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6.1. Infrastructuurprojecten 

 
Korte toelichting bij de opvolging van 3 projecten : nieuwbouw Kluisbergen, nieuwbouw NAH 
Ronse, nieuwbouw Zorgdorpen Ronse. We gaan vooral dieper in op dit laatste project. 
 
1) Nieuwbouw Kluisbergen 
 
We bevestigen wat aangehaald werd op de vorige RVB. We zijn met name de diverse 
lastenboeken aan het opstellen en willen hiermee tegen eind maart klaar zijn zodat het 
bijhorend kostenplaatje kan besproken worden op de Raad van Bestuur van april. 
 
2) Nieuwbouw NAH Ronse 
 
In opvolging van dit dossier onderscheiden we 2 elementen : enerzijds juridisch advies, 
anderzijds (tijdelijke) blokkage van (een deel van) het dossier. 
 
Juridisch advies 
Op 22.01 hadden we een eerste verkennend gesprek omtrent de juridische context. Meer uitleg 
volgt op de RVB. In het verlengde hiervan werden een aantal verduidelijkingen gevraagd aan 
Eclips (inclusief het financiële luik). Het verkrijgen van meer duidelijkheid omtrent dit laatste 
verloopt moeizaam. Misschien heeft dit ook te maken met het feit dat men momenteel andere 
bekommernissen heeft. 
 
(Tijdelijke) blokkage (zie bijgevoegd krantenartikel) 
In de krant van 6 februari lazen we immers dat de Vlaamse overheid de overdracht van het 
woonzorgcentrum De Linde blokkeert. Blijkbaar gaat Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) 
niet akkoord met de manier waarop het stadsbestuur en OCMW het woonzorgcentrum De Linde 
willen overdragen aan Sint-Vincentius. Wim Vandevelde (OCMW-voorzitter, tevens N-VA) stelt 
“dat beweren dat het hele zorgdossier nu op losse schroeven komt te staan onzin is.  
De overdracht van WZC De Linde, een ‘onderdeel’ van het dossier, is niet geschorst en ook niet 
vernietigd.” Zelf zijn we toch benieuwd of deze blokkage snel zal opgeheven worden wetende 
dat het luik ouderenzorg vanuit het standpunt van Eclips nu net de kerntaak inhoudt en in de 
realisatie van deze zorgsite de nieuwbouw voor dit WZC als eerste project gepland staat. 
Tenslotte naderen de gemeenteraadsverkiezingen. Enige ongerustheid omtrent het verdere 
verloop lijkt mij gegrond. 
 
3) Nieuwbouw Zorgdorpen (Ronse) 
 
Op een vorige RVB werd gesteld dat we de intentie hadden om een drietal thema’s te verfijnen : 
* finalisatie van de plannen 
* verfijning van de financiële modaliteiten oa wat betreft het luik leegstand 
* verfijning van de te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met oa de vraag of de  
   cliënten hun huur betalen aan Zorgdorpen of aan De Bolster. 
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Op 15.02 staat een extra overleg gepland tussen beide partijen. Een inschatting van wat komt : 
* De plannen worden gefinaliseerd.  
* Aangezien beide partijen zich vinden in het concept ga ik uit van de veronderstelling dat  
   daarna reeds de bouwaanvraag zal ingediend worden … ook al zijn de ‘samenwerkingsmodali- 
   teiten’ nog niet volledig afgerond. Indien we hierbij niet tot een overeenkomst komen dan zal 
   Zorgdorpen dit gebouw volledig zelf exploiteren zowel voor onze als voor andere doelgroepen. 
* Beide partijen ervaren echter dat het overleg de goede richting uitgaat en er waarschijnlijk nog 
   weinig onoverkoombare hindernissen zijn. Juridisch is er geen probleem indien de cliënten  
   huren aan Zorgdorpen. Deze keuze impliceert wel dat er voor beide partijen minder zekerheid 
   ingebouwd is op middellange termijn (bvb 10 jaar).  
* In het verlengde hiervan proberen we op het overleg van 15.02 een aantal bouwstenen in  
   kaart te brengen. 
 
 


