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VEURNE / ALVERINGEM

LENDELEDE

Hoofdgriffier Mol kiest voor Veurne

Stevanstort wil doorgaan tot 2015

De rechtbank van eerste aanleg in Veurne heeft eindelijk een
nieuwe hoofdgriffier. Nancy Luypaerts had er een verhuis van Mol
naar Alveringem voor over.
De rechtbank van eerste aanleg in Veurne moest vijftien maanden
wachten op een opvolger voor hoofdgriffier Paul Debruyne, die in
mei 2009 met pensioen ging. ‘Vroeger werd je hoofdgriffier via een
sollicitatiegesprek. Sinds de hervorming van ons statuut in december 2008 moeten kandidaten examens en een proef afleggen’,
vertelt Luypaerts. Ze slaagde als enige van de vijf kandidaten. Om
in Veurne aan de slag te gaan, moest ze met het hele gezin naar de
Westhoek verhuizen. (mma)

Paul Vandeputte, zaakvoerder van de nv Stevan, vraagt om na
september 2011 nog vier jaar langer te mogen storten in de putten
aan de Heulestraat. Voormalig minister van Milieu Vera Dua
(Groen!) wou dat het stort al in 2006 sloot. Maar haar opvolger,
Kris Peeters (CD&V) verlengde de vergunning tot september 2011.
Nu wil uitbater Paul Vandeputte doorgaan met storten tot in 2015.
De laatste jaren mag Vandeputte alleen nog bagger- en reinigingsspecie en residu van grondverontreiniging storten. Dat mocht hij
normaliter nog tot september 2011. De zaakvoerder vraagt nu een
verlenging aan omdat hij tegen september 2011 de putten niet
krijgt opgevuld. (odw)

KUST

Kustburgemeesters
willen eigen
weerberichten
De burgemeesters van de
kustgemeenten willen dat
meer media specifieke
weerberichten voor de kust
opnemen. Dat zegt Patrick
De Klerck (Open Vld),
voorzitter van het kustburgemeestersoverleg. Hij
stelde vast dat de zon in
2009 het meest scheen aan
de kust. Maar omdat de
media daar niet altijd de
nodige aandacht aan geven, mist de toeristische
sector nog te vaak de extra
omzet.
‘Nu het wetenschappelijk
is bewezen dat de kust het
meeste zonlicht krijgt,
hopen we opnieuw dat
meer nationale media
aandacht besteden aan het
microklimaat van de kust
en een aparte voorspelling
voor deze regio meegeven.
De Vlaamse overheid deed
al haar deel via de website
www.kustweerbericht.be.’

Schepen Edwin Fontaine (SP.A) bij de laatste beschikbare verkavelingsruimte in Oostende. © efo

400 NIEUWE WONINGEN VERMOTE LAATSTE VERKAVELING IN OOSTENDE

Ruimte voor woningen
helemaal op in Oostende

(belga)

Voor de realisatie van de laatste grote
verkaveling legt Oostende strenge
voorwaarden op. Begin 2011 wordt
begonnen met de nieuw verkaveling
aan de Stuiverstraat.
●

Verkaveling Vermote zal
worden bebouwd
● 400 woningen
● Oostendse woonzone
daarmee volledig ingevuld
VA N O N Z E M E D E W E R K E R

EDWIN FONTAINE
OOSTENDE Het

schepencollege ontving een verkavelingsaanvraag voor een zone van 22,8
hectare, gelegen tussen de Stuiverstraat, Rietmusstraat en Gistelsesteenweg, in de volksmond

de ‘verkaveling Vermote’ genoemd, naar één van de eigenaars van de voormalige landbouwzone.
Drie verkavelaars willen de zone
ontwikkelen omdat de nood aan
nieuwe woningen in Oostende
groot blijft, niettegenstaande de
meest recente verkaveling Bostoen aan de Prins Roselaan met
270 loten bouwgrond.
Grondontsloten

‘Dit gebied is voorzien als woonzone, en we staan daar als stadsbestuur achter omdat de ruimte

voor grote verkavelingen zeer
klein is. Met deze verkaveling is
ze zelfs volledig opgebruikt’, zegt
schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Bronders (SP.A).
Op de site komen vierhonderd
grondontsloten woningen, en
geen appartementen of meergezinswoningen. ‘Er is gekozen
voor een gemengd woontype met
percelen kleiner dan vijfhonderd
vierkante meter, en de mogelijkheid voor groepsbouw. Driekwart van de woningen is bescheiden. We bepalen verder ook
hoe de verkaveling er zal uitzien.
De plaats van de carport en tuinhuis liggen vast om te vermijden
dat er een wildgroei komt.’
Sociale koopwoningen

De nieuwe verkaveling voorziet
ook zeventig sociale koopwoningen. Oostende zoekt nu contact
met de huisvestingsmaatschappijen om dit te realiseren. Voor
vzw Duinhelm, een centrum dat

werkt met personen met een
handicap en opvang voorziet in
kleine leefgroepen en via zelfstandig wonen, is de verkaveling
positief. Duinhelm krijgt de mogelijkheid om uit te breiden in de
nieuwe verkaveling. ‘We verwachten spoedig de behandeling
van de verkavelingsaanvraag.
Daarna kan het snel gaan en al
begin 2011 kunnen de wegeniswerken in de nieuwe verkaveling
beginnen.’ De vierhonderd woningen worden in verschillende
fasen gerealiseerd.
Stadsrandbos

Bronders waarschuwt dat dit de
laatste grote verkaveling is: ‘Nadien is er geen ruimte meer in
Oostende, tenzij we open gebied
aansnijden als nieuwe woonzone. Maar ook dat is niet evident
omdat de open ruimte op de rand
van het stedelijk gebied voorzien
is als groenzone in het stadsrandbos.’

