
 1 

 
 
 

BEKNOPT VERSLAG VAN DE DISCUSSIES 

TIJDENS DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 APRIL 2018 
 

 

In de mondelinge vragenronde aansluitend aan de openbare zitting worden volgende 

punten besproken: 

 

1) De heer Björn Bordon, gemeenteraadslid sp.a, stelde vast dat er zonet tijdens de 

officiële voorstelling van de campagne “ieders stem telt” door 17 welzijns- en 

middenveldorganisaties uit Ronse op het stadhuis niemand aanwezig was van het 

schepencollege.  

 

De heer Jan Foulon, schepen, deelt mee dat zij reeds een grondige uiteenzetting over 

de campagne gekregen hebben binnen de partij.  

 

De heer Bordon vindt het niet kunnen dat het College niet aanwezig was op de 

officiële ontvangst in het stadhuis.  

 

2) De heer Björn Bordon deelt mee dat hij tijdens de gemeenteraadszitting van 26 maart 

2018 polste over de verhuisplannen van het IBO naar de Alexandre-Louis 

Vanhovestraat. De OCMW-voorzitter deelde toen mee dat dit niet beslist werd. In het 

verslag van het College van 09 april 2018 las de heer Bordon een advies van 23 maart 

2018  van een medewerker over de locatie in de Vanhovestraat. Er was dus m.a.w. wel 

degelijk sprake van een mogelijke verhuis. In het advies stonden allerhande nadelen 

van de huidige infrastructuur van De Ververij, bvb. gebrek aan schaduw,… en de 

meerwaarde van de nieuwe locatie in de Alexandre-Louis Vanhovestraat.  

 

De heer Bordon vraagt :  

- welke maatregelen er zullen worden genomen indien er geen sprake is van een 

verhuis?  

- zal de private partner binnen 3 à 5 jaar een nieuwe locatie hebben? Of zal de 

huur, na de overname door de private partner, door hem gedragen worden?  

 

Schepen Vandevelde, OCMW-voorzitter, deelt mee dat de locatie van De Ververij 

gunstig gelegen is. Ouders geraken er vlot om hun kinderen te brengen of op te halen. 

Het IBO zit vervat in het zorgdossier en is de laatste schakel van de realisatie ervan. 

Het is niet de bedoeling om het IBO nogmaals te verhuizen naar een andere locatie 

voordat het overgedragen wordt aan de private partner. 

 

De heer Bordon herhaalt zijn bezorgdheid dat er geen schaduw is voor de kinderen die 

buiten spelen en binnen in het gebouw is het dikwijls snikheet tijdens de zomer.  

 

 

 

 

 

 


