CD&V: 'Tijd dat minister Homans het ook waarmaakt'
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Onlangs nog bleek dat de huurprijzen blijven stijgen en er steeds meer huurders financieel in de problemen komen. Maar liefst acht
op de tien huurders kampen met betalingsproblemen. Zo'n 165.000 gezinnen zitten in een precaire woonsituatie. 'Tijd voor een
Marshallplan voor huurders, een groep die niet wordt gehoord,' zegt Partyka. Zij vindt het niet kunnen dat 20 procent van de mensen
een woning huurt, maar slechts 5 procent van het budget naar die groep gaat.
De CD&V'ster eist dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor huursubsidies en -premies. Nu krijgt maar 0,3 procent van de huurders
steun van de overheid, een cijfer dat een flink pak lager ligt dan in al onze buurlanden. En nauwelijks één derde van iedereen die er
recht op heeft, krijgt ook de 120 euro per maand. Er is niet alleen meer geld nodig, het recht moet ook automatisch worden toegekend,
klinkt het. 'Een dak boven je hoofd is elementair. In het rijke Vlaanderen moeten we daar een antwoord op bieden.'
Volgens Partyka moet minister Homans dringend een tandje bijsteken. 'Alle plannen liggen op tafel, Vlaanderen heeft sinds de
staatshervorming bijna alle instrumenten in handen. Het is nu tijd om het waar te maken.'
Het is niet de eerste keer dat Partyka en Homans botsen. Eerder protesteerde de christendemocrate ook al fel tegen het niet indexeren
van de huurprijzen en het plan van Homans om de huurwaarborg op te trekken van twee naar drie maanden. Pittig detail: hoewel haar
vicepremier Kris Peeters de strijd rond de indexering eerder al openlijk opgaf, gooit Partyka het weer op tafel. (fem)
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