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Mondelinge vraag van de h. Hayette: Toestand Homborchschool. 

 
De h. Hayette geeft aan dat verschillende ouders het gebrek aan aandacht voor de toiletten in de 

school Homborch aanklagen. De kleuterafdeling wacht al jaren op toiletbrillen waardoor men de kinderen 
moet vasthouden om niet in de toiletpot te vallen. Men wil ook kraantjes met sensoren zodat de kinderen 
zelfstandig hun handen kunnen wassen. Hij wil graag weten waarom de gemeente deze kleine investering 
niet kan doen maar wel miljoenen kan spenderen aan een nieuwe administratief centrum. 

 
Schepen Maison antwoordt dat de school Homborch wel degelijk de nodige aandacht krijgt: een 

heropbouw en een rijker aanbod door de invoering van een taalbad.  
In verband met de toiletten had de gemeentedienst, belast met werken binnen gemeentegebouwen, 

geen enkele bon ontvangen en de schepen was er ook niet van op de hoogte tot ze een e-mail van ouders 
ontving vorige week. Deze toestand zal opgelost worden. 

 
Schepen Biermann verduidelijkt dat - afgezien van de brillen - de toiletten goed onderhouden wor-

den. Het college had geen kennis van het probleem met de brillen en heeft dit tijdens een vergadering over 
een ander onderwerp vernomen. Hij heeft er enige twijfel over dat de ontbrekende onderdelen van deze 
toiletten al enkele jaren geleden aangevraagd zouden zijn.  

 
Alle klassen werden in 2012 grondig gerenoveerd voor een totaalbedrag van € 600.000 en in 2014 

werden er 4 nieuwe klassen bijgebouwd. Er wordt regelmatig geïnvesteerd om de goede werking van alle 
gemeentescholen te kunnen verzekeren. 

 
De kranen in de gemeentescholen hebben geen sensoren omdat het gepaster lijkt dat kinderen van 3 

en 4 jaar zelf leren om een kraan open en dicht te draaien. De gewone kranen (kraan of drukknop) in de 
scholen hebben nooit tot problemen geleid. Een ander type kraan kan uiteraard maar dan wel op aanvraag. 

 
De h. Hayette hoopt dat de oplossing snel concreet zal worden. Hij verduidelijkt dat de ouders het 

probleem al minstens een jaar aanklagen en dat de aanvraag voor kranen met sensoren komt van het on-
derwijzend personeel. 


