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EET JE MEE MET JOUW 
BURGEMEESTER DU TRÉ?

#goedgezind



OP ZOEK NAAR DE IDEALE LOKATIE  
VOOR EEN VRIJETIJDSCOMPLEX

Het gebouw is een oud fabrieksge-
bouw, met alle gebreken die daar bij 
horen. De indeling van het gebouw is 
verre van ideaal, met als gevolg voort-
durende verbouwingen en herschik-
kingen. Het complex is ook niet naar 
behoren geïsoleerd, waardoor het 
gemeentebestuur jaarlijks een bedrag 
moet neertellen dat ruim boven de € 
100 000 ligt, alleen al voor de nutsvoor-
zieningen. Na iedere fikse regenbui kan 
ons personeel aan de slag met emmer 
en dweil, omdat het dak blijft lekken.

Men kan zeer lang van gedachten wis-
selen over de vraag of  de aankoop van 
dit complex een juiste beslissing was 
voor de huisvesting van onze diensten. 
Een zinnig antwoord kan men maar 
vinden als men ook de juiste omstan-
digheden uit die bewuste periode kent.
Waar geen discussie kan over bestaan, 
is het gegeven dat Hoogendonck nog 
vele jaren een zorgenkind zal blijven.

Opnieuw staan zware investeringen 
voor de deur. De vernieuwing van de 
vloer in de sporthal, de vernieuwing 
van douches en kleedkamers, de plaat-
sing van nieuwe centrale verwarming, 
een reeks energiebesparende maatre-
gelen, al deze ingrepen werden door 
het gemeentebestuur opgenomen in 
een financiële meerjarenplanning voor 
meer dan € 2 500 000.
Intussen weten we dat het complex 

ook na al deze maatregelen niet zal zijn 
wat de Waasmunsteraar verdient: een 
eigentijds en comfortabel huis voor 

sport en cultuur.

Het gemeentebestuur heeft een stuk 
grond in eigendom, dat beter geschikt 
lijkt voor de huisvesting van al deze 
functies. Het is gelegen aan de binnen-
kant van de Roosenberglaan en staat 
op het gewestplan juist ingekleurd, als 
zone voor gemeenschapsvoorzienin-
gen.

Deze zone sluit veel meer aan bij 
onze dorpskern, wat een meerwaarde 
betekent voor ons gemeenschapsleven. 
Zij ligt op loopafstand van de centrum-
scholen en zal binnen enkele jaren kun-
nen bereikt worden via allerlei veilige 
fietsverbindingen.

Sinds vele jaren wordt het be-
langrijkste deel van ons sport- 
en cultuurgebeuren gehuisvest 
in “Hoogendonck”, een com-
plex aan de Nijverheidslaan, 
waar zich ook onze bibliotheek, 
onze brandweerkazerne en een 
cafetaria bevinden.
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WOONGELEGENHEID IN 
EIGEN GEMEENTE

#goedgezind

In een nieuw complex kunnen sportzalen worden ondergebracht, een bibliotheek, een 
degelijke fuifzaal, een toerismeloket, onze vrijetijdsadministratie, een cafetaria,… kortom, 
alle functies die best onder één dak kunnen worden gebracht.
Met al deze overwegingen in het achterhoofd, werd door het bestuur een studiebureau 
aangesteld, dat werkzaam is onder de naam STRAMIEN, met de opdracht om een on-
derbouwde vergelijking te maken tussen de twee locaties. Eind juni werd het eindrapport 
voorgesteld. Een lijvige studie, die voor iedereen ter beschikking ligt, wijst uit dat de site 
aan de Roosenberglaan veruit de meest geschikte lokatie is.
Een vergelijkende tabel vormt de samenvatting van de studie en ziet er als volgt uit.

De belangrijkste vaststelling zat in de eerste, ruwe 
berekening van de kostprijs. Het complex Hoog-
endonck ombouwen naar een volwaardige infra-
structuur kost precies evenveel als een nieuwbouw 
aan de Roosenberglaan.

Hiermee is het verhaal uiteraard niet af. De plannen 
moeten immers ook betaalbaar zijn.

Een eerste prognose van de bouwkost leert ons dat 
we rekening moeten houden met een bedrag van € 
10 000 000, nog te verhogen met BTW. Dat is voor 
een kleine gemeente uiteraard een zeer aanzienlijke 
investering.

Op dit moment bekijkt het bestuur of  dit kostenplaatje kan worden verwerkt in het gemeentelijk budget. Met de klassieke fi-
nancieringsmechanismen, zullen we er wellicht niet geraken. Er zal moeten worden gezocht naar alternatieven, zoals publiek-
private samenwerking, een moderne werkwijze die toelaat om samen te werken met de private sector en zo tot een reductie 
van de kostprijs te komen.

De CD&V-afdeling van Waasmunster droomt van een nieuw vrijetijdscomplex aan de Roosenberglaan en van een even 
nieuwe mooie woonzone aan de Nijverheidslaan.

Maar CD&V zal, samen met haar coalitiepartner, de eerste zijn om er over te waken dat onze gemeente niet in een financieel 
avontuur wordt gestort waar we het einde niet van zien.

U hoort ongetwijfeld in de komende weken en maanden hoe dit dossier zal aflopen.

Indien u zelf  een bijdrage wil leveren in de afwegingen die het bestuur op dit moment maakt, kan u altijd terecht bij één van 
onze mandatarissen.
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Een verhuis naar deze site zou bovendien betekenen dat er een 
aanzienlijke bouwzone vrijkomt in onze gemeente, op de plaats waar 

zich nu Hoogendonck bevindt. Heel wat Waasmunsterse jonge gezin-
nen zijn al jaren tevergeefs op zoek naar betaalbare bouwgronden of  

woningen. Het gemeentebestuur zou een sturende rol kunnen spelen en 
de site Hoogendonck op de markt kunnen brengen, zodat deze mensen in 

eigen gemeente kunnen blijven wonen.

Een eerste voorlopige schets van toekomstige bewoning aan de Nijverheidslaan vindt u hieronder.  
Er komen 49 nieuwe woningen op voor.
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-werking in 

onze gemeente? Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 

conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Peter Van Bossche
(voorzitter@cdenvwaasmunster.be)
www.waasmunster.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Afscheid van Heli De Baere
Op 5 september 2014 overleed Heli De Baere, een bekend en 
graag gezien Waasmunsters figuur en CD&V-politicus.

Heli kwam voor de CVP in de gemeenteraad op 5 januari 1983. Hij zou ge-
meenteraadslid blijven tot 2006.
In 1986 werd Heli ook schepen, een mandaat dat hij zou uitoefenen tot 1994. 
Zijn belangrijkste bevoegdheden waren openbare werken, landbouw, midden-
stand, sport, sociale zaken en feestelijkheden.
Van 1995 tot 2001 zetelde Heli ook in de provincieraad.
Tot aan zijn overlijden is Heli politiek actief  gebleven. Hij bleef  achter onze 
CD&V-afdeling staan, in de eerste plaats achter zijn echtgenote, onze schepen 
Agnes Dierick.
Minder dan een week voor het overlijden van Heli, vierde hij met Agnes nog 
zijn gouden huwelijksjubileum. Een zeer intens moment, met een bijzondere 
waarde, zo blijkt nu.
Het zal voor ons moeilijk zijn om het voortaan zonder Heli te stellen. Hij 
was intussen meer dan 30 jaar een vaste waarde in ons midden, voor wie geen 
inspanning teveel was.
We gaan zijn ongezouten mening over het reilen en zeilen in onze gemeente 
missen.
Aan Agnes, de kinderen en kleinkinderen bieden wij onze blijken van deelne-
ming en troost aan.


