
Gents stadsbestuur meeÍ dan regisseuÍ
talENT biedt nag ltjl ajn n'gLlijklkJ,en noor llel ontn)ikkelen l)an uoorl en oetlq)to'
\f ic(Ien, naar hpt sto(Lsbcslu r houdt iLe teugels strak in iLe hand. Bii zo1aflt ( Ie gratc
pp:;- en anilere bouuprojecten in iLe stad en de haDen is d.e stad eigenaat T)arL'minsterrs
c,e deel xan de groniLen. DaanTaar kf ijgt de oUe leid er een belarryrijket roL d(Lh di( ran
rcgisseur en liunnen er eigen accentm gelegd bonJe . De prin1,te sextor is 7)ragcnde pdr
tíj oÍr een grctel'e inbreng k krtjgen. Ddt TDas é,én raxl ile besluíten L)an het eerste V(Et
gaed,ercnt Dan iLe ConfeiLerotÍe Bau.u Gent-Eekla-Dendênnonde in het stadh'Llis otl GenL

Ga.siheer Christophe Macs, de Genise
voouittêr van de ConJêdcràtie Bouw
Gent Eeklo Dendemrond€, mocht een
kleine i:]00 geÍnieresseerden v€twelko-
men uit de air]lr€melij, projectontwik
keling en vastgoedbemiddeling. Dat
,{iist er volgens hem op dat er ook in
Geni nood is aan een dergeliik infoma'
tie- en netwerkmom€nt. De geruen tus'

projêctontwikkelaars,
gebouwenbeheeders enmakelaarsver-
vaagt steeds verder wa.axdoor de Confe-
demtie Bouw ách voor dit evenement
licr bijstaan door de Confedentie ván
Immobiliénbemêpen van Betgiê (CIB),
de Beroepsvereniging va.n de Vastgoed
sector (BVS) en de vzw Real Estate So
cietr' (RES). Het voltalige Gentse sche
pencollege was op de afspraak om het
debat àan te gaan met de bouwsector

Burgemeester Termont was blii venàst
met de grote opkomst en ook da.nkba"x,
'$'ant slechis dar ajj de aa.nnemers kan
onzê toekomstvisie voor de siàd gere-
a.tiseerd s'odên". Daarbij wil h€t stads-
bestuur verder vooruitkiiken dan de
volgende gemccntemadsverkiezingen.
Wij hebben d€ dur{ om plamên te

maken die tot 2020 lopen. Da.arbli heb
ben we een stád voor ogen waar het
voor iedereen aangenaan wonen is,

De Gentse s.hepenen ven Bouveroij, Tennernan en De Clercq (@na.f l.) sinsen in
discEsie met Eric Verbeeck' Ilendrik Neld€ en Pete. G@é.

I

ningen te ontwikl{Êlen. "Het is intellec-
tueel oneerlijk om pár'ticuliere ontwik-
kêlaárs nlet zo'n veryLichting te laten
opdraaien voor hêt falende sociaál-

de mídd€Ien (bv nieurÍbonw aa.n

woonbeleid n een stad of gemeente",
trad minister \,'a.n Wonen Máxino Keulen
hen vià êen videoboodschap bii. Karin
Temmerman en de rest vm het slaalsbe-
stuur houden evenwel vast aar de ver'
plichting om 20)6 sociare NonirEen te
ontwikl<€len bij elk projêct van meeÍ
dar 50 wooneenheden. Bovendien wil
de stad dat ook budgetwonmgen wor-
den gêrealiseerd, die in kostp4is net
boven de socia.te woningen zitten.
Hendrik Nêlde, voonitter CIB Oost-
\4aarderen, probeerde dezefde deulr te
openen met êên andere sleutel. "Er is in
Gent een grote lraag nad bescheiden
huurroningen, wat past in het plaatje
var de budgetwoningen. Onh{ik}elaÀs
zullen liêver een deel, bÍ 40%, bescher.
den huuJwonhgen ontwikkelen dan
zoals nu grond te moeten a-fstáá.n aán
sociale hulsvestingsmaatschappiien
ishm's)-" 

'Bovendien moet de overheid
eens nade ken over die slm's. Wonin_
gen optrekken is niet iets sociaal maar
iets zuiver techdsch en economisch en
àe a-a,,nemers en pro;..tontqkkehaÀ'
kumon dat het best€, wart dat is wat ze
elke dàg doen. Geel onze sêclor

HUIÉVESTII{G EÍI VASTGOED

tie Eouw in het

pp3-coNbnctre
tu$èí de Êtád, hieÍ

vertêgènwoordigd
door bugeme6ter
Temont (r.), en de
bouu- en vatgoèd-

aêcto., vertegen-
woordigd door

Chrtutophe Mae6
(m.).

ook voor de minder begoedên en de
middeninkomens. Het bêstuu km
êvênw€l niei alles zetf doen en daáxom
zie il< voor de stad voorat een regre
functie in st€dêLjke ontrikkeling", be
nadruk de bugemeester.

Direct€ur genemal Marc Dillen vm de
Vlaámse Confederatie Bouv legde
schepenvanStàdsoniwikkeling, Mobili
teit en Wonen Ka.rin Tbmmematrl á.lvá-st
het wuÍ a-a.n de schenen met êon aánvál
op de verplichting om bii paxticuti€re
ontwikkelingen een arrdeel sociá.]e wo

laágd btw-taxief en toelages op dê huur'
inkomsten) en de private bou
zuiveÍ h€el snel het tekort aán
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EUn
Vice-rector Luc Mo€ns n d€ Uni
versiteii Gent mocht op het Vásf
goedevent zÍn bou*plannen uft de
do€ken doen. 'Tot 2016 wil de uni-
veÍsiteit ongeveer 450 miljoen EUR
investercn. 223 milioen EUR gaat
naar grootschalige renowties €n res-
tauaties. 84 miUoen EUR is bestemd'!oor nieuwbouw, terwjjl voor klêine
re herstellingen r?n bv liften en
da.ken uií een pot van 66 miljoen
EUR kán gepui I'orden,, zegt da

gengclvichi voor de rehin f grorr' hzn
dt)lspinden die op Thc l,oo! onl{ik

llalenschírt)en Sas vàn Rouveroij iroDdr
tast rm de erli)rchtor.ercdikonr sten
voor de Gents(i harenrcreinen. ,Ik
!Íc(Í dat de !àstgoedl{t)by aast c'p (k,
teneinen (lie in df (ienise hà\1rn nog
'xilll voorhandcn zijr \\rii rlillen daaf
echl(r s'aiergcbondell bcdrijven plaar
sen nrei lelrokstellng a.Ls toegelocgdc
(\1rcr1\\,a:rd.. Havcronirikl(elnrg is
voof ons (lD ook Il!Í,r d3n het Íl{nbie
den v:ui teneinen :nn de hoogsre bie-
der: Do efpa.hrovereenk(msten vor
m(at voorons de gararfi] dat die tocg(l
voegde l1,urcre gcleàliseerd rordr en
dar dc teneinen meer ziin ddi een t r!
sensl,olr ir hêl (jontairLitlunsf oÍ van
pLtr ' iA naarpmi B.  Dà (nnookzi tnwi i
niinder bezorgd ovef (1. irafielr.rjli,rs
\'rm Genr, tlie inder(l.url iets ntrlkr.
snel gfocir)n dan.li{'\'an palwcg de
nalen van Ann!c4)en, maar nx:ten we
de onl$ikkeling vm de hav.n volgens
cle terverkstclling".  gumenteer dc

Tijdens hcl v:rstgoedcvcnr fietsr'l l)rc
sentatrice PÀscn le N:rssens en dc s.ihe
fenen door een helc r€el.s pas g.siaÍe
of op sta])el staande bolN']r|ot(r:r.en nls
The Ln)p aar Fldrlers Erpo. het E!
land in Zwilnaà(le, hel À1e!.ektesta
du', de Otrd{) llokkcn, het projsl
Lanee kldcn cn de i\Uosanre Lfronr
s'il.keLirg van de omge\rng val licr st -
tion Cfni Snrt,]liercN. FVDL

VOLKSHAARD EN WÊL-
ZIJIIISSECTOR WERKEITI
5A/IIiEII I LA DEGEIIII
(\'l). \'blksharud.n.le revàh(làin.sririr
lntg Àngi 1( \('rlnrighi ul l-an(legcnr
xiller birmn abienbarc tij(l .on s.:! i
r!'l hr[s\ (]siittgstrqject uitircrken in hcr
.entfunt vàn de l)osl�vltulrse g€llil,{rr
i.r LaLr(lfgcrn. IIet ged.cll. sor-iile huis
Fslu'8 zal ;15 ilipilrtfnllr.n ell zcs
hnnrsoningcr met telkrrs (iri, iivef,)t
(lrie slDl)kàrnors om\iltt(! I)|imartl
\rordt- ilL sstenstraak ntr l il. revaljílr
fi.stichl]ng. in h€t pmi(\.t een kleil
s( lralig woonrroject ing(t)'!si \rlrll zcs
studio! \rn 'rÍrdfnali(lel Beha\a
deze st(lnts is hel. proje.r |irgdrsl
nret e(! fersoneelsruinte en eêIr b(Jg
lokà.al .n beschikk(Jr .le besotr.fs
e1'eneens o!.er twec llÍhrintes rrl ccn

B.ide bouiv(k)ssiers $rrlkJr ntge\!f fkr
.ioor:x.liik\1 Petef D(i Smer \:n hcr
aÍrhirectdilnrreau Br$sos nit (ienr. Z.
trorden !r eenzeudc (l()ssier mL't r!r.r
,f,onderlijl.e dclur, aanbest{{rl. I)e
coórdhatie gebcurl doof \blksh.w(1,
. l i t  f turg( ! Í  a ls  pro jc . t le ider  ! ( ! r 'her

Met .tit pr(i...i is \inksh.nrd rlnrr {m
zun proelistuk. voodxtn
s.hillendf rcálisallcs beireffendc [!]
pasba:u wonen. de r.rhsatie r r rliver
se uot(\.f(in mol rumleunflitls €n de
ADL (r\.ijvireitm 1)ageLijks L€r.en)
clltsl|r iI lÍalíleg(rn.

Het Volk en prive-pàrtncr

Zusldrraars.hTpli tiLI llei \blk c\.I)r
wrirlï in Gcnt [ronílc]g(rn samen nrer
pri!é patmÍ lvo mr un de urlbrei
(lirtg van h.r. bestààr(I. sociàlt' woon
r)roject \lcrnreeNur. Rond ccn sfoen
lvoonerf wor.len darr l!) socirl(, koop
en I.J prnil nonlngcn gebou d.

Dc koopso ngen ziJI halfopen ot :nf
elk:lr gekoppcld mer. cui garaee. q) her
gelJlnloers onraiten zc {\I inkc'n i& .
een zrlkrnref nei open k(Iken, ecn t.)j
lel. qin bersng en eèl r()egong tor d€
tt'rn. N?'ist em l)adlui .r mei bàd, n)ilei
ír' dubbele hÍrbo boin(lef zich 1)f cle
c(6te !'€rdniping e!(areens alric nrime
slupkanre$. I)e bewoncrs beschikkef
voo1Ls over ccn zolderuiriÍe.

Aanbesteding

De plinnen iverder gerekencl (loor ár
chitect Gill)cÍ lhn ll(r'ke \tuI het bu
rca'r De Gclk)r en paÍners rdt Lo.hris-
ii. Het pfoif(it rvor(l{ beein 2008 r.rnbe-
s leed.  DS

kelon van coÍunel.ciitle ruinÍcs. (ient
noer ziin lrislorische (.nrrum znr als
iroelku''t Íoor (Dnurcrcièle ontwikke
I'ng en dit uiispclen in (tc stadsnuke
hngen h(Í winkclbeheer', meent cm.l.
Schepen vàn Economie. Werk en XI(l
dcnstard Nlrthias De ClcÍll heefr (1rn
,làn o ric ninkclfs var de Veldslr?ul
n' het orLdc st.ds((arrmnl nFrt$ee wxi
k(ill"sseu vrn aarriengeschaketde klci
nc {inkelpoden t( venuirnen ats r(l

De Gentse univercirêit beschild over
221 gêbouwen met een bruio opper,
vlalde rlan 888.000 m,. 80% \,?n de ge-
Douwen wercl opgehokken vóór
1980. Een trvintigbt gebouwen sco-
ren heel slecht inzá.ke kwà.liteÍ en
technische uitrusiinfi. Dez€ 20 wo.-
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