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Een nieuw jaar
wensen

Onze burgemeester getuigt

Beste lezer,

‘Puurs is in beweging’. ‘Puurs heeft een toekomstvisie’. ‘Puurs
heeft ambitie’. Je leest het in de pers, je hoort het op straat: er leeft
wat in Puurs. De CD&V ploeg van Koen Van den Heuvel zit op
volle kruissnelheid en de minutieus voorbereide realisaties worden
nu ook zichtbaar. In onze verschillende leefgemeenschappen zijn
ambitieuze plannen in uitvoering of ze staan alvast in de steigers,
met als één doel: gezellige buurten maken waar het voor u, beste
lezer, goed is om te wonen, te werken, te winkelen.
Onze gemeente zal de komende jaren grondig veranderen. We leggen
nu letterlijk en figuurlijk de bouwstenen voor onze toekomst. In dit
nummer leest u er meer over.
Uiteraard zijn we ook erg trots dat onze burgemeester de belangen
van onze regio nog beter kan verdedigen als Vlaams
volksvertegenwoordiger in Brussel.
En omdat het reeds het einde van het jaar is, peilden we bij enkele
mensen uit onze gemeente naar hun mening over
2004 in de ‘eindejaarslijstjes’.
Kortom, heel wat noodzakelijke wintervitaminen in
dit nummer.
Namens de hele CD&V ploeg wens ik u een een
gelukkig en vreugdevol nieuwjaar.
Chris Coeck
Voorzitter

Puurs

ligt nu dichter
bij Brussel

Interview

Vooraf

Een uitgave van de Puurse CD&V: pit en levenskracht voor onze gemeente!

Koen, proficiat met uw verkiezing tot Vlaams volksvertegenwoordiger.
“Dank u. Het resultaat van de voorbije verkiezingen was voor CD&V en
mezelf uitstekend. Samen met onze kartelpartner N-VA zijn we opnieuw de
grootste partij in Vlaanderen. Puurs heeft me ongelooflijk gesteund en daar
ben ik echt heel dankbaar voor.”

Is er nu veel veranderd in je leven?

Beste lezer,
dit magazine staat boordevol artikels die ook
voor jou van belang zijn! Dit is onze gemeente!

Noteer in uw agenda

“Och, ik ben nog steeds dezelfde Koen uit Puurs. Uiteraard is er op
professioneel vlak het een en ander veranderd. Zoals je weet, werkte ik
deeltijds in de Nationale Bank. Daar ben ik uiteraard mee gestopt. Dat
betekent concreet dat ik me nu 200 % kan inzetten voor Puurs en de regio.
Zowel als burgemeester én als Vlaams volksvertegenwoordiger.”

200 % inzetten, hoe doe je dat?
“Als burgemeester kan ik uitstekend mijn job als volksvertegenwoordiger
combineren, maar het is uiteraard keihard werken. Elke werkdag is goed
gevuld, regelmatig tot ‘s avonds laat. Ook in het weekend heb ik nog heel
wat werk. Als je ten dienste van de bevolking wil staan, dan moet je ook
beschikbaar zijn. Je moet weten wat er bij de mensen leeft, voeling hebben
met de mensen.”

Puurs is en blijft mijn passie

Nieuwjaarsontbijt Eindejaarsvraagjes
Zondag 16 januari ‘05
Is het een voordeel om ook burgemeester te zijn?

“Absoluut. Puurs is en blijft mijn passie. Alleen, en dat merk ik heel goed, kan
ik in het parlement de vragen, problemen, verzuchtingen van mensen nu nog
beter oplossen. Twee concrete voorbeelden: de N16, met de verbreding van de
Scheldebrug, en de ontsluiting van de Puurse bedrijfsterreinen.

Lees verder blz. 3

9-12u | feestzaal CC de Kollebloem
Gastspreker: Ludwig Caluwé
(Volw. 7 euro, kind 3 euro | inschrijven vóór 10 januari bij schepenen en burgemeester)

Iedereen kent ze wel: de reeks vraagjes aan BV’s op het einde van elk jaar.
Wij stelden volgende vragen aan enkele BP’s. Lees de antwoorden van
deze Bekende Puursenaars in dit nummer.
• Wat vond u de beste realisatie in Puurs ?
• Wat vond u het beste evenement in Puurs?
• Waar ergert u zich aan in Puurs?
• Wat zou u willen veranderen in Puurs?
• Wat zijn uw wensen voor de lezers voor 2005?

Ook voor
kinderen!
Politiek, (n)iets voor jou ?

2 Eindejaarsvraagjes
Jurgen
Vandam
Commercieel adviseur,
voorzitter CD&V-Jongeren Puurs
Beste realisatie Goedkeuring van de bouwplannen van het
Jeugd OntmoetingsCentrum.
Mijn evenement ‘Return’ in ‘t Schuur.
Ergernis Te weinig winkels!
Verandering Voortdurend aandacht voor leefbare buurten.
Mijn wensen De kracht om een verlangen om te buigen tot
een doel.

2005 in...

Breendonk
In april 2003 startten de werken en de heraanleg
van Breendonk. Twintig maanden lang werd in
een 14-tal straten met grote machines gewerkt.
Vandaag, vele Brio-praatcafés later, loopt de
afwerking ten einde. In het weekend van 16 en 17
april 2005 zal een groot dorpsfeest georganiseerd
worden, want een nieuw dorp verdient een feest!
Maar ook tijdens de volgende jaren staat nog heel
wat op stapel! In 2005 wordt de Bloemenwijk een
veilige Zone 30. Hardrijden in de Buisseretlaan
wordt afgeremd door het beter afbakenen van de
parkeerplaatsen. Voorts wordt het sociaal
woningbouwproject aan de ‘vijfhoek’ afgewerkt en
start de restauratie van de kerk. Breendonk is
klaar voor de 21ste eeuw.
Onze 5 Breendonkse raadsleden zijn blij dat de werken bijna ten einde zijn.

Nieuw
hart

in Puurs!

Enkele weken terug stelde de ploeg van Koen
Van den Heuvel het ‘masterplan’ aan de pers
voor en enkele dagen later, tijdens een druk
bijgewoonde infovergadering in het CC, aan
de hele bevolking.
De pers besteedde ruime aandacht aan dit
ambitieus toekomstplan met foto’s en interviews.
Wat meteen opviel in de pers waren de lovende
commentaren. De krantentitels waren duidelijk:
‘nieuw hart voor Puurs’ - ‘Ambitieus en gewaagd’
- ‘Puurs krijgt
nieuw marktplein’
- ‘grote belangstelling en goedkeuring voor het
Puurse masterplan’.
Onze middenstanders reageren
eveneens vol lof.
Iedereen is het er
over eens dat
Puurs dergelijke
ingreep nodig
heeft om een
leefbaar en
aangenaam dorp te blijven, waar het goed is om
te wonen en te winkelen. Ook de handelaars die
moeten verhuizen, zijn duidelijk: ‘drastisch maar
absoluut eens’.
Tijdens de bewonersvergadering in het CC waren
de reacties al even enthousiast: ‘ambitieus!’ ‘veel over nagedacht’ - ‘daar zat Puurs op te
wachten!’ - ‘een uitdaging’ - ‘een echt
toekomstplan!’ - ‘gefeliciteerd!’. Een van de
aanwezigen, met duidelijk kennis van zaken,
benadrukte dat dit plan in vergelijking met
andere dorpskernvernieuwingen, tijdloos was en
zowat het beste dat hij ooit al had gezien.
Ook raadslid Lucie Selleslags deelt de mening
van vele mensen dat de snelheid van de wagens
naar beneden moet in de dorpskern. Veiligheid
voor schoolgaande jeugd, fietsers en wandelaars
staat centraal in dit plan.
Met andere woorden: wie nu nog zegt dat er in
Puurs geen ambitieuze visie op lange termijn is,
komt duidelijk van een andere planeet.
(Lees ook het artikel ‘Zone 30 heeft voorrang’ op
deze bladzijde.)

Verkeeer

Zone 30
heeft voorrang
Puurs is een groene gemeente met heel wat
fietsers en schoolgaande jeugd. Het voorbije jaar
werden al enkele ‘Zones 30’ ingevoerd: Eikse
Amer, Liezele en Breendonk centrum. Maar dit is
ruim onvoldoende! Door de grote werken in Puurs
zal de snelheid drastisch dalen in het centrum en
omgeving, zoals de Molenstraat.
Studiebureau ‘Langzaam verkeer’ is nu bezig met
een aantal gebieden in kaart te brengen die in
aanmerking komen om in 2005 Zone 30 te worden:
Bloemenwijk (Breendonk); Kaardijk, Bloemhof,
Leuk, Grote Lei, Hauchecornestraat, Molenveld,
Beemdstraat, Nieuwstraat (Ruisbroek);
Fabiolapark, Winkelveld, Coolhemveld (Kalfort).
In 2006 komen Boudewijnhof, Flierke, Wijk
Neerheide (centrum); Nutenstraat, Merlegatveld
(Kalfort); Wijk Moer, buurt Gasthuisdreef,
Kloosterstraat, Dr. De Wachterlaan en Gebr.
Aertslaan (Ruisbroek) aan de beurt.

Eindejaarsvraagjes
Tessa Van Peer
Actieve jongere
Beste realisatie Het Joc, het jongerenontmoetingscentrum!
Voor de jeugddienst (crea-atelier, speelpleinwerking) zijn dan
veel problemen opgelost, vooral de verplaatsingen.
Mijn evenement SWITCH, absoluut! Dit is een project tussen
Puurs en een gemeente in Polen, namelijk Debica. Een
ervaring rijker, die ik zeker niet wou missen.
Ergernis Ik vind dat we te weinig informatie krijgen over de
dingen die er in Puurs te doen zijn. We krijgen wel een
krantje, maar dat komt vaak te laat aan. Dit ergert me niet,
ik vind het eerder jammer.
Verandering Door mijn vrijwilligerswerk in ‘De ark’ merk ik
hier vooral activiteiten voor bejaarden. Dat is nodig, maar ik
zou meer integratie tussen jongeren én bejaarden willen.
Want: bejaarden zijn helemaal niet zo’n moeilijke mensen en
de jongeren van tegenwoordig zijn niet zo slecht!
Mijn wensen Ik wens allen een jaar met verdraagzaamheid,
ook voor personen die anders zijn dan je verwacht. Natuurlijk
ook een goede gezondheid en een jaar met vreugde!

Eindejaarsvraagjes
Frans
De Bondt
Gepensioneerd
Beste realisatie Heraanleg Hoek Ten Eiken, Aspot,
Letterheide met een veilig fietspad.
Mijn evenement Het beste evenement is nog altijd Kalfort
kermis. Pukema is uiteraard eveneens schitterend.
Ergernis Ik erger me vooral aan de uitwerpselen van de
paarden op voet- en fietspaden. Ik zou in Puurs niets
veranderen: alles verloopt normaal, het gaat goed.
Mijn wensen Dat het gemeentebestuur zijn beloftes weer
kan waarmaken en dat iedereen goed gezond mag blijven.

2005 in...

Liezele
“Na de feestelijke kerstheropening van
Liezeledorp, waarmee een leuke traditie
werd ingezet, kunnen we met volle
overtuiging aan de hand van regelmatige snelheidscontroles zeggen dat de
snelheid drastisch gedaald is. Dit tot
ieders tevredenheid. Met het plaatsen
van enkele zitbanken, fietsenrekken en bloembakken hebben wij nu een gezellige en sfeervolle dorpskern.
Er wordt volop geïnvesteerd in een verdere verfraaiing. Denken wij maar aan de prachtige nieuwbouw
van onze parochiezaal die vanaf juni een prachtige nieuwe stek zal zijn voor onze scholieren en voor
alle Liezelse verenigingen. Hartelijk proficiat voor de vele vrijwilligers. Het gemeentebestuur zal de
aanliggende parking vernieuwen, met een maximum aan parkeerplaatsen maar toch aangevuld met
enkele kleurrijke groenelementen.
Het privaat woonproject ‘brouwerij Vieille Villers’ start ook in 2005. Hiermee krijgt onze leefgemeenschap een nieuwe impuls en een sterk gevarieerd aanbod van woongelegenheden voor jong en oud.” zo
besluit schepen Hilde Van der Poorten.

Politiek, (n)iets voor jou ?

Interview

2005 in...

Kalfort
Vevolg
van blz. 1
Dit geeft voor Puurs en onze inwoners uiteraard een
enorme meerwaarde. Puurs ligt hierdoor als het ware
wat dichter bij Brussel. En dat geldt trouwens voor al
de mensen van onze regio. Ik wil een echte ‘volks’vertegenwoordiger zijn. Voor alle mensen van KleinBrabant en de regio. Uiteraard hebben we met Kris
Peeters als minister ook een enorme troef.”

Wat zijn je prioriteiten in het parlement?
“Zoals ik al zei, in de eerste plaats onze regio. Voor
het domein economie en werk, werd ik al onmiddellijk
bij de regeringsonderhandelingen betrokken. Als
kersvers volksvertegenwoordiger was dat natuurlijk
een leuke verrassing. Puurs is bovendien een mooi
voorbeeld voor heel Vlaanderen wat betreft de
tewerkstelling, want onze werkloosheidsgraad
behoort tot de laagste in Vlaanderen. Heel wat
collega’s, ook van andere partijen, komen me vragen
hoe we dat in Puurs zo succesvol doen. Mijn
antwoord is simpel: kordaat besturen ! Uiteraard heb
ik ook oog voor de vergrijzing van onze bevolking. De
komende jaren zullen heel wat mensen met pensioen
gaan. Dat merk je ook in Puurs. Daarom heb ik in het
parlement een resolutie ingediend die dieper moet
ingaan op deze problematiek, maar dan vanuit een
Vlaamse invalshoek.”

Hoe ziet een doorsnee werkdag eruit?
“Er bestaat eigenlijk geen doorsnee werkdag. De
enige zekerheid is dat er op woensdagnamiddag in de
plenaire vergadering stemmingen zijn. Vaak komen
die ‘s avonds ook op tv. Verder is elke werkdag bijna
altijd even lang, maar daarom niet altijd even
boeiend. Geef toe, dat heeft iedereen wel eens.”

‘Ik ben er voor de mensen,
niet voor de politiek!’
Wat wil je als kersverse volksvertegenwoordiger
bereiken in Brussel?
“Er zijn parlementairen die hun succes meten volgens
het aantal keren dat ze in de pers komen. Dan voelen
ze zich geslaagd als politieker. Amai, die is op tv of de
radio geweest. Waaw!! Net zoals Eddy Wally!
Als ik daarentegen een dossier kan oplossen, zij het
nu van een rolstoelpatiënt die problemen heeft met de
administratie of een belangrijke investeerder die zich
wil vestigen met heel wat extra tewerkstelling, dan
ben ik echt tevreden. Daarenboven heb ik heel wat
ideeën die ik in het parlement wil omzetten ten goede
van onze bevolking. Vergeet niet: de mensen hebben
mij gekozen. Ik ben er voor de mensen. Ik ben er niet
voor de politiek.”

In 2005 zal het woningbestand in onze leefgemeenschap sterk worden vernieuwd.
In het Fabiolapark bouwen we een achttiental nieuwe sociale huurwoningen. Enkele percelen bouwgrond in de Coolhemveldstraat worden door het gemeentebestuur openbaar verkocht. Ook de private
sector investeert volop in de modernisering van de dorpskern. Aan enkele projecten in Kalfortdorp wordt
vandaag de dag al hard gewerkt, en in de Schipstraat wordt een ontwerpplan (RUP) opgestart voor de
site Vertongen.
Nini en Leo volgen de Kalfortse projecten op de voet.
Het verkeer blijft een prioriteit voor de gemeente.
In de beide Kalfortse schoolomgevingen komt er
een ‘zone 30’. De volgende maanden stellen we
ook een visieplan voor Kalfort op, waarin de
verkeerscirculatie in onze dorpskern wordt
heringericht. Een verkeersveiliger en gezelliger
dorp wordt het resultaat.

Eindejaarsvraagjes
Germaine Marnef
Pastoraal medewerkster in Breendonk
Beste realisatie De heraanleg en verfraaiing van ons dorp,
vooral de nieuwe verlichtingspalen en grondverlichting, en
de nieuwbouw van rustoord Sint-Pieter.
Mijn evenement De sportdagen voor senioren.
Ergernis Aan de met vuil begroeide bloemperken en
bordes. Geen fietspaden in drukbereden straten zoals
Hogedreef.
Verandering Op onze goed onderhouden kerkhoven, een
overdekte plaats voor het condoleren na uitvaarten bouwen
en ook een openbaar toilet in Breendonk.
Mijn wensen Aan onze kinderen een warme, veilige thuis;
aan onze jongeren een geslaagd 2005; aan alle jonge
ouders een fijn jaar vol begrip voor elkaar; aan onze zieken
goede verzorgers en
helpende handen; aan onze
senioren veel ontspannende
dagen; aan alle inwoners
van Puurs een zeer goed jaar
en daar kan ieder van ons
zijn steentje toe bijdragen.

Eindejaarsvraagjes
Koen
Van Ackerbroeck
Voorzitter KVG (Katholieke
Vereniging voor Gehandicapten)
Beste realisatie De betere toegankelijkheid van de
openbare gebouwen zoals het gemeenthuis, de kerken in
Liezele en Breendonk en de toiletten in CC de Kollebloem.
Mijn evenement Het enorme activiteitenaanbod van de
dienstencentra en de ondersteuning van het
gemeentebestuur naar de verenigingen toe.
Ergernis Echt ergeren? Eigenlijk niks.
Verandering De herwaardering van onze kerkwegels.
Mijn wensen Meer verdraagzaamheid onder de mensen en
respect behouden voor onze prachtige, groene en open
ruimtes.

Eindejaarsvraagjes

Koen, we wensen je heel veel succes...

Kathy Van Meulder

2005 in...

Puurs

Psychologisch assistente in revalidatiecentrum, ondervoorzitster CD&V Puurs
Beste realisatie Het JOC ...
Raadslid Erwin Spiessens kijkt ongeduldig uit naar het nieuwe Puurs.

Na heel wat werken in de andere leefgemeenschappen komt nu ook het centrum aan de beurt. In de
eerste plaats is het uitkijken naar de twee grote bouwprojecten: het jeugdontmoetingscentrum (JOC) dat veel meer inhoudt dan enkel een fuifzaal - en de sport- en evenementenhal zijn klaar voor
uitvoering. De bouwwerken starten in het voorjaar.
Het wordt ook uitkijken naar de verdere verfijning van het Masterplan, dat op zijn eerste voorstelling
voor het publiek op enorme belangstelling en op heel veel bijval kon rekenen. Dit plan zal in detail
verder worden uitgewerkt in drie fasen, waarvan de uitvoering van de eerste fase (Begijnhofstraat,
Botermarkt, Heilig Hartplaats, Kerkplein, Reststraat, R.Verbelenstraat en Hoogstraat tot aan de
Palingstraat) zal worden opgestart na Pukema 2006. Als in het voorjaar de voorlaatste handelszaak
naar zijn nieuwe locatie verhuist, kan waarschijnlijk al begonnen worden met een gedeeltelijke afbraak
om plaats te maken voor de eerste nieuwe investeerders.
2005 en Puurs-centrum, om heel erg naar uit te kijken !

Mijn evenement Kalfort Kermis natuurlijk!
Ergernis Toenemend individualisme met als gevolg het
stilaan verdwijnen van het ‘dorpsgevoel’.
Verandering Een gezelliger
en veiliger Kalfortdorp,
zodat we tijdens warme
zomeravonden een terraske
of twee kunnen doen in
Kalfort.
Mijn wensen Een uitstekende gezondheid en
(h)echte vriendschappen.

Kom eens feestelijk Nieuwjaarsontbijten op 16 januari !
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Vlot van industriezone

naar N16

4

De Puurse industriezones verschaffen aan
meer dan 5.000 personen werk. Willen we in
de toekomst deze werkgelegenheid behouden,
en zelfs verhogen, dan kan dit enkel als we
nieuwe bedrijven aantrekken en de bestaande
bedrijven investeren.

Eindejaarsvraagjes
Daniël
Caluwaerts
Directeur Sjabi
Beste realisatie De finalisering van de bouwplannen voor
de nieuwe sporthal en de voorziene start ervan in februari.
Mijn evenement Het ganse Pukema weekend.
Ergernis Dat veel mensen zich ergeren aan het gedrag
van anderen, zonder zelf te proberen geen ergernis bij
anderen te veroorzaken!

Dat is pas mogelijk wanneer de ontsluiting van
onze industriezones op de N16 vlotter en veiliger
georganiseerd wordt. Reeds jarenlang pleit CD&VPuurs voor een aangepaste en vlotte toegang tot
de N16.
De ploeg van burgemeester Van den Heuvel is dan
ook blij dat dit dossier sinds enkele maanden in
een stroomversnelling is gekomen. Tijdens zijn
bezoek aan Puurs heeft Minister Peeters (CD&V)
bevestigd dat dit ook voor de Vlaamse regering
een prioriteit is.

De startnota wordt midden januari door de
provinciale auditcommissie goedgekeurd.

Wat staat er in deze startnota?
De 2 huidige kruispunten Pullaar en Pfizer zullen
verdwijnen. Er komt een nieuw knooppunt naast de
carpoolparking waardoor N17 en de industriezone
Schoonmansveld een vlotte en veilige ontsluiting op
N16 krijgen via een niet-gelijkvloers kruispunt. Dit
kruispunt wordt zo ingericht dat ook uitzonderlijk
vervoer er zonder problemen kan passeren. Ter
hoogte van Pullaar komt een fietsdoorsteek.
Voor het kruispunt Pfizer werden verschillende
alternatieven onderzocht door het Vlaamse Gewest en
de Tijdelijke Vennootschap Veilig Verkeer Vlaanderen
(TV3V). Uiteindelijk is er gekozen voor een nieuw
niet-gelijkvloers kruispunt ter hoogte van de vijver
van Alcon, zonder evenwel een ruime inneming te
moeten doen van deze vijver. Bovendien worden de
ontbrekende schakels in de parallelwegen aangelegd.

Wat is de timing?
In eerste instantie wordt in het voorjaar een
bouwvergunning aangevraagd voor het doortrekken
van de parallelweg tussen de KMO-zone en de
industriezone ‘Unibind’.
Indien de vergunningsaanvragen vlot verlopen,
zouden de werken hiervoor eind 2005 kunnen starten.
In de loop van 2005 worden de nodige vergunningen
voorbereid voor de rest van de werken, die wellicht
dan eind 2006 kunnen starten.

Verandering De plannen voor de herinrichting van Puurs
centrum zijn veelbelovend. Hopelijk brengen ze waar elke
Puursenaar op wacht: een levendig centrum met horeca,
winkels en ruimte voor groen, fietsers en voetgangers.
Mijn wensen Minder ergernis aan alles wat er ‘zogezegd’
verkeerd gaat en meer oog hebben voor al het positieve
rondom ons.

Binnen enkele jaren zijn de Puurse industriezones
vlot, filevrij en veilig op de N16 aangesloten!

2005 in...

Ruisbroek

Parkdomein

In 2005 eindigt de fase van het ‘plannen
maken’ voor de herinrichting van de
Ruisbroekse kern. Het openbaar onderzoek is
afgerond, de innemingsdossiers vorderen
zoals voorzien en dus trekken we weldra met
de definitieve plannen naar de Ruisbroekse
Ivo, Diane en Erwin: binnenkort is het de beurt aan Ruisbroek!
inwoners. Ondertussen werken de studiebureaus verder aan het aanbestedingsdossier, zodat half 2006 met de uitvoering van de werken kan gestart worden ter hoogte van de
spooroverweg in de Pullaarsteenweg. Nog even herinneren dat deze werken kaderen in de uitvoering
van een Europese richtlijn inzake waterzuivering. Het is Aquafin die zorgt voor het gescheiden
rioleringsstelsel. Het gemeentebestuur maakt van deze nood een deugd en zorgt ervoor dat meteen ook
de straten op een hedendaagse, meer leefbare, gezellige en dus ook een meer verkeersveilige manier
worden ingericht. Inderdaad, we geven onze dorpskernen terug aan de bewoners en de zwakke
weggebruikers. En de wagen? Die tolereren we gewoon...

Kris
Peeters
Vlaams minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
Beste realisatie De afwerking van de dorpskern in
Breendonk met een volledig nieuw rioleringsstelsel.
Mijn evenement Pukema!
Ergernis De foutparkeerders.
Verandering De gevaarlijke kruispunten op de grote
wegen N16 en A12.
Mijn wensen Met open vizier en volgehouden energie
blijven samenwerken aan veiliger wegen naar een schoner,
natuurlijker Vlaanderen en Puurs, voor meer gelukkige
mensen...
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Hof Ter Zielbeek
2005 wordt ook een belangrijk jaar voor Hof ter
Zielbeek en haar omgeving. Nadat alle eerder
bewandelde pistes met potentiële investeerders zijn
afgesprongen op - je raadt het al: de kostprijs om het
geheel economisch rendabel te krijgen - heeft het
gemeentebestuur een totale koerswijziging voorgesteld. Door een clausule in de aankoopakte kan pas
vanaf eind 2007 het bebouwbare gedeelte verkocht
worden. Dit opent mooie perspectieven naar een
toekomstige woonfunctie. Het gemeentebestuur denkt
hierbij vooral aan het creëren van woongelegenheid
(in samenwerking met een privé-partner) voor
senioren met de nadruk op zelfstandig wonen, maar
met de mogelijkheid om gebruik te maken van talrijke
voorzieningen. Het parkgedeelte blijft onveranderd in

Eindejaarsvraagjes

8ste jaargang - nr. 4 - december 2004

gemeentelijke handen. Met de geïnteresseerde
privé-partners zal ook de mogelijkheid aangekaart worden om de polyvalente ruimte van het
complex open te stellen voor de bezoekers aan het
park. Zo zal het Hof ter Zielbeek de sociale
(contact)functie kunnen krijgen waar steeds naar
gestreefd werd. Om dit alles correct in te kleuren
moet eerst nog een ‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan’
(RUP) worden opgemaakt. Begin 2005 wordt het
licht op groen gezet voor de uitvoering van deze
studie en aansluitend via een aanbesteding
gezocht naar een gepaste investeerder.
De toekomst van dit prachtige parkdomein ziet er
meteen een pak rooskleuriger uit.
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