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BEKNOPT VERSLAG VAN DE DISCUSSIES 

TIJDENS DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16  OKTOBER 2017 
 

 

 

De heer Lieven Dhaeze, gemeenteraadsvoorzitter, vraagt bij aanvang van de 

gemeenteraadszitting indien iedereen akkoord is met de notulen van de gemeenteraad van 4 

september 2017.  

 

De heer Erik Tack, gemeenteraadslid Vlaams Belang, deelt mee dat hij een opmerking heeft 

over het discussieverslag. Hij vond het antwoord van de burgemeester omtrent de 

radicalisering van kleuters een kaakslag voor alle mensen die gevochten hebben voor de 

vrijheid en gelijkheid tussen man en vrouw.  

 

De burgemeester, de heer Luc Dupont, gaat niet akkoord om het discussieverslag van de 

gemeenteraad van 4 september aan te passen. Opmerkingen dienen op voorhand gestuurd te 

worden aan de stadssecretaris. Dit gebeurde niet.  

 

 

In de mondelinge vragenronde aansluitend aan de openbare zitting worden volgende 

punten besproken: 
 

1) De heer Erik Tack, gemeenteraadslid Vlaams Belang, heeft zijn bedenkingen bij de 

bouw van “Triamant” met 250 nieuwe woongelegenheden. Dit mammoetproject zal 

een grote impact hebben op de immobiliën van onze stad. Hij heeft vernomen dat de 

huurprijzen van de woningen laag zijn. Hij vreest voor een golf van interne migratie in 

onze stad waardoor er in andere delen van de stad leegstand komt en de prijs van deze 

panden naar omlaag zal gaan. Deze lage prijzen zullen nieuwe inwoners aantrekken 

met lage inkomens. Bovendien zou het Triamant-project concurrentie kunnen 

betekenen voor De Stadstuin.  

Kan de stad hierin een sturende rol opnemen?  

 

De heer Jan Foulon, schepen van wonen, deelt dezelfde bekommernissen en analyse. 

Het stadsbestuur probeert private investeringen te stimuleren om minder kwalitatieve 

woningen aan te pakken.  

Het is belangrijk dat er in onze stad een gedifferentieerd woonaanbod is, het project 

Triamant is daar een mooi voorbeeld van: er worden verschillende woonvormen 

aangeboden. Maar het is uiteraard niet de bedoeling dat er te veel van dergelijke 

projecten zijn.  

 

De heer Erik Tack vraagt of er tweeverdieners van buiten Ronse verhuizen naar onze 

stad door projecten zoals De Stadstuin. Of zijn het vooral Ronsenaars die investeren? 

Bestaan hierover statistieken?  

 

Schepen Foulon deelt mee dat er begin deze legislatuur een woonraad opgericht is en 

een woonplan opgemaakt. Zij buigen zich over allerhande bekommernissen, 

evoluties,…  
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De heer Luc Dupont, burgemeester, verwijst naar de verkoopakten die tijdens deze 

gemeenteraadszitting behandeld werden. Twee van de vijf kopers zijn geen inwoners 

van de stad Ronse.  

De doelstelling om kapitaalkrachtigere mensen aan te trekken wordt gehaald dankzij 

projecten zoals De Stadstuin.  

 

De heer Pol Kerckhove, gemeenteraadslid sp.a, wenst op te merken dat heel wat 

arbeiderswoningen opgekocht worden door investeerders en daarna verhuurd aan hoge 

prijzen.  

 

2) De heer Dirk Deschaumes, gemeenteraadslid Vlaams Belang, deelt mee dat er op 

vrijdag 25 augustus 2017 tot 3u ’s nachts een muziekoptreden doorging n.a.v. “Ronse 

op scène”. Is het mogelijk om de organisator een vergunning te geven tot bvb. 1u?  

 

De heer Ignace Michaux, schepen van evenementen, deelt mee dat de bewoners in de 

nabijgelegen straten tijdig op de hoogte werden gebracht omtrent “Ronse op scène”.  

 

3) De heer Björn Bordon, gemeenteraadslid sp.a, wenst zijn vragen die tijdens de vorige 

gemeenteraad werden gesteld, en ook reeds schriftelijk werden ingediend, opnieuw te 

stellen:  

 

- Welke drukkingsmiddelen voorziet het stadsbestuur om de private partner bij 

tekortkomingen aan te manen om over te gaan tot het wegwerken van de opmerkingen 

van de Zorginspectie? 

 

- Kan de stad ingeval de private partner in gebreke blijft inzake de voorwaarden met 

betrekking tot de prijs, personeel en kwaliteit in laatste instantie de aanbesteding en 

alle andere daaruitvloeiende overeenkomsten opzeggen? En kan dit kosteloos? 

 

De heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter, deelt mee dat tijdens 

gemeenteraadszitting van 23 oktober 2017 de oprichting van de vzw De linde aan bod 

komt. Hij zal dit dan bespreken.  

 

4) De heer Jean-Pierre Stockman, gemeenteraadslid sp.a, deelt mee dat er nog geen 

herstellingen zijn gebeurd aan de Rozenaaksesteenweg. Bovendien wordt het fietspad 

overgroeid door onkruid. 

 

De heer Jean-Pierre Stockman wenst ook de erbarmelijke staat van de bloembakken in 

het centrum aan te kaarten.   

 

De bevoegde schepen zal aandringen om deze problemen te verhelpen.  

 

5) Mevrouw Christiane Modde, gemeenteraadslid Vlaams Belang, maakt zich zorgen 

over de struiken met blauwe besjes in de stadstuin. Zijn deze giftig?  

 

Schepen Wouter Stockman deelt mee dat de blauwe bessen in de stadstuin niet giftig 

zijn.  


