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Vraag

(art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID : Bram
ONDERWERP: Stimuleren

Stoffels Top/Gemeentebelangen

renovatie binnenstad

TOELICHTING:

Top/Gemeentebelangen heeft met belangstelling de enthousiaste aanpak gelezen in de media
van een makelaar die de verpaupering aanpakt in de binnenstad van Terneuzen door leegstanden woningen op te kopen en te renoveren.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Bent u met Top/Gemeentebelangen
van mening dat dit een mooi initiatief
is van een makelaar uit België?

1

Wij zijn uiteraard van mening dat het initiatief
van bedoelde Belgische particulier inderdaad
een mooi initiatief is dat onze steun verdient en
hopelijk navolging krijgt.

2

Bestaan er subsidies ten aanzien van
het behouden van authentieke ornamenten in deze vooroorlogse woningen?

2

Nee, er bestaan geen subsidiemogelijkheden
voor het behouden van authentieke ornamenten
anders dan wanneer het gemeentelijke monumenten zou betreffen. Initiatiefnemer heeft echter aangegeven geen authentieke kenmerken
van panden te willen wijzigen maar ze te respecteren.

3

Indien er subsidies zijn is uw College
bereidt dit kenbaar te maken via een
promotiecampagne?

3

Niet van toepassing

4

Indien er geen subsidies zijn om dergelijke panden op te knappen bent u
bereid hiervoor een voorstel naar de
Raad te doen?

4

Initiatiefnemer heeft aangegeven panden te
kunnen verwerven en opknappen zonder hiervoor financiering nodig te hebben. Een beroep
op evt. subsidie is in dit specifieke geval niet
noodzakelijk.

5

Bent u bereidt een voorlichtingscampagne op te zetten richting toekomstige eigenaars en woningzoekenden om
oude panden in de binnenstad aan te
kopen en op te knappen met wellicht
subsidies?

5

Nee. Momenteel loopt er een pilot (KrottenLijstUitvoeringStrategie) om panden in de binnenstad op te knappen. De eerste resultaten zijn
zichtbaar. Upgrade is een ander initiatief die tot
doel heeft om de onderkant van de woningmarkt te verbeteren.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
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