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Nieuwe fietsbrug aan station geplaatst
LIEDEKERKE

Zeven van de negen Beerselse basisscholen namen deel aan de KLASsica.

Leerlingen wanen zich veldrijder
ALSEMBERG

De vijfde en zesdejaars van ze
ven van de negen Beerselse basis
scholen hebben zich gisteren tij
dens de vierde editie van de
KLASsica met hun fiets mogen
uitleven op de Elsemheide in Al
semberg. Daar heeft dit weekend
de Classica Elsemaa plaats, maar
de leerlingen kregen als eerste de

kans om het veld in te duiken.
Vrijwilligers van enkele lokale
fietsverenigingen zorgden voor
een initiatie en stonden nadien
ook in voor de begeleiding wan
neer het volledige parcours werd
afgelegd. 350 kinderen namen
deel. Voor wie geen fiets mee had,
was een andere activiteit voor
zien. (ssj)
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De 66 ton zware brug moet nog worden afgewerkt.

werden de ankers op de land
hoofden geplaatst, nadien de leu
ningen en tot slot werden de drie
brugdelen aan elkaar gemon
teerd. De brug kan nog niet in ge
bruik genomen worden. De ko
mende maanden wordt het brug
dek afgewerkt en voorziet AWV
de toegangen. In de loop van 2017
zal de brug gebruiksklaar zijn.

Intussen zijn de werken in de
Stationsstraat zo goed als afge
rond. De focus verschuift nu naar
de bouw van het stationsgebouw
en de afwerking van de perrons
en tunnels. Het nieuwe stations
gebouw zou klaar zijn in het voor
jaar. Eens het gebouw is afge
werkt, begint AWV aan de afwer
king van het stationsplein. (dhh)

Alle serviceflats verkocht, nog kamers over in woon-zorgcentrum

IDH

Eerste bewoners nemen intrek in nieuwe
en moderne seniorencampus Qaly
ALSEMBERG

W

In het nieuwe woonzorg
centrum en de serviceflats
van seniorencampus Qaly
in Alsemberg hebben de
eerste bewoners hun intrek
genomen. De voorzieningen
zijn indrukwekkend. “Onze
prijzen liggen iets hoger,
maar niet buiten bereik.”

Kruispunt Arkenvest
opnieuw open voor
alle verkeer

JELLE SCHEPERS

SSJ

De laatste werken in de gebou
wen van de nieuwe senioren
campus Qaly op de hoek van de
Beukenbosstraat en de Alsem
bergsteenweg zijn nog bezig,
maar begin september hebben
de eerste bewoners er hun in
trek al genomen. Zowel in het
woonzorgcentrum als de ser
viceflats verblijven volgens ini
tiatiefneemster en eigenaar W Eten gebeurt niet in grote eetzalen, maar in kleine ruimten.
Lieve Verplancke een twintigtal
bewoners. “De 42 serviceflats sen die bijvoorbeeld na een zie
zijn verkocht, maar nog niet al kenhuisopname niet klaar zijn
lemaal bewoond. Dat komt om om terug naar huis te keren.
dat sommige eigenaars nog wat

LIEVE VERPLANCKE
INITIATIEFNEEMSTER

“We willen niet dat
familieleden hier met
tegenzin komen”
wachten om erin te trekken,
terwijl anderen hun assistentie
woning doorverhuren. Van on
ze 78 kamers in het woonzorg
centrum zijn er nog veel vrij,
want we hebben nog niet veel
publiciteit gemaakt. Dat we zo
wel serviceflats als kamers in
het woonzorgcentrum aanbie
den, is alleen maar een voor
deel. Dat maakt dat personen
met een zwaar zorgbehoevende
partner altijd vlakbij zijn.” Ver
der zijn er nog negen kamers
kortverblijf, bestemd voor men

Het kruispunt kreeg een nieuw fietspad.

HALLE

Alle voorzieningen

Om het de bewoners naar hun
zin te maken, werden kosten
nog moeite gespaard. “De gan
gen zijn niet recht, maar gebo
gen. Dat is een meerkost, maar
vermijdt het gevoel van een in
stelling. In de kamers werken
we veel met hout, voor een hui
selijke sfeer”, zegt Verplancke.
De voorzieningen zijn indruk
wekkend. Zo kunnen de bewo
ners relaxen in een bubbelbad
of de sauna, terwijl ook biljar
ten, fitnessen, een kappersbe
zoek en een workshop in de cre
aruimte mogelijk zijn. “Het
middagmaal wordt genuttigd in
een kleine eetruimte en er is
een lounge per leefgroep, waar
bewoners tv kunnen kijken.”
Verplancke heeft ook alles in
het werk gesteld om het bezoe
kers zo aangenaam mogelijk te
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De werken van het Agentschap
Wegen en Verkeer in de Stations
straat zijn grotendeels afgewerkt.
De focus van de werken ver
schuift nu naar de afwerking van
de perrons en de bouw van het
nieuwe stationsgebouw. Daarna
werkt Wegen en Verkeer het
nieuwe stationsplein en de omge
ving verder af. Intussen werd wel
al een nieuwe voetgangers en
fietsersbrug geplaatst die het sta
tion met het centrum van Liede
kerke verbindt. De bouw van
hiervan is een huzarenstukje. De
nieuwe brug weegt 66 ton waar
door ze in drie delen moest gele
verd worden met een uitzonder
lijk transport in konvooi. Eerst
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Aan het station van Liede
kerke werd een nieuwe fiet
sers en voetgangersbrug ge
plaatst. De brug kan voorlo
pig nog niet gebruikt worden.
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Zo zien de 42 serviceflats in het nieuwe centrum er uit.

maken. “We willen niet dat fa
milieleden en vrienden hier
met tegenzin komen. Onder
meer daarom hebben we het
Grand Café opgericht, dat mid
den november de deuren opent.
Zowel de bewoners als de be
zoekers kunnen er iets eten of
drinken. Er is ook een familie
ruimte voor feestjes, die met
een gordijn afgesloten kan wor
den. In de aangrenzende poly
valente ruimte kan zelfs een

film bekeken worden. Die ruim
te zal ook gebruikt worden voor
onder meer workshops en le
zingen waar ook mensen van
buitenaf welkom zijn.”
Door al die voorzieningen ligt
de prijs hoger dan in OCMW
woonzorgcentra. “Onze dag
prijs bedraagt 72,5 euro. Daar is,
op een kappersbezoek na, alles
wel inbegrepen. We zitten daar
mee iets hoger, maar zeker niet
buiten bereik.”

Het kruispunt van de Arken
vest, Parklaan en Basiliekstraat
is sinds gisteren opnieuw open
voor het verkeer. De nieuwe be
tonlaag werd getest en voldoende
uitgehard bevonden. Hierdoor
geldt opnieuw de oude verkeers
regeling, ook voor de bussen van
De Lijn en TEC. De omleiding via
de Graankaai wordt opgeheven
en de Bospoortbrug is opnieuw
in beide richtingen open.
De herinrichting van het kruis
punt kadert in de vernieuwings
werken van de Basiliekstraat.
Het kruispunt werd niet enkel
ruimtelijk heringericht, maar er
werden ook rioleringswerken
uitgevoerd. Belangrijke vernieu
wing is het verplaatsen van de
bushalte die verschoven is van de
ingang van het stadspark naar
het begin van de Arkenvest. De
bussen stoppen er op de straat,
wat de snelheid op deze drukke
plek in de stad sowieso zal tem
peren. Ook werden er nieuwe
fietspaden en voetpaden aange
legd.
Ondanks de heropening van het
kruispunt zijn de werken nog
niet afgerond. De bestrating
wordt nog verder afgewerkt, net
als de voetpaden en de ingang
van de bibliotheek. Er worden
ook nog zitbanken geplaatst. Op
termijn is het de bedoeling dat
ook het verdere stuk van de Basi
liekstraat tussen de bibliotheek
en de Bospoortbrug wordt ver
nieuwd zodat de Basiliekstraat
dan een geheel vormt. Maar deze
werken zullen pas gebeuren eens
de Bospoortbrug vernieuwd is en
een nieuwe Zuidbrug over het
kanaal is gebouwd. (idh)

