
LEBBEKE
Geen Santéboetiek
meer, maar wel
voetbaldorp tijdens
EK voetbal
Er mag dan wel geen vervolg ko-
men op de zomerbar Santéboe-
tiek in de tuin van het gemeente-
huis van Lebbeke, de vzw Lebbe-
ke Bruist plant komende zomer
wel een ander initiatief. Dat be-
vestigt de vereniging nadat eer-
der deze week het nieuws over
stopzetten van Santéboetiek be-
kend raakte.

De pop-upzomerbar werd de
voorbije zomer voor het eerst ge-
organiseerd en werd een succes.
Maar er was ook politieke commo-
tie rond ontstaan en dat deed de
organiserende vzw Lebbeke Bruist
beslissen om het gebeuren niet
meer herhalen. Dat ze de heisa beu
waren, weerhoudt de organisato-
ren echter net om iets nieuw op
touw te zetten.
Dat zal een voetbaldorp naar aan-
leiding van het EK voetbal zijn.
«Wij bouwen een fandorp uit op
het oude kaatsplein aan het ge-
meentelijk sportcentrum, aan de
Koning Albertstraat», zegt Joa-
chim Tirez van vzw Lebbeke
Bruist. «Alle matchen van de Rode
Duivels zullen uitgezonden wor-
den op een groot ledscherm van 24
vierkante meter groot. Dat zal
gratis toegankelijk zijn. De eerste
match vindt plaats op 13 juni om 21
uur. Hopelijk halen de Rode Dui-
vels de finale op 12 juli. Dan is het
tot dan feest.»

Zelf initiatief nemen
Voor de tuin van het gemeentehuis
aan de Grote Plaats zal het ge-
meentebestuur zelf initiatief ne-
men. Zo meldt burgemeester Raf
De Wolf (N-VA). «We zullen de tuin
zelf omtoveren tot een leuke ont-
moetingsplek tijdens de zomerse
avonden», zegt hij. (DND)

DENDERMONDE Pensioen voor thuisverpleegster Hilde De Vos:
collega’s Wit-Gele Kruis zetten haar in de bloemen

Thuisverpleegkundige Hilde De
Vos, die voor het Wit-Gele Kruis
tal van huisbezoeken bij patiën-
ten aflegde in Sint-Gillis en om-
geving, gaat met pensioen. Daar-
voor werd ze in de bloemetjes ge-
zet door haar collega’s. 

Hilde De Vos startte haar loop-
baan bij Wit-Gele Kruis Oost-
Vlaanderen op 1 februari 1992.
«De voorbije jaren hebben heel
wat patiënten de revue gepas-
seerd, waarbij ik iedereen altijd
de beste zorgen probeerde toe te
bedelen», zegt ze. «Nu is het tijd
om het wat rustiger aan te doen.»
Patiënten collega’s zien Hilde met
spijt in het hart vertrekken. «We
zijn alleszins erg dankbaar voor
de vele jaren van aangename sa-
menwerking», zegt Griet Mi-
chem, één van de collega’s. «Daar-
om zetten we Hilde nog eens
goed in de kijker.» 
Ook algemeen directeur Wim Al-
lemeersch droeg graag zijn steen-
tje bij aan de viering en kwam

langs om Hilde te bedanken voor
de vele jaren dienst. Het Wit-Gele
Kruis Oost-Vlaanderen is de
grootste organisatie voor thuis-

verpleging in Vlaanderen. Het
team van Sint-Gillis heeft zijn
thuisbasis aan de Burgemeester
Potiaulaan. (DND)

N-VA klaagt aanpassing regels containerpark aan
N-VA-gemeenteraadslid Timo-
thy Debeir liet op de gemeente-
raad zijn ongenoegen blijken
dat Zelenaars niet langer met
de blauwe pmd-zak voor plastic
afval op het containerpark te-
recht kunnen.

«Op de gemeenteraad stelde ik
vast dat de gemeente niet op de
hoogte was van de gewijzigde re-
gels», aldus Debeir. Sinds vorig
jaar kan je alle plastic afval kwijt
in een blauwe pmd-zak waar-
door die veel sneller vol zit. De
zakken worden maar om de twee
weken opgehaald, wie weinig
ruimte had, bracht de zakken
naar het containerpark. Zo ver-
mijd je dat je last hebt van geur-
hinder of dat katten je zak open-
krabben om etensresten te zoe-
ken. Vanaf 1 januari kan dit niet
meer.
«IDM nam de beslissing wegens
de geurhinder op het container-
park. Maar het kan toch niet de

bedoeling zijn dat Zelenaars wél
met de geurhinder zitten», werpt
Debeir op. «IDM moet voor een
oplossing zorgen, niet de dienst-
verlening afbouwen. Door dit
verbod bestaat de kans dat ieder-
een alles in de grijze container
gooit, en er niet meer wordt ge-
sorteerd. Dit kan niet de bedoe-
ling zijn.»
Debeir roept op om de situatie
met IDM te bespreken en voor
een goede oplossing te zorgen.
Schepen van Milieu Francis De
Donder (Leefbaarder Zele) be-
vestigt dat alle gemeenten die
deel uitmaken van afvalinter-
communale IDM de beslissing
goedkeurden.

Gebrek aan containers
«Enerzijds kampen bijna alle ge-
meenten, waaronder ook Zele,
met een gebrek aan containers
om aan alle behoeften te voldoen
en noodzaakt dit de aankoop van
nieuwe. De huidige vraag naar

extra containers met betrekking
tot de inzameling van hout-, har-
de plastics- en papier- en karton-
afval is des te groter. Anderzijds
is er ook een geurhinder- en on-
gedierte probleem dat te wijten
is aan het feit dat het bij P+MD-
containers vele weken duurt al-
vorens deze vol geraken en weg-
gevoerd kunnen worden.»
In de marge geeft De Donder ook
aan dat de inzameling maar een
beperkte aanvulling is op de in-
zameling die huis-aan-huis om
de veertien dagen gebeurt.
«P+MD vertegenwoordigt
slechts 1,98 procent van de totale
ingezamelde hoeveelheid afval»,
aldus de schepen. «Dit wil zeker
niet zeggen dat dit zeer klein per-
centage Zelenaars in de kou
moet blijven staan. Ondanks
deze zeer geringe groep zal dit
meegenomen worden in het ver-
haal van het gloednieuwe recy-
clagepark dat in 2021 zijn intrede
zal hebben te Zele.» (YDS)
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Dendermonde

aannemer dat dit met zo weinig mogelijk
hinder gepaard moet gaan. «De volledige
afbraak moet rond zijn in de eerste helft
van mei», benadrukt De Smedt. «Tegen
de doortocht van de Ros Beiaardomme-
gang zal de werf opgeruimd en afge-
schermd zijn, in afwachting van de vol-
gende bouwfase.»

Groene zone
Op de vrijgekomen site zal Uplace later
enkele woonblokken bouwen die in to-
taal 109 appartementen zullen herber-
gen, met een variatie van studio’s en flats
voor grote en kleine gezinnen, senioren
en singles. Die zullen op het terrein van
6.600 vierkante meter groot minder dan
de helft van de oppervlakte innemen. De
projectontwikkelaar voorziet in haar
ontwerp ook heel wat groen. Zo wordt
een groene wandelzone voorzien door-
heen het Hof van Saeys, die naadloos zal
aansluiten op de Dijkstraat aan de ene
kant en de Oude Vest aan de andere kant.
Daar krijgen ook waterpartijen een bij-
zondere rol. Door een overeenkomst met
het stadsbestuur krijgt het project ook
een ondergrondse parking met twee ni-
veau’s, waar 130 publieke parkeerplaat-
sen komen.
De Abdijschool is decennia lang een be-

grip geweest in Dendermonde. Meer dan
vijftig jaar deden de gebouwen dienst als
school met internaat. Recenter deed het
complex nog dienst als asielcentrum
voor minderjarige vluchtelingen. De

provincie, die eigenaar was, verkocht de
ganse site uiteindelijk aan projectont-
wikkelaar Uplace. Die zal nu voor een
heel nieuwe invulling van het domein
zorgen. 

Eind vorig jaar kondigden stadsbestuur
en projectontwikkelaar Uplace de plan-
nen voor hun stadsvernieuwingsproject
Hof van Saeys aan. De realisatie ervan
komt nu een flinke stap dichterbij. «De
voorbereidingen voor de afbraak van de
vroegere schoolgebouwen, gevestigd
tussen Oude Vest en Dijkstraat, zal op
maandag 3 februari starten», zegt Lies De
Smedt, woordvoerder van Uplace. «Aan-
nemer Cosmo Afbraakwerken neemt
deze taak voor zijn rekening.»
In eerste instantie zal de toegangsweg
tussen de twee speelplaatsen, in het
midden van de site, verbreden. Zo komt
er voldoende ruimte vrij voor het plaat-
sen van het werkmateriaal. Tijdens de
hele maand februari zal Cosmo vervol-
gens de gebouwen van de vroegere Ab-
dijschool ontmantelen. «Dat wil zeggen
dat alle ramen, maar ook onbruikbare
meubels, roofing, enzovoort uit het ge-
bouw gehaald worden, tot zo goed als
enkel het beton overblijft», weet De
Smedt. «Deze activiteiten zullen weinig
hinder met zich meebrengen.»

Ros Beiaardommegang
Vanaf maart start de effectieve afbraak
van de Abdijschool. Daar kan wel ge-
luidshinder mee gepaard gaan. Het werf-
verkeer, met onder andere de afvoer van
het sloopmateriaal, zal via de Oude Vest
verlopen. Er is wel afgesproken met de

Abdijschool gaat in maart tegen de vlakte

Hof van Saeys zal bestaan uit verschillende woonblokken 
op de vroegere site van de Abdijschool. Foto RV

De Abdijschool heeft jarenlang het stadszicht gedomineerd, maar verdwijnt onder de sloophamer. Foto Geert De Rycke

VOORBEREIDENDE WERKEN MAANDAG VAN START, AFBRAAK MOET IN EERSTE HELFT VAN MEI KLAAR ZIJN

De aangekondigde sloop
van de vroegere Abdij-
school aan de Oude Vest
in Dendermonde nadert
nu met rasse schreden.
Aanstaande maandag
starten al de voorberei-
dende werken, in maart
volgt de effectieve af-
braak. Het gebouw, dat
decennialang het stads-
gezicht domineerde, zal
plaats ruimen voor een
heel nieuw residentieel
project: Hof van Saeys.
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Hilde De Vos (midden met rode sjaal) werd nog een laatste keer
gevierd door haar collega’s. Foto Geert De Rycke


