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Compromis met buur over nieuwbouw school

De nieuwbouwplannen kunnen nu worden uitgevoerd.
WAASMUNSTER De bouw
van een nieuwe gemeentelijke
basisschool in de Kerkstraat
zal begin 2016 van start gaan.
Het gemeentebestuur heeft
een compromis bereikt met de
buur, die juridische bezwaren
had tegen de bouwplannen en
dan vooral de belemmering
van zijn uitzicht.
Burgemeester Michel Du Tré
(CD&V) en schepen van Onder
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wijs Petra Verstappen (NVA)
klinken opgetogen. ‘Eindelijk zal
de oude, aftandse infrastructuur
waarin de leerlingen al te lang
werden ondergebracht, kunnen
worden vervangen. Het bouw
dossier was al geruime tijd klaar
voor de aanbesteding, maar zat
geblokkeerd wegens een proce
dure voor de Raad van Vergun
ningsbetwistingen. Een buur had
juridische bezwaren tegen de
bouwplannen en had om die re

den beroep aangetekend. Het ge
meentebestuur en de betrokkene
zijn hierop intense en serene on
derhandelingen gestart.’
‘Deze onderhandelingen hebben
geleid tot een eerbaar compro
mis, waarin alle betrokkenen
zich kunnen vinden. Er werden
onder meer afspraken gemaakt
rond het nietschoolse gebruik
van het gebouw, rond de invul
ling van de scheidingslijn met
een groenbuffer en rond lichten
en zichten. Het compromis werd
vorige week goedgekeurd door de
raad van bestuur van bouwheer
‘Scholen van Morgen’ en staat op
de agenda van de gemeenteraad
op donderdag 28 mei. De bouw
heer plant zeer spoedig te kun
nen aanbesteden, zodat de bouw
werken al in januari 2016 kun
nen aanvangen.’
Intussen heeft de technische
dienst van de gemeente de tijde
lijke verhuizing van een aantal
klassen voorbereid. De vroegere
pastorie werd omgebouwd om
tot een tijdelijk schooltje voor de
grotere leerlingen. De peuters en
kleuters en de jongste leerlingen
van de lagere school zullen op de
hoofdschool blijven. (jvdv)

Jeugdcentrum Den Appel heeft nu echt Klokhuis
HAMME Na 44 jaar vaste
stek in De Ring is het enige
erkende Hamse jeugdhuis
't Klokhuis in het pinkster
weekend verhuisd naar het
gemeentelijk jeugdcentrum
Den Appel.
Symbolischer kan niet, want
't Klokhuis wordt voortaan echt
de kern van Den Appel. Het
bloeiende jeugdhuis neemt de
benedenverdieping van de
nieuwbouw aan het Meulen
broek in, met ontmoetingsruimte
(bar) en polyvalente zaal. De
deuren van het oude jeugdhuis in
De Ring werden vrijdagnacht de
finitief gesloten na het rouwcafé,
zodat zaterdag met de eerste in
stuif en daarna de zondagse fa
miliehappening de nieuwe loca
tie echt werd ingewijd.

De medewerkers van ‘t Klokhuis bij de
inwijding van hun nieuwe locatie. Foto: jvdv

‘Ons oud lokaal had echt te lij
den onder 44 jaar jeugdwerk’,
zegt secretaris Stijn Van Der
Heyden. ‘Onze nieuwe thuis
biedt heel wat bijkomende moge
lijkheden. In onze zaal kunnen
we een echt fuifgevoel creëren
en ook de grote poort is een voor

deel voor het aanbrengen van
materialen. Dit geslaagde ope
ningsweekend is een opsteker
voor onze vele medewerkers na
bijzonder veel inzet om dit nieu
we Klokhuis in te richten.’ (jvdv)

Al elf gezinnen gaan mee ‘cohousen’ in de Clementwijk. Foto: sl

Cohousing Waasland kiest met
elf gezinnen voor Clementwijk
SINTNIKLAAS Cohou
sing Waasland heeft met
projectontwikkelaar Ma
texi een overeenkomst af
gesloten. Er zijn al elf ge
zinnen die zich in de Cle
mentwijk zullen vestigen.
Het eerste Wase cohousing
project krijgt vorm. Een groep
gezinnen heeft een akkoord
gesloten om grond aan te ko
pen van Matexi. ‘Wij kopen de
grond van Matexi, maar de
ontwikkeling van het project
doen we in eigen beheer’, lich
ten Geert Groessens en Hilde
Van Lierde van Cohousing
Waasland toe.
‘We hebben momenteel al elf
gezinnen die zich engageer
den om in het project te stap
pen. Een zestal gezinnen
neemt het in overweging.
Blijkbaar is er nog steeds een
mentaliteitswijziging nodig
om in een cohousingproject
te stappen. Maar doel is dat
we tegen 2017 hier onze in
trek nemen in nieuwe woon
gelegenheden met gemeen
schappelijke faciliteiten.’
Een eerste ontwerp toont
een gebouw van drie bouwla
gen met passerelle. Zonder ge
vaar voor een nat pak kun je je
boodschappen tot aan de
voordeur van je appartement
brengen. Het project telt
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22 volledig uitgeruste appar
tementen met eigen terras en
een gedeeld paviljoen met een
polyvalente zaal en keuken.
Achter het woongebouw ligt
een open ruimte waar speel
velden, fietsenberging en au
toparking zijn getekend.
Een appartement is te koop
vanaf 180.000 euro, zonder
BTW en extra kosten gere
kend. ‘Wij doen in ieder geval
mee’, zegt Jozef Hertsens. ‘We
verkopen onze woning in de
Weverstraat in SintNiklaas.
Zo kunnen we ons een woon
gelegenheid binnen dit cohou
singproject aanschaffen. Sa
menleven is de boodschap in
dit project. Mensen genieten
van dezelfde faciliteiten en
wie ouder wordt, kan ook door
jongere buren worden gehol
pen. Dat verantwoordt de ge
zonde mix die een dergelijke
wijk toch is.’ (sl)

Zo gaat cohousing in de
Clementwijk eruitzien. Foto: sl

