Schriftelijke vraag van de heer Alexandre Dermine met betrekking AXA
NB: Interpellatie van het GR van 15.12.20 omgezet in een schriftelijke vraag.
Ik dank de wethouder voor zijn antwoord en vooral voor de zeer nuttige achtergrond".
Aangezien de kwestie rondwaart in de pers, kom ik terug op een van de vragen die volgens mij niet
beantwoord zijn, waardoor de woonfunctie niet behouden is gebleven.
Tenzij ik me vergis, verwees de wethouder in het antwoord aan Martin Casier in 2019 naar een gemengd
project dat ook huisvesting omvatte. Ook in het vorige Parlement kwam de kwestie van de huisvesting
vaak ter sprake. Ik stel ook vast dat de diensten van de gemeente hebben deelgenomen aan de
werkzaamheden voor de ontwikkeling van het project.
Hebben de diensten een mandaat gekregen van de gemeente om de integratie van de woningen in het
project te verdedigen?
Wat zijn de redenen waarom de woonfunctie werd uitgesloten van het definitieve project?
Ik wil duidelijk maken dat mijn vraag betrekking heeft op het hoofdgebouw."

Antwoord
Mijnheer,
Tijdens de zitting van het College van 7 oktober 2019, neemt het College de wens van de Meester
Architect om de gemeente in het adviescomité te integreren ter informatie op en duidt Mevrouw I.
Vanden Eynde en de Heer Th. Steinfort (dienst Stedenbouw) aan om de gemeente te vertegenwoordigen
tijdens de projectvergadering van 09/10/19 betreffende de renovatie van het gebouw, zonder specifiek
mandaat om de integratie van huisvesting in het project te verdedigen.
De motieven die verantwoorden dat de huisvestingsfunctie niet weerhouden werd in het eindproject bij
de afloop van de wedstrijd, vloeien uit het feit dat de aanpassingen van het gebouw niet volledig in
overeenstemming waren met de beescherming van het gebouw en te zwaar waren omwille van redenen
zoals het gelijkvormig maken aan de DBDMH –normen en de normisering van de EPB. De besteding van
het gebouw als huisvesting veel meer impact op het milieu vertoonde (Natura 2000 zone aan de rand van
het bos) dan indien het als bureau of hotel besteed zou worden; dit is ook een van de redenen waarom er
een huisvestingsprogramma niet gekozen wordt.

