat het bestek betreft, het is wel degelijk aangekomen op de dienst werken, die het had 

toevertrouwd aan een architect die ondertussen ontslag heeft genomen. Het dossier zal worden 

toevertrouwd aan de nieuwe architect die binnenkort zal worden aangeworven (de 

kandidatenoproep werd gelanceerd). 

 

Gezien de context kan ik me er niet toe verbinden dat de procedure versneld wordt, maar ik kan 

u verzekeren dat de dienst werken er voor zal zorgen dat dit dossier binnen een redelijke termijn 

wordt opgevolgd. 

 

Ik blijf tot uw beschikking en dank u voor uw aandacht. 

 

 

 


