Houthalen-Helchteren, 19 januari 2012
Ter attentie van
Mevr. Veronique Mertens
gemeenteraadsvoorzitster
Grote Baan 112
3530 Houthalen-Helchteren

Geachte mevrouw
Betreft: schriftelijke vraag S&D-fractie gemeenteraad januari 2012 – Jeugdwelzijnswerk
De diensten van Jeugdwelzijnswerk hebben hun standplaats in de kelder van het huidige gemeentehuis. Met
de verhuis die deze zomer gepland staat naar het Nieuw Administratief Centrum, wordt Jeugdwelzijnswerk,
zij het tijdelijk, dakloos. Bij de voorstelling van het budget 2012 op de voorbije gemeenteraad, konden we
vaststellen dat er een budget voorzien is voor de renovatie van het voormalige postgebouwtje, vlakbij het
Casino op Meulenberg.
Als S&D willen we hierrond volgende vragen stellen:
1. Is er momenteel al een oplossing voor de overbruggingsperiode die hoogstwaarschijnlijk nodig zal
zijn voor Jeugdwelzijnswerk, en zo ja, wat is die oplossing?
2. Gelet op de toestand van het huidige postgebouwtje, alsook de indeling en de omvang, stellen wij
ons als S&D de vraag of het niet beter is op de betrokken locatie of elders in de wijk, een nieuwbouw
te realiseren in plaats van een renovatieproject op te zetten voor een gebouwtje dat mogelijk te
klein en vrij onfunctioneel is.
Werd in het kader van dit dossier de piste van de realisatie van een nieuwbouwproject onderzocht
en zo ja, wat waren de adviezen van de verschillende diensten hierrond?
Indien de piste van een nieuwbouw niet onderzocht werd, kan u als gemeentebestuur dan aantonen
waarom deze piste niet onderzocht werd?
Als S&D-fractie vinden wij het alvast de moeite waard om de piste van renovatie te vergelijken met deze van
een nieuwbouwcomplex. We vrezen dat in dit dossier de snelle weg gekozen wordt, en dat is mogelijk niet
de beste en meest duurzame weg. Vandaar onze vragen en bezorgdheid.
Graag ontvangen wij de antwoorden op deze vragen tijdens een open debat in de gemeenteraad.
Alvast onze dank
Olga Van De Vloed
Jules D’Oultremont
gemeenteraadsleden S&D
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