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Voorzitter: de heer Jan Penris

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 14.32 
uur.

Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers tot me-
vrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, en tot de heer Marino 
Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de uitvoe-
ring van de regeringsbeslissing van 11 juni 2004 over 
de herlocatieproblematiek van de bewoners van de 
wijk het Zandeken in de Gentse Kanaalzone

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uit-
leg van de heer Roegiers tot mevrouw Vervotte, 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin, en tot de heer Marino Keulen, Vlaams 
minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 
Wonen en Inburgering, over de uitvoering van de 
regeringsbeslissing van 11 juni 2004 over de herlo-
catieproblematiek van de bewoners van de wijk het 
Zandeken in de Gentse Kanaalzone.

De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, dames en heren, dit lijkt mis-
schien een vraag over een heel plaatselijk dossier 
van een heel klein wijkje, maar er zijn toch heel wat 
mensen bij betrokken.

De wijk het Zandeken in Evergem moet als gevolg 
van de uitbreiding van de Gentse haven op korte 
termijn grotendeels verdwijnen. Hiertoe werd een 
begeleidingsplan voor de inwoners opgesteld om 
de herlocatie zo goed mogelijk te begeleiden. Het 
plan moet de maatschappelijke gevolgen voor be-
paalde inwoners beter opvangen. Op 12 december 
2003 had de Vlaamse Regering immers haar goed-

keuring gegeven aan de reguliere onteigening van 
het gebied ten behoeve van het Kluizendokcom-
plex op het grondgebied van Evergem. In het stra-
tegisch plan voor de Gentse Kanaalzone wordt dit 
gebied als ‘onleefbare woninggroep’ bestempeld. 
Op 27 januari 2004 heeft de toenmalige minister 
van Openbare Werken het onteigeningsbesluit en 
de bijhorende onteigeningsplannen ondertekend.

Het begeleidingsplan detailleert onder andere ac-
tie L15 uit het ‘Voorstel van strategisch plan voor 
de Gentse Kanaalzone’. Ten behoeve van de werk-
groep Wonen en de stuurgroep Netwerk Gentse 
Kanaalzone wordt hierin een voorstel van keuze 
geformuleerd van de meest geschikte plaatsen voor 
herlocatieprojecten voor te verwijderen woning-
groepen, wordt de mogelijke en wenselijke aard 
ervan aangegeven, een overzicht van het gehele 
pakket beschreven en een werkwijze voor verdere 
aanpak van de ontwikkeling geformuleerd. Deze 
voorstellen gebeurden in overleg met Arohm, de 
provincie en de sociaal bemiddelaar, en berusten 
op informatie van de betrokken gemeente en de 
VHM.

Uiteindelijk zijn na overleg tussen Arohm en 
VHM alleen die projecten aanvaard waarvan re-
delijkerwijze wordt verwacht dat ze tegen 2006 
kunnen worden gerealiseerd op voorwaarde dat 
er door alle actoren prioriteit aan wordt gegeven. 
Het voorstel van strategisch plan voorziet in totaal 
in ongeveer 293 te verwijderen woongebouwen in 
onleefbare woninggroepen in de hele Gentse Ka-
naalzone. Binnen het zeehavengebied betreft het 
ongeveer 230 bewoonde woningen. De timing van 
deze verwijdering is afhankelijk van de beschikbare 
middelen, maar zal in elk geval in fases gebeuren.

Op basis van ervaringen met soortgelijke her-
locatieprojecten kan worden verwacht dat het 
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overheidsaanbod voor ongeveer een derde tot de 
helft de voorkeur zal genieten van de bewoners. 
Gespreid in de tijd, maar vooral de eerstkomende 
drie jaar, betekent dit dat de overheid in totaal in 
ongeveer 100 woningen en kavels van verschillende 
aard in en rond de Kanaalzone moet voorzien.

De herlocatieprojecten worden in en rond de Ka-
naalzone gespreid zodat in de ruime omgeving van 
elk van de te verwijderen woninggroepen een ze-
ker aanbod aanwezig zal zijn. Uit een bevraging 
naar hun woonbehoeften bij de inwoners van de 
wijk Zandeken waar 96 woonentiteiten moeten 
verdwijnen, blijkt dat ongeveer een derde de voor-
keur geeft aan een oplossing via de socialehuisves-
tingsmarkt. Dit komt overeen met wat verwacht 
kon worden. Nog eens twee derde daarvan geeft 
de voorkeur aan een project aan de Hoge Wal in 
Ertvelde. Andere bewoners willen naar andere 
projecten of rusthuizen, of zoeken of hebben een 
oplossing op de privé-markt.

Op 11 juni jongstleden besliste de Vlaamse Rege-
ring om de bewoners van de projectgebieden een 
breed ruimtelijk en kwalitatief  aanbod te geven 
van bejaardenwoningen, servicefl ats, enzovoort. 
Deze keuzemogelijkheid zal worden geboden in 
aanpalende geografi sche zones van het Kanaalzo-
negebied, met name Gent, Evergem en Zelzate.

De helft van de 293 woningen zou tegen 2006 
moeten zijn verwijderd. Als men het opgelegde 
tijdspad wil respecteren en de getroffen bewoners 
duidelijkheid, zekerheid en rust wil gunnen, dan 
moet er dringend worden overgegaan tot belang-
rijke beslissingen, zoals ze zijn voorgesteld door 
de Vlaamse Regering. Ik wil geen beslissingen om-
keren. Uit sociale overwegingen is het echter be-
langrijk dat mensen zekerheid krijgen over waar ze 
naartoe kunnen. Ik hoop met deze vraag om uitleg 
de interesse voor het dossier aan te wakkeren.

Mijnheer de minister, hebt u reeds een voorstel aan 
de Vlaamse Regering voorgelegd waarbij u de be-
woners een breed ruimtelijk en kwalitatief  woon-
aanbod voorlegt? Indien ja, wat zijn de krachtlij-
nen? Indien neen, wat is de reden en in welke timing 
voorziet u dan? In welke mate is er een overheids-
aanbod aan verschillende sociale huurwoningen, 
sociale koopwoningen en aan bijzondere woonvor-

men, zoals bejaardenwoningen en servicefl ats? In 
welke mate is er voorzien in een overheidsaanbod 
aan sociale kavels?

Hebt u reeds een overzicht van de herlocatievoor-
keuren van de getroffen bewoners? Zo ja, lopen 
die inderdaad parallel met ervaringen op andere 
soortgelijke plaatsen?

Wat is de stand van zaken van de volgende mo-
gelijke herlocatieplaatsen, die ik heb overgenomen 
uit de nieuwsbrief  van de sociaal bemiddelaar? Het 
gaat om het project Vierlinden, het project Sleidin-
ge-Oostveld, het project Ertvelde-Hoge Wal, het 
project Kluizen-Pastoorshoek en het project Ever-
gem-Biezenkouter.

Blijft de regering bij haar timing dat de woningen 
verwijderd moeten zijn tegen 2007? Indien deze ti-
ming wordt aangehouden, is de herlocatie van de 
getroffen bewoners dan nog haalbaar?

De voorzitter: De heer Matthijs heeft het woord.

De heer Erik Matthijs: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, collega’s, dit dossier heeft een 
zware achterstand opgelopen en de verantwoor-
delijkheid daarvoor berust bij de vorige Vlaamse 
Regering. Er is pas heel laat rekening gehouden 
met de klachten en problemen van de gezinnen die 
daar wonen.

Tijdens de vorige legislatuur heeft toenmalig mi-
nister van Openbare Werken, de heer Bossuyt, pas 
na verschillende interpellaties van mijnentwege op 
12 december 2003 zijn fi at gegeven voor de ontei-
gening van de zone rond de Kluizendokken. Het 
onteigeningsplan werd goedgekeurd op 27 januari 
van dit jaar.

De gezinnen en bedrijven die daar nog wonen, 
zijn bijna volledig afgezonderd van de buitenwe-
reld. Het gebied maakt dan ook een desolate in-
druk. Tijdens de afgelopen zomer heb ik de regio 
bezocht. De infrastructuur- en omgevingswerken 
waren toen volop aan de gang. Voor de bewoners 
was er toen nog geen enkel perspectief.

In 2003 heb ik aan de Vlaamse Regering gesugge-
reerd om voor de woningen van alle inwoners een 
waardebepaling te organiseren opdat zij zouden 
weten over welk kapitaal zij tussen dit moment en 
2006 kunnen beschikken voor een nieuwe koop- of 
huurwoning. 
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De onteigening verloopt in drie fasen, in 2004, 
2005 en 2006. Het is belangrijk dat de inwoners 
weten over welke fi nanciële middelen ze kunnen 
beschikken om in die omgeving een nieuwe wo-
ning te kopen of te huren. We moeten die mensen 
een perspectief  bieden.

De toenmalige ministers Bossuyt en Van Grem-
bergen hebben mijn voorstel weggelachen. Ik 
heb nochtans in dit dossier een schriftelijke vraag 
van de heer Van Grembergen gevonden uit 1999. 
Daarin vroeg hij aan toenmalig minister Stevaert 
precies hetzelfde. Het kan dus verkeren.

De Vlaamse overheid heeft te laat opgetreden. Ze 
wist al jaren dat een dergelijk scenario zou volgen. 
De woningen worden niet langer onderhouden en 
verkommeren. De mensen die er wonen, willen zo 
snel mogelijk weg of willen toch een perspectief  op 
iets anders.

Zoals de heer Roegiers al zei, zijn er inderdaad 
initiatieven voor vervangende nieuwbouw van di-
verse bouwmaatschappijen, zodat de bewoners op-
nieuw kunnen worden gehuisvest. Ik vrees echter 
dat velen te laat zullen komen. Immers, iedereen 
moet tegen 2006 verhuisd zijn. Ik begrijp dan ook 
de bitterheid van vele mensen. Samen met vele an-
dere collega’s blijf  ik echter ijveren voor een snelle 
en duidelijk oplossing.

De minister van Openbare Werken heeft vorige 
week een eerste schijf  van 10.700.000 euro vastge-
legd. Die middelen zijn vrijgemaakt om de mensen 
in de eerste onteigeningsfase te kunnen vergoeden. 
Ik zal bij hem aandringen op een snelle oplossing. 
Ook u kunt als minister van Wonen een belangrij-
ke rol spelen om dit wat achterop geraakte dossier 
opnieuw vlot te krijgen en de mensen een perspec-
tief  te bieden.

De voorzitter: Mevrouw Schauvliege heeft het 
woord.

Mevrouw Joke Schauvliege: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, ik sluit me aan bij de vragen 
van de heren Roegiers en Matthijs. Het klopt dat 
dit dossier de streek overstijgt. Wat er gebeurt, is 
schrijnend. Ik woon in de buurt en de werkzaam-
heden vorderen snel, terwijl de bewoners in grote 
onzekerheid leven. Dat leidt terecht tot frustratie 

en bitterheid. Er is inderdaad een sociaal begelei-
dingsplan dat op de valreep door de vorige Vlaam-
se Regering werd goedgekeurd op 11 juni. Daarin 
wordt omschreven hoe de herlocatie moet verlo-
pen. Er zijn drie soorten herlocatie: die van land-
bouwbedrijven, bedrijven en KMO’s en bewoners. 
Deze vraag om uitleg gaat vooral over de laatste 
groep. De andere problemen moeten ook worden 
opgelost, maar daar zullen we in deze commissie 
geen antwoord op krijgen. Er wordt hier vooral 
gefocust op het Zandeken, maar het gaat ook om 
Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk en Zelzate. Het 
hele gebied lijdt eronder en er moeten dringend 
oplossingen komen.

De onteigeningen zijn opgedeeld in drie fasen, 
waarbij in een eerste fase het Zandeken wordt ge-
troffen. De mensen hebben er begin 2004 te ho-
ren gekregen dat ze tegen het einde van 2005 of 
het begin van 2006 moeten vertrekken. Dat is al 
over dertien maanden en de bewoners weten nog 
steeds niet waar ze aan toe zijn. Ze hebben wel al 
bezoek gekregen van de sociaal bemiddelaar, maar 
ook hij kan hen niets geven. Zolang niet duidelijk 
is hoeveel de bewoners zullen krijgen voor de ont-
eigening, kunnen ze niet op zoek gaan naar iets 
nieuws. Er blijven dus heel wat vragen bestaan en 
ik dring erop aan dat er snel duidelijkheid komt.

We lezen in het sociaal begeleidingsplan dat elke 
betrokken partij zijn verantwoordelijkheid moet 
nemen, zoals de gemeenten. Ik heb zitting in de 
gemeenteraad van Evergem en we nemen onze 
verantwoordelijkheid op, maar we staan voor vol-
dongen feiten. Er is beslist om over te gaan tot ont-
eigeningen voor de uitbreiding van de Kluizendok-
ken. De gemeente wordt daarmee geconfronteerd, 
maar krijgt geen extra middelen en dat beperkt de 
mogelijkheden. De vorige Vlaamse Regering heeft 
beslist dat er genoeg middelen moeten worden 
vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat er voldoende 
alternatieven zijn voor de betrokkenen. Er wordt 
de nadruk gelegd op het feit dat ze de vrije keuze 
moeten hebben en dat ze niet gedwongen mogen 
worden in een of andere richting. Ze moeten een 
woning kunnen zoeken op de privé-markt, of ze 
moeten kunnen opteren voor een sociale huur- of 
koopwoning of kavel. Het is belangrijk dat mensen 
niet gestraft worden omdat ze weg moeten uit hun 
woning.

In het begeleidingsplan staat verder dat er aan de 
Vlaams minister van Wonen zou worden gevraagd 
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om in de mogelijkheid te voorzien dat personen 
die hun woning verkopen aan het Gentse haven-
bedrijf, ook prioritair aanspraak zouden kunnen 
maken op een sociale huur- of koopwoning. U 
moet die beslissing nemen en ik dring erop aan dat 
u ook op dit vlak duidelijke maatregelen neemt. 
Er zijn altijd mensen die nu al willen vertrekken en 
hun woning willen verkopen, maar ook zij moeten 
aanspraak kunnen maken op een sociale huur- of 
koopwoning.

De voorzitter: Minister Keulen heeft het woord.

Minister Marino Keulen: Mijnheer de voorzitter, 
dames en heren, ik heb dit nooit ervaren als een lo-
kaal dossier. Dit is een project met onteigeningen 
zoals we in Vlaanderen niet dikwijls tegenkomen. 
Het dossier Doel is een analoog dossier, maar dit 
project is in oppervlakte nog een heel stuk groter. 
Ik antwoord ook namens minister Peeters van 
Openbare Werken die de ‘trekkende’ minister is 
van het dossier en namens minister Vervotte voor 
wat betreft de welzijnsaspecten. De vraag is naar 
mij doorgesluisd omdat er heel wat vragen over 
huisvesting worden gesteld. Ik zal het antwoord 
van de andere ministers voorlezen.

Ik begin met wat reeds is ondernomen ten behoeve 
van de bewoners inzake woningaanbod in de so-
cialehuisvestingssector. Er werd een lijst opgesteld 
van een aantal projecten in de omgeving die reeds 
door mij of mijn voorganger werden goedgekeurd 
en geprogrammeerd voor fi nanciering. Die projec-
ten zijn erkend en zullen ontegensprekelijk worden 
uitgevoerd. Van dit aanbod en de stand van zaken 
worden de bewoners en eigenaars van het Zande-
ken, de Hoogstraat, Hultjen en de Lage Avrije-
straat op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief  
van de sociaal bemiddelaar, de heer Aelbers. De 
lijst omvat volgend aanbod in de gemeenten Gent, 
Lochristi, Evergem, Zelzate, Wachtebeke en As-
senede: 510 huurwoningen en 158 koopwoningen. 
De projecten worden allemaal uitgevoerd. Ze zijn 
al erkend en geprogrammeerd voor fi nanciering.

Momenteel is zowel op de administratie als op de 
VHM de programmatie van de investeringen 2005 
in volle voorbereiding. Hierbij zal zeker aandacht 
gaan naar de projecten, opgenomen in de lijst die 
ik daarnet aanhaalde, uiteraard rekening houdend 

met de stand van zaken van de respectievelijke 
dossiers. Nadat de programmatie van deze inves-
teringen 2005 is afgerond, kan ik dit voorstel als 
mededeling voorleggen aan de Vlaamse Regering, 
uiteraard wat het luik sociale huisvesting betreft.

Ik lees dan nu het antwoord voor van minister 
Vervotte: “Ik heb terzake nog geen voorstel aan de 
Vlaamse Regering voorgelegd. De ouderenvoor-
zieningen die onder mijn bevoegdheid ressorteren, 
zijn in de eerste plaats welzijnsvoorzieningen waar 
het aspect zorg centraal staat. Rusthuizen noch ser-
vicefl ats zijn immers in de eerste plaats bedoeld om 
een huisvestingproblematiek op te lossen. De stap 
naar een dergelijke voorziening wordt pas gezet als 
de zorggraad voldoende hoog is. Daarnaast is het 
de lokale overheid samen met het privé-aanbod 
die het zorgaanbod organiseert. Het aansturen van 
de Vlaamse overheid beperkt zich tot het vergun-
nen en eventueel subsidiëren van projecten. In dat 
laatste geval kunnen Vlaamse bouwsubsidies voor 
residentiële ouderenvoorzieningen enkel worden 
toegewezen aan initiatiefnemers die een rusthuis 
exploiteren. Servicefl atgebouwen en woningcom-
plexen met dienstverlening zijn uitgesloten van een 
gemeenschapssubsidie. Via de Bevak kunnen de 
initiatiefnemers wel fi nanciële steun genieten voor 
het verwerven van een dergelijk gebouw na 27 jaar. 
In die zin is een eventuele bijdrage van het kabi-
net Welzijn in deze operatie beperkt. Uiteraard zal 
ik samen met mijn administratie elke aanvraag in 
verband met een mogelijke realisatie van een ou-
derenvoorziening in de betrokken herlocatiegebie-
den faciliteren en begeleiden.” Als u nog meer dui-
delijkheid wilt, zult u minister Vervotte daarover 
rechtstreeks moeten ondervragen.

U vraagt of er reeds een overzicht is van de herlo-
catievoorkeuren. Om een beeld te krijgen van de 
woonbehoeften van de inwoners van de wijk Zan-
deken, heeft de sociaal bemiddelaar alle bewoners, 
op enkele uitzonderingen na, aan huis bezocht. 
Daaruit blijkt dat 49 percent van de bewoners zelf  
een oplossing heeft gezocht of een oplossing zal 
zoeken op de privé-woonmarkt. Verder kiest 4 per-
cent van de bewoners voor een bejaardentehuis. 
Tot slot wil 47 percent naar een sociale woning. 
Deze mensen gaven hun voorkeur te kennen zo-
wel wat de plaats als het soort woning betreft. Zij 
mochten een eerste en een tweede keuze maken.

De meeste inwoners verkiezen om in Evergem te 
blijven wonen. Als locatie geniet Ertvelde-Hoge 
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Wal de absolute voorkeur, zowel wat de eerste 
keuze als de tweede keuze betreft. Als eerste keuze 
behaalt Ertvelde-Hoge Wal 46 percent, als tweede 
keuze 22 percent. Voor Kluizen-Pastoorshoek be-
draagt de eerste keuze 15 percent en de tweede keu-
ze 44 percent. Daarna volgen Sleidinge-Oostveld, 
Ertvelde-Biezenkouter en Evergem-Vierlinden.

Wat het soort sociale woning betreft, wil 48 per-
cent van de mensen een huurwoning en 37 percent 
een koopwoning. Ook bejaardenwoningen zijn in 
trek. De sociaal bemiddelaar, de heer Aelbers, is 
de enige persoon die praktische ervaring heeft in 
dergelijke zaken. Hij was tevens betrokken bij het 
gelijkaardige project in Doel.

Aangezien ik niet betrokken was bij soortgelijke 
operaties in het verleden, kan ik u niet zeggen of 
de herlocatievoorkeuren van de getroffen bewoners 
parallel lopen met soortgelijke plaatsen. Ik wil dat 
wel voor u opzoeken. Ik zie echter geen enkele re-
den waarom er hier een wezenlijk verschil zou zijn 
met, bijvoorbeeld, de problematiek die zich heeft 
voorgedaan in Doel.

Er zijn vijf  herlocatieprojecten. Die zijn, zoals de 
heer Roegiers al zei, overgenomen uit de nieuws-
brief  van de sociaal bemiddelaar. Zo is er het 
project Vierlinden met zeven huurwoningen, het 
project Sleidinge-Oostveld met vijftien kavels, het 
project Ertvelde-Hoge Wal met achttien huurwo-
ningen en tien koopwoningen, het project Kluizen-
Pastoorshoek met twaalf  koopwoningen, en het 
project Evergem-Biezenkouter met zes kavels.

Zoals blijkt uit het laatste overzicht is het project 
Vierlinden geprogrammeerd op het investerings-
programma of IP 2001. De werken zijn besteld 
en dus gegund maar ze zijn nog niet in uitvoering. 
Het project Sleidinge-Oostveld is geprogrammeerd 
op IP 2003. Ook die werken zijn gegund. Wat het 
project Ertvelde-Hoge Wal betreft, is het vooront-
werp goedgekeurd. Voor het project Kluizen-Pas-
toorshoek is nog geen dossier ingediend. Voor het 
project Evergem-Biezenkouter heeft de sociale-
huisvestingsmaatschappij het voorstel van de ver-
kaveling overgemaakt aan de gemeente.

Wat de timing betreft, lees ik u het antwoord van 
minister Peeters voor: “Er wordt gewerkt in drie 
fases. Fase 1 in 2004 gaat over een oppervlakte 

van 140 hectare. Het geraamd budget bedraagt 11 
miljoen euro. Er zijn 70 betrokken inwoners en 26 
betrokken gezinnen. Fase 2 in 2005 gaat over een 
oppervlakte van 19 hectare. Het geraamd budget 
bedraagt 1 miljoen euro. Er zijn 4 betrokken inwo-
ners en 1 betrokken gezin. Fase 3 in 2006 gaat over 
een oppervlakte van 21 hectare. Het geraamd bud-
get bedraagt 13 miljoen euro. Er zijn 163 betrok-
ken inwoners en 69 betrokken gezinnen. In totaal 
gaat het dus om een oppervlakte van 180 hectare. 
Het budget bedraagt 25 miljoen euro. Er zijn 237 
betrokken inwoners en 96 betrokken gezinnen.

Het overgrote deel van de te onteigenen woningen 
bevindt zich in de derde fase. De looptijd van fase 
1 is in de praktijk van ongeveer 1 april 2004 tot 
einde maart 2005. Dat betekent dus ook dat vol-
gens de huidige voorliggende planning tegen einde 
maart 2007 alle woningen zouden moeten zijn ont-
eigend. Er wordt naar gestreefd om de terreinen zo 
snel mogelijk in gebruik te nemen na het afsluiten 
van de onteigeningsovereenkomst.”

Wat de sociale huisvesting betreft, volgen we het 
schema. We moeten echter ook rekening houden 
met alle mogelijke formaliteiten en procedures 
waarmee ook particuliere bouwers worden ge-
confronteerd. Vertragingen doen zich vaak voor 
op dat niveau. In heb de indruk dat de betrokken 
bewoners intussen weten waar ze aan toe zijn. Er 
is de uitdrukking: woorden wekken, voorbeelden 
strekken. Zodra daadwerkelijk wordt gestart met 
de bouw, zal bij de mensen de rust gedeeltelijk te-
rugkeren. De heer Aelbers beschikt trouwens over 
de nodige sociale vaardigheden om mensen te in-
formeren en een schakel te vormen tussen de over-
heden en de getroffen inwoners. Hij vervult die rol 
heel goed.

In 2009 moet het project Kanaalzone af zijn. Tot 
nu toe zijn er nog geen vertragingen in het dossier 
en dat is goed. Voor veel mensen is naast familie, 
eigendom het dierbaarst. Het is dan ook normaal 
dat de getroffenen een perspectief  willen. Ik ben 
me ervan bewust wat het op mentaal vlak kan 
betekenen wanneer iemands eigendom wordt be-
dreigd. Het gaat om een gevoelige materie.

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Mijnheer de minister, be-
dankt voor uw uitgebreid antwoord. Daarin 
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Roegiers

schuilt een grote bezorgdheid voor de sociale ge-
volgen van dit onteigeningsplan.

U hebt zelf  gezegd, naar aanleiding van mijn vraag 
naar de woonbehoefte, dat 47 percent van de hui-
dige bewoners de voorkeur geeft aan een sociale 
huur- of koopwoning. Hun eerste voorkeur gaat 
daarbij uit naar de Hoge Wal. Heb ik goed begre-
pen dat dit project gegund is?

Minister Marino Keulen: Het voorontwerp is goed-
gekeurd, maar het project is nog niet gegund.

De heer Jan Roegiers: Dan ben ik toch een beetje 
bezorgd omdat een grote meerderheid net naar de 
Hoge Wal wil verhuizen. 

Minister Marino Keulen: Mijn medewerker zegt 
me dat het wordt opgenomen in 2005.

De heer Jan Roegiers: Om de sociale cohesie te be-
houden, is het belangrijk dat u bij de VHM aan-
dringt op een snelle afwikkeling van het project. 
Ik wil daarmee niet gezegd hebben dat de rest niet 
moet volgen, maar het is heel belangrijk voor de 
betrokkenen dat we dit al kunnen ontzenuwen.

Het antwoord van minister Vervotte verbaast me. 
Als een aantal mensen noodgedwongen uit hun 
huis moeten als gevolg van een onteigening, dan 
kan de minister van Welzijn daar wel degelijk een 
rol in spelen. Haar antwoord is ook in tegenspraak 
met de beslissing van de Vlaamse Regering van 11 
juni waarbij is gezegd dat de minister van Welzijn 
moet voorzien in een aanbod aan servicefl ats en 
ouderenvoorzieningen. Ik vraag de collega’s van 
CD&V dan ook om de minister erop te wijzen dat 
die behoefte echt bestaat. Op die manier kunnen 
we proberen tegemoet te komen aan de regerings-
beslissing en de woonbehoefte van de getroffen 
mensen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 15.09 uur.

_______________________







HAN DE LIN GEN

De han de lin gen zijn het woor de lijk ver slag van de ple naire ver ga de rin gen en van de in open bare com mis sie ver ga de rin gen ge hou-
den in ter pel la ties en vra gen om uit leg.

Ze wor den in twee edi ties uit ge ge ven:

– de eer ste, met witte kaft, bevat de han de lin gen van de ple naire ver ga de rin gen;

– de tweede, met witte kaft en met bo ve naan links de let ter C met een chro no lo gisch vol gnum mer, de ver mel ding van de 
com mis sie met het vol gnum mer van de ver ga de ring per com mis sie, bevat de han de lin gen van de in open bare com mis sie-
ver ga de rin gen ge hou den in ter pel la ties en vra gen om uit leg. Per com mis sie en per ver ga de ring wordt een edi tie van de 
han de lin gen uit ge ge ven.

FIN : Com mis sie voor Al ge meen Be leid, Fi nan ci  ën en Be gro ting
SFIN : Sub com mis sie voor Fi nan ci  ën en Be gro ting
BRU : Com mis sie voor Brus sel en de Vlaamse Rand
BIN : Com mis sie voor Bin nen landse Aan ge le gen he den, Be stuurs za ken, In sti tu ti o nele en Be stuur lijke Her vor ming en Dec reet se va lua tie
WON : Com mis sie voor Wonen, Ste de lijk Be leid, In bur ge ring en Ge lijke Kan sen
BUI : Com mis sie voor Bui ten lands Be leid, Eu ro pese Aan ge le gen he den, In ter na ti o nale Sa men wer king en Toe risme
OND : Com mis sie voor On der wijs, Vor ming, We ten schap en In no va tie
CUL : Com mis sie voor Cul tuur, Jeugd, Sport en Media
WEL : Com mis sie voor Wel zijn, Volks ge zond heid en Gezin
ECO : Com mis sie voor Eco no mie, Werk en So ci ale Eco no mie
SWAP : Sub com mis sie voor Wa pen han del
LEE : Com mis sie voor Leef mi lieu en Na tuur, Land bouw, Vis se rij en Plat te landsbe leid en Ruim te lijke Or de ning en On roe rend Erf goed 
SLAN : Sub com mis sie voor Land bouw, Vis se rij en Plat te landsbe leid
OPE : Com mis sie voor Open bare Wer ken, Mo bi li teit en Ener gie
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