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p/a NAC 

Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren  

Houthalen-Helchteren, 17-01-2019  

Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 24-01-2019  

             ontmoetingscentrum ’t Park Houthalen-Oost   

             behandelaar: Filip Gielen / Stijn Van Dingenen    

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

Het ontmoetingscentrum ’t Park in Houthalen-Oost neemt een voorname 
plaats in binnen het sociale weefsel van de wijk. Echter, de leeftijd en het 
gebruik van het centrum zorgen ervoor dat renovatiewerken zich al jaren 
opdringen. De voorbije jaren hebben leden van de BUUR-fractie al 
herhaaldelijk gevraagd naar duurzame en structurele ingrepen ten behoeve 
van dit centrum. Echter structurele werken bleven uit met als argumentatie 
dat enerzijds een energiescan van het gebouw zal worden opgemaakt en 
anderzijds dat er een toekomstvisie rond het gebouw moet worden 
uitgewerkt vooraleer tot structurele ingrepen over te gaan.  

Vanuit onze fractie willen we graag vragen naar de stand van zaken in dit 
dossier. Nog steeds ondervinden gebruikers van dit centrum en de sporthal 
een groeiend aantal ongemakken: waterinsijpeling, problemen met de 
verwarmingsinstallatie, veiligheidsknelpunten in de zalen, kapotte 
gebruiksmaterialen (tafels, stoelen,…), kapotte verlichting, sanitaire 
problemen,… We willen met onze fractie dan ook opnieuw de vraag stellen 
welke ingrepen het bestuur op korte termijn plant voor dit centrum. Binnen 
het investeringsbudget 2019 is geen specifieke investeringsenveloppe 
voorzien voor ’t Park. Toch zijn degelijke ingrepen hoogdringend 
noodzakelijk willen we onder meer de veiligheid van gebruikers in het 
complex garanderen.  

Aangezien de problematiek niet nieuw en legislatuuroverschrijdend is, 
stellen we de vraag welke investeringsplannen er voorzien zijn in deze 
context voor OC ’t Park? Welke toekomst ziet het gemeentebestuur voor 
deze accommodatie?  
Bijkomend willen we ook kort refereren naar een eerdere besluitname die de 
mogelijkheid bracht om de uitbaters van de cafetaria in dit centrum ook 
(tegen een vergoeding) te belasten met bepaalde concièrgetaken. Is deze 
besluitname uitgevoerd en hoe verloopt die werking?  

Graag vernemen wij een antwoord op deze vragen op de komende 
gemeenteraad.  

Onze dank alvast, 

Stijn Van Dingenen 
fractievoorzitter BUUR  


