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PROVINCIERAAD

N-VA vindt 1,25 miljoen euro te
weinig voor kasteel van Rullingen
HASSELT
De N-VA-fractie in de provincieraad vraagt een nieuwe schatting van het kasteel van Rullingen. De deputatie wil het landgoed voor 1,25 miljoen euro van
de hand doen, maar de N-VA vindt dat te weinig. “Wij hebben gepraat met een
gerenommeerd makelaarskantoor en zij treden ons daarin bij”, zegt de partij.
Normaal gezien moest de provincieraad gisterenavond stemmen over de
definitieve verkoop van het kasteel
van Rullingen (Borgloon) aan de
Group GL van Ghislain Lenaers.
Dat agendapunt werd ter elfder ure
van de agenda geschrapt omdat een
andere koper 10.000 euro meer bood
dan de 1,25 miljoen die de Group GL
had geboden.
Geen agendapunt over Rullingen dus,
al hield dat de provincieraad niet tegen
om toch een debat te voeren. Vooral
N-VA had vragen bij de verkoop.
“Wij hebben met een gerenommeerd
makelaar gepraat en zij vinden net
als wij 1,25 miljoen euro aan de lage
kant. We vragen dan ook een nieuwe,
onafhankelijke schatting, want we
denken dat dit de provincie meer kan
opbrengen.”
Gedeputeerde Igor Philtjens (Open
Vld) wilde niet ingaan op die vraag.
“De schatting is uitgevoerd door

onze eigen bevoegde diensten. Of die
prijs te laag of te hoog is, dat weet ik
niet. Ik ben vooral bezorgd over de
uitbating van het kasteel. Als je weet
dat de provincie 81.000 euro per jaar
betaalt alleen al voor het onderhoud
van het kasteelpark, dan wil ik zo snel
als mogelijk een openbare procedure
starten zodat iedereen kan meebieden
op dit kasteel. Rullingen moet één van
onze kroonjuwelen blijven.”

Ruraal management
De provincieraad keurde daarna het
project ‘ruraal management’ unaniem
goed. Gedeputeerde voor Landbouw
Inge Moors (CD&V) krijgt daardoor
70.000 euro om te spenderen aan opleidingen voor landbouwers. Dat is
volgens haar nodig omdat de schaal
van landbouwbedrijven alsmaar groter wordt en boeren echte managers
worden. De provincie wil met het geld
helpen bij het opleiden van landbou-
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wers, de opmaak van bedrijfsplannen,
advies geven aan startende boeren en
ondersteunen op juridisch vlak.
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Ontslag directeurs
N-VA-fractieleidster Miet Vandersteegen vroeg op het einde van de raad
nog uitleg over het ontslag van drie
bestuursdirecteurs. “Blijkbaar zijn die
drie directeurs ontslagen om de administratie efficiënter te doen werken.
Maar ik wil toch opmerken dat het
de provincieraad is die beslist over het
organogram van de provinciale ambtenaren. Het is dan ook vreemd dat
ik tot nog toe geen enkel agendapunt
daarover heb zien opduiken. Ik vraag
mij dan ook af of de provincieraad
wel mee mag werken aan deze reorganisatie?”
“De provincieraad zal in februari een
agendapunt voorgelegd krijgen om het
organogram aan te passen”, reageerde
gedeputeerde voor Personeel Ludwig
Vandenhove (sp.a). “Daarnaast wil
ik opmerken dat deze directeurs niet
ontslagen zijn omwille van de interne
Vlaamse staatshervorming, maar puur
omwille van organisatorische redenen.
De provincieraad zal ook niet meewerken aan deze reorganisatie.”
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