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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Jos De Meyer: Noodwoningen Sinaai (naast 
gemeentehuis) 

lndiener(s) 
Jos De Meyer (CD&V); 

Gericht aan 
Bart De Bruyne; 

Bond_ige toelichting 
Schepen, Bart, 
Inwoners van Sinaai maken mij er attent op dat deze woningen best wel eens een schilderbeurt 
krijgen. 
Graag had ik vernomen wanneer dit zou kunnen. Indien het nog niet voorzien is in de planning, 
·mag ik dan vragen op dit spoedig te laten opnemen. 
Dank om mij spoedig verder te informeren. 
Met zomerse groet, Jos 
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bijlagen

Noodwoningen Sinaai (naast gemeentehuis)

Geachte raads[id

Naar aanleiding van uw schriftelijke vraag om een ptanning op te geven voor een schilderbeurt
van de noodwoningen te Sinaai, kunnen wij vol.gende meegeven:

ln 2020 en nu in 2022zijn ergrondige onderhoudswerken uitgevoerd aan de buitenschilvan
het gemeentehuis Sinaai, na deze zomer zal heel het gebouw [angs de buitenkant terug
opgeknapt zijn. ln de zomer van 2020 werd de voltedige voorgevel aangepakt
(buitenschrijnwerk, ramen, deuren, scheuren gevel, dakgoot,...) en nu in2022 zijn we hetzel.fde
aan het doen met de achtergevel.

De vraag komt nu vermoedelijk naar voor omdat er een duideLijk visueel verschil te zien is

tussen de noodwoningen en het gemeentehuis van Sinaai.

We hebben vanuit beheer onderhoud gebouwen bewust gekozen om geen middel.en (tijd en
gel.d) te investeren in de noodwoningen gezien de toekomstvisie van deze panden op
middetlange en lange termijn onduidel.ijk is. De vraag om aan tè geven wanneer deze
noodwoningen dan wel. ingepLand zullen worden voor een onderhoudsbeurt is moeil.ijk te
beantwoorden.
De keuze van de onderhoudspl.anning wordt gebaseerd op 2 basis etementen:

1. 'de onderhoudswerken: schitderwerken + aanpak buitenschrijnwerk waarnaar gevraagd
wordt, kunnen enkel gebeuren in goede weersomstandigheden (zomerperiode).

2. vanuit onze onderhoudsvisie hebben panden waarvan het toekomstbeel.d onduidel.ijk is

geen voorrang in de pLanning (vermijden verloren kosten)
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Op vl.ak van buitenwerken binnen ons patrimoníum is er zeer vee[ werk voor onze dienst, en de
uitvoeringsperiode is beperkt tot enkeI de zomermaanden.
Naast de noodwoningen zijn er andere gebouwen in het patrirnonium die voor ons een
duideLijker toekomstbeeLd hebben (schol.en, sportgebouwen, museum, ...), deze gebouwen
krijgen bij ons eerder voorrang om aan te pakken in de pl.anning voor de komende jaren.
Voor de zomer 2023 staat bijvoorbeel.d school De Droombal.l.on op het programma om aan te
pakken wegens de vele mel.dingen en zichtbare problemen rond buitenschrijnwerk.

De noodwoningen nu enkel gaan behandelen met schilderwerken is geen goede opLossing.
Het houten buitenschrijnwerk is op meerdere ptaatsen rot en onderhevig aan vocht, wat
betekent dat nieuwe verflagen snel gaan loskomen op het hout en dit een verloren werk en kost
zouziin. Om de noodwoningen goed aan te pakken dienen eerst de huidige verftagen en
vernislagen verwijderd te worden van zowel deuren, ramen en kornis.
Daarna dient het houtrot vervangen te worden door nieuwe op maat gemaakte houten stukken
te plaatsen. Er is een zichtbaar probleem aan de dakgoot dat ook opgetost moet worden om te
voorkomen dat het nieuwe schrijnwerk zou aangetast geraken, we vermoeden dat de oorzaak
tigt bij het lossen van enke[e naden in de dakgoot. Daarna kunnen pas de nodige vernis en
verftagen aangebracht worden aan het houtwerk. Om al. de;ze werken uit te voeren zal er ook
een stelling moeten opgebouwd worden aan de voorgevel en de achtergevel.
Tijdsduur om a[[es correct op te knappen zowel voor als achtergevel komt neer op zeker 1 voLl.e
zomer.

MomenteeI Liggen onze prioriteiten voor soortgelijke onderhoudstaken bij andere gebouwen
hoger, gezien we van die gebouwen zeker weten dat ze voor [ange termijn in ons patrimonium
zullen bl.ijven. Op deze manier proberen we de gêleverde inspanningen van de
onderhoudsdiensten zo efficiënt mogeLijk in te zetten.

Ats richting kan meegegeven worden periode 2Q27 om de noodwoningen aan te pakken.

Hoogachtend

n Battaer ne

adju nct-a[gemeen d irecteur
Bart De

schepen
Lieven Dehandschutter
burgemeester
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