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Nieuw woonproject kleurt mee het hart van wijk Marolle

Met een symbolische eerstesteenlegging is het
startschot gegeven voor
de bouw van het Passionistenhof, in de Marolle in
Kruishoutem. De naam
verwijst naar de paters
Passionisten die een belangrijke stempel drukten
op het gehucht.
PAUL DARRAGAS

Het woonproject Passionistenhof wordt gebouwd op de site
van de vroegere gemeenteschool, op de hoek van de Deinsesteenweg met de Passionistenstraat, in de wijk Marolle in
Kruishoutem. Sinds daar enkele
jaren geleden een nieuwe gemeenteschool in gebruik werd
genomen, bleef de schoolsite
zonder functie. Het gemeentebestuur van Kruishoutem was
dan ook vragende partij voor
een nieuwe bestemming voor
oude gemeenteschool.
Nancy Vercruysse, die meer
dan twintig jaar in de Marolle
woonde en momenteel in Tielt
een schrijnwerkersbedrijf runt,

Gebruiksklaar in 2018
“We hechten veel belang aan
een goede integratie van het
project in de wijk Marolle”, zegt
de vrouw nog. “Dat uit zich onder meer in de materiaalkeuze
en de goede aansluiting met
aanpalende woningen, maar ook
in de naam van het project: Passionistenhof. Dat is een eerbe-
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Straatverlichting
vat plotseling vuur

Eet-benefiet voor
slachtoffers woningbrand

De Brandweerpost van Ronse
moest zaterdag omstreeks
7.45 uur uitrukken naar de
Steenweg op Rozenaken. Daar
had een openbare verlichtingspaal vuur gevat.
Door oververhitting was de
opzetarmatuur weggesmolten
en op de rijbaan gevallen. Er
ontstond een kortsluiting, met
een brandje tot gevolg. (fdv)

The Pub Oosterzele en traiteur
Ter Ginstbergen houden een eetfestijn ten voordele van het gezin
De Corte uit Landskouter. De familie met vijf kinderen verloor
alles na een woningbrand op 13
oktober. De eet-benefiet vindt
plaats op vrijdag 1 december vanaf 19 uur in GC De Kluize. Kaarten in The Pub of bij Elsy De Wilde via 0494-86.57.04. (jvw)

Nancy Vercruysse kijkt toe hoe leerlingen de eerste
bouwstenen van het Passionistenhof leggen.
toon aan de paters Passionisten
die de wijk Marolle groot hebben gemaakt.” Bedoeling is dat
de appartementen in de zomer
van 2018 gebruiksklaar zijn.
“Uiteraard juichen we dit project toe, want betaalbaar wonen
is heel belangrijk”, zegt burge-

meester Joop Verzele (CD&V). “We
stellen vast dat
veel gezinnen zich in Kruishoutem willen vestigen. Dat heeft
ongetwijfeld te maken met de
vlotte bereikbaarheid van onze
gemeente via de E17.”
PDV

zag in de schoolsite mogelijkheden voor de realisatie van een
woonproject. Het verouderde
schoolgebouw verbouwen, was
geen optie en dus werd voor een
nieuwbouw gekozen.
“Ik ben trots en blij om dit project op de Marolle te kunnen realiseren”, zegt Vercruysse, die
de oude gemeenteschool kocht.
“We realiseren hier dertien
huurappartementen, elk met
twee slaapkamers en een ruim
terras, en een studio met één
slaapkamer. De maandelijkse
huurprijs voor een appartement
zal 650 euro bedragen. Voor de
studio
moeten
huurders
550 euro per maand betalen. In
de huurprijs is een parkeerplaats inbegrepen.”

KRUISHOUTEM

PDV

Schoolsite maakt plaats voor Passionistenhof

Het project telt veertien huurflats.
“Voorts zijn er heel wat jobs in
de buurt en zijn ook voorzieningen zoals kinderopvang, scholen
en sportinfrastructuur aanwezig.”

HETA SL 8, wereldprimeur:
houthaard mét ongeziene emissiewaarden

Fijnstof uitstoot:
0,63 g/kg hout

DE HAARDEN WINKEL
VOOR IEDEREEN
MET HET
GROOTSTE GAMMA
KWALITEITSMERKEN

25 JAAR EXPERT IN MILIEUVRIENDELIJKE SCANDINAVISCHE HOUTHAARDEN

”Sociaal Huis verdient mobiel
loket in alle deelgemeentes”
OUDENAARDE

Via een mobiel loket kunnen het Sociaal Huis tot bij
de mensen zelf brengen:
dat is wat oppositiepartij
SP.A voorstelt in Oudenaarde.

PDV

“Voor veel mensen uit de deelgemeenten is een verplaatsing
naar het Sociaal Huis in Oudenaarde aan de Meerspoort een
hele
onderneming”,
zegt
OCMW-raadslid David Vanden
Bossche (SP.A). “Dat is jammer, want op die manier lopen
heel wat inwoners de dienstverlening, waar ze recht op
hebben, mis.”
Om het Sociaal Huis dichter
bij de mensen te brengen, stelt
de lokale SP.A-afdeling voor
om een mobiel loket op te richten. Dat mobiel loket kan dan
bijvoorbeeld één keer per
maand met twee maatschappelijke assistenten in elke deelgemeente een zitdag houden. Inwoners van de deelgemeenten
zouden zo dicht bij de deur met
hun vragen of problemen te-

ARCHITECTURALE
HAARDCONCEPTEN

OCMW-raadslid David Vanden
Bossche.
W

rechtkunnen.
“Je kan dit perfect organiseren in de ontmoetingscentra of
parochiezaaltjes in de deelgemeenten”, zegt Vanden Bossche. “Die zijn veelal centraal
gelegen en toegankelijk.”
Bij SP.A hopen ze dat het
stadsbestuur oren heeft naar
het voorstel. (pd)
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