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SintNiklaas
“Dagje ouder? Dan word je
door jongeren geholpen”

C

ohousing Waasland
heeft met
projectontwikkelaar
Matexi een
overeenkomst afgesloten. Er
zijn al elf gezinnen die zich in
de Clementwijk in Sint
Niklaas zullen vestigen.

Passerelle
Een eerste ontwerp toont een gebouw van drie bouwlagen met
passerelle. Zonder gevaar voor
een nat pak kun je je boodschappen tot aan de voordeur van je appartement brengen. Het project
telt 22 volledig uitgeruste apparte-

Burgemeester
licht ingrepen
toe op
Facebook
Zwijndrecht
Met een lange uiteenzetting
licht André Van de Vyver
(Groen) op Facebook de
recente verkeersingrepen toe
en kondigt nog maatregelen
aan.

Cohousing
Waasland kiest
met elf gezinnen
voor
Clementwijk

b Het eerste Wase cohousing-project krijgt vorm. Een groep gezinnen heeft een akkoord gesloten
om grond aan te kopen van Matexi. “Wij kopen de grond van Matexi, maar de ontwikkeling van het
project doen we in eigen beheer”,
lichten Geert Groessens en Hilde
Van Lierde van Cohousing Waasland toe.
“We hebben momenteel al elf gezinnen die zich engageerden om in
het project te stappen. Een zestal
gezinnen neemt het in overweging. Blijkbaar is er nog steeds een
mentaliteitswijziging nodig om in
een cohousing-project te stappen.
Maar doel is dat we tegen 2017
hier onze intrek nemen in nieuwe
woongelegenheden met gemeenschappelijke faciliteiten.”

Wijzigingen in
verkeerssituatie

Al elf gezinnen gaan mee ‘cohousen’ in de Clementwijk. Jozef Hertsens staat helemaal links.

FOTO SL

menten met eigen terras en een
gedeeld paviljoen met een polyvalente zaal en keuken. Achter het
woongebouw ligt een open ruimte
waar speelvelden, fietsenberging,
autoparking zijn getekend.
Motto: samenleven
Een appartement is te koop vanaf
180.000 euro, zonder btw en extra
kosten gerekend.
“Wij doen in ieder geval mee”,
zegt Jozef Hertsens. “We verkopen
onze woning in de Weverstraat in
Sint-Niklaas. Zo kunnen we ons
een woongelegenheid binnen dit
cohousingproject aanschaffen. Samenleven is de boodschap in dit

Zo zal de cohousing in de Clementwijk eruitzien.FOTO SL
project. Mensen genieten van dezelfde faciliteiten en wie ouder
wordt, kan ook door jongere buren
worden geholpen. Dat verant-

woordt de gezonde mix die een
dergelijke wijk toch is.”
SYLVAIN LUYCKX

b Een burgemeester die zich op
Facebook tot zijn inwoners richt,
het is eerder ongebruikelijk. “Ik
wil vooral de juiste info geven”,
zegt André Van de Vyver
(Groen), “Ik discussieer graag,
maar wil wel op een beschaafde
manier argumenteren in plaats
van beledigingen heen en weer te
laten gaan.”
Om te beginnen was er natuurlijk
de Facebookgroep tegen de knip
in de Jan-Baptiste Tassynsstraat.
Van de Vyver benadrukt dat hij
met zijn Groen-CD&V-college veilige woonstraten en schoolbuurten wil creëren, waar iedereen beter van wordt. Het veiliger maken
van de Laarstraat, waar de basisschool is, heeft door het invoeren
van eenrichtingsverkeer zijn
weerslag op de Tassynsstraat. De
burgemeester wijst op het totale
plaatje: zone 30 in de Statiestraat
en het aanpassen van de leveringstijden van de vrachtwagens.
Uiteraard zaten de politie en de
lokale mobiliteitsspecialisten mee
aan tafel toen de huidige proefopstelling werd uitgewerkt.
“Over het algemeen is er in de
toekomst een vermindering van
het verkeer te verwachten, omdat
het niet meer opbrengt om door
de hele dorpskern van Zwijndrecht te rijden als de schoolomgevingen sluipverkeervrij zijn”,
zegt de burgemeester, die iedereen uitnodigt om deel te nemen
aan de discussie en ideeën te leveren. “Begin juli volgt een evaluatie
van de toestand. Er staan sowieso
nog maatregelen op stapel die ook
de doorstroming op de hoofdwegen kunnen bevorderen.”

(jdv)
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