SCHAARBEEK, 21 NOVEMBER 2018

Kabinet van Bernard Clerfayt

PERSBERICHT
HUISVESTING IN SCHAARBEEK: ZOALS ALTIJD SCHIET DE PVDA-PTB OP DE VERKEERDE!
Vanavond riep de PVDA-PTB de Schaarbekenaren op om te komen manifesteren naar aanleiding van de vorige
gemeenteraad. De partij eist dat 2.400 sociale woningen worden gebouwd en nodigt de burgers uit om zich
achter deze eis te scharen. Maar de PVDA-PTB schiet nogmaals op de verkeerde en trapt open deuren in!
De PVDA-PTB trapt open deuren in: de renovatie van sociale woningen is volop bezig.
“Ja, er moeten sociale woningen in Schaarbeek worden gerenoveerd. In 2001, toen ik burgemeester werd, zaten
1.900 woningen van de 2.400 die Schaarbeek telt, op renovatie te wachten. Vandaag werden er al 1.200
gerenoveerd; er zijn dus nog iets minder dan 700 te gaan. Hiervoor diende de Schaarbeekse Haard een
renovatieprogramma in bij de BGHM, de gewestelijke subsidiërende overheid, en zit het op subsidies (50 miljoen
€) te wachten,” aldus Bernard Clerfayt.
Maar de renovaties zijn volop bezig: op 17 september begon de renovatie van het blok in de Olijfboomstraat,
uitgevoerd door Beliris. Een maand geleden begon de renovatie van heel de Van Droogenbroeckstraat.
De PVDA-PTB schiet op de verkeerde: het beleid inzake sociale woningen is geen gewestelijke bevoegdheid.
De financiering van de programma’s voor sociale woningen (bouw of renovatie) is een gewestelijke bevoegdheid.
De PVDA-PTB is niet realistisch en wil toekomstige investeringen opofferen (crèches, scholen, sportcentra,
enz.).
“Zoals zo vaak is de eis van de PVDA-PTB niet realistisch. De bouw van 2.400 sociale woningen zou 480 miljoen
euro kosten. Aangezien Schaarbeek voor alle gemeentelijke bevoegdheden samen (wegen, groene ruimtes,
scholen en crèches, sportuitrusting, openbare gebouwen, enz.) een jaarlijks investeringsbudget van 20 miljoen
aan eigen middelen heeft, zou de gemeente 24 jaar lang moeten afzien van elke herstelling en elk onderhoud
van de bestaande infrastructuur en elke nieuwbouw van crèches, scholen en sportcentra!” verduidelijkt Bernard
Clerfayt.
De PVDA-PTB respecteert de democratische grondbeginselen niet
De gemeentelijke kiescampagne is voorbij. De ideeën van de PVDA-PTB hebben stemmen opgeleverd, hun
verkozenen zullen in de gemeenteraad zetelen die op 5 december wordt geïnstalleerd. Nochtans vereist de
goede werking van de democratie dat de verkozenen van het volk, of ze nu al dan niet voor de PVDA-PTB hebben
gestemd, in alle rust en met respect voor de mening van anderen kunnen beraadslagen. We kunnen dus geen
druk en manifestaties aan het gemeentehuis tolereren tijdens een plenaire zitting van de gemeenteraad. Tot slot
staat de kwestie van sociale woningen niet op de agenda van de zitting van vanavond, de PVDA-PTB heeft
hierover niets ingediend…
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