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Feiten en context
In de bijlage bij de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2020 
staat vermeld: 
"De verwarming van de Colibrant-kapel vormt een probleem voor verhuring in de winter, aangezien 
men hier de temperatuur niet hoger krijgt dan 18°c.  Naar aanleiding hiervan zal de Colibrant niet 
meer gebruikt/verhuurd worden in de wintermaanden 2020-2021."

Team infrastructuur bevestigt dat er nog geen werkzaamheden gepland zijn in 2021 om het 
probleem van de ontoereikende verwarming te verhelpen. Voor de winter van 2021-2022 blijft de 
situatie dus ongewijzigd.

Argumentatie
Omdat verhuring tijdens de wintermaanden van de Colibrant leidt tot heel wat ontevredenheid en 
klachten over de lage temperatuur in de zaal, is verhuring van de zaal tijdens de maanden november, 
december, januari en februari niet aangewezen. 
De vergaderlokalen op de eerste verdieping kunnen wel heel de winter worden verhuurd. 

BESLUIT
Art 1 :
Het college beslist om verhuring van de Colibrantzaal op te schorten tijdens de maanden november 
t.e.m. februari 2021-2022, tot de nodige aanpassingswerken aan de verwarming van de zaal worden 
uitgevoerd .
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B.44 Geen winterverhuur CC Colibrant
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