20

vrijdag 2 maart 2012

OPEN VLD VREEST KOSTENPLAATJE VOOR RENOVATIE OUDE MELKERIJ

DIEGEM
Subsidie voor
Chirojongens

«Cultuurcentrum is megalomaan»

Het college heeft de Chirojo
Diegem een financieel ste
gegeven voor het plaatse
nieuwe binnendeuren en
buitendeur en het verwijde
vervangen van de dakbede
op hun lokalen.
Het gemeentebestuur doet
voor een beroep op het in he
leden opgespaarde reserve
voor infrastructuurwerke
jeugdwerklokalen. De Chir
gens krijgen 13.999 euro.

ZEMST
Oppositiepartij Open Vld stelt grote vragen bij
de renovatie van de Oude Melkerij. De gemeente
wil er een cultureel centrum van maken. Eerstdaags wordt de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend. Open Vld vindt het een megalomaan project dat de gemeente handenvol geld
kost en overbodig is aangezien het cultuuraanbod in de regio al uitgebreid is.
DIMITRI BERLANGER
De gemeente betaalde volgens
Open Vld 1,6 miljoen euro voor de
aankoopvanhetgebouw.Indebegroting werd nog eens 3,6 miljoen
euro ingeschreven voor de renovatiewerken. «Met daarbij de kosten om het geheel draaiende te
houden, kom je bij 700.000 euro
extra per jaar. Eigenlijk kan de gemeente dat niet aan», zegt Vlaams
volksvertegenwoordiger Luk Van
Biesen (Open VLD).
De Oude Melkerij heeft een lange
geschiedenis achter de rug. In recentere tijden werd het gebouw
nogbekendomdatjudoka’sIngrid
BerghmansenRobertVandeWal-

BRUSSEL

Bike Experience
zoekt deelnemer

le er een sporthal uitbaatten.
Daarna had huidig voetbaltrainer
Michel Preud’homme er zelfs een
snookerzaak.Nustaathetgebouw
al een hele tijd leeg.

Misplaatst
Gemeenteraadsleden Raymond
Cnops en Katia De Vreese vinden
de aankoop misplaatst. «Ik denk
dat onze gemeente over voldoende cultuuraanbod beschikt»,
klinkt het. «De lokale verenigingen hebben voldoende faciliteiten. En als je wil gaan concurreren
met Vilvoorde en Mechelen dan
valt de echte Zemstenaar uit de
boot want dan moet je gerenommeerde artiesten aantrekken.»

Raymond Cnops, Katia De Vreese en Luk Van Biesen voor de oude melkerij. Foto Galicia
Open VLD is dan ook van mening
dat de Oude Melkerij beter van de
hand wordt gedaan. «Ofwel verkoopt men het opnieuw en recupereert de gemeente haar geld.
Ofwel kan je het huidige gebouw
platgooienenerwoningenzetten.
Op deze manier gaat de Zemstenaar het gelag betalen want de gemeentesoupeertzijnreservesop.»

Burgemeester Bart Coopman
(CD&V) snapt de heisa niet. «De
gemeente kocht de Oude Melkerij
voor 1,4 miljoen euro. De grond is
nu al 1.500.000 euro waard. De inrichting zal 3,6 miljoen euro kosten. Daarvoor krijgen we een volledig uitgeruste theaterzaal van
300 plaatsen, een danszaal, een
brasserieenvergaderzalen.Dank-

zij de publiekprivate samenwerking wordt de investering op termijn terugverdiend. De effecten
voordebelastingbetalerzullenwe
op die manier drukken.» Volgens
Coopman is het niet de bedoeling
om te concurreren met grote cultuurcentra. «Het wordt een cultuurtempel met een alternatieve
programmatie.»
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Gezocht voor Beurzen in
België tijdens de Weekenden.
Heb je verkoopervaring?
Heb je scoringsmentaliteit?
Ben je een TOPverkoper?
Ben je jong en enthousiast?
i.b.v. rijbewijs en auto?
Goed vast SALARIS
+ HOGE Provisie. Bel snel

+31 (0) 346-250013
&

	
  

Tot 31 maart kunnen de Br
se automobilisten zich ins
ven voor de derde editie va
Experience, een initiatief v
Brusselse fietsvereniginge
coördineerd door Pro Velo,
menwerking met Mobiel
sel. Wie al langer zin heeft o
files achter zich te laten ma
fiets niet durft te nemen,
nu de kans om over te stapp
de fiets onder begeleidin
een ervaren fietser.
Van 2 tot 16 mei kunnen de
nemers op die veilige man
voordelen van de fiets on
ken. Inschrijven voor Bike
rience kan via www.bike
rience.be en is volledig gra
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Grens Brussel/Etterbeek - op 10 minuten wandelafstand van Schumanplein &
Europawijk: mooi appartement van ± 104m?: inkomhall met 2 vestiaires, lvng
34m? (uitzicht op het plein), recent inger. kkn, nachthall, 3 slpks, recent vernieuwde badkamer, apart toilet, 3 kleine terrassen, kelder, dubbele garage optioneel (35.000€). EPC 225 kWh/m?.

De firma T-Palm bouwt 12 nieuwbouwwoningen op percelen van 109 tot 269m?
en met een bew.opp. van 157 tot 178m?. Inkomhal, garage met automatische
poort, lvng, open inger. kkn, 3 slpks, bdk, i.t.r. zolder. Terras met tuin. Plannen
en info op aanvraag. Prijzen vanaf 281.500 € excl kosten.

5 bouwgronden voor villabouw vanaf 5a67ca in nieuwe verkaveling met noordwestoriëntatie. Bew.opp. vanaf 308m?. Info + bouwvoorschriften op aanvraag.
vanaf € 231.000

Nabij het Koning Boudewijn Park, mooie penthouse van 148m? met inkom, lvn
48m? + o.h. & parketvloer, inger. kkn, 3 slpks (8-16 en 30m?), 2 bdk., 2 ruim
terrassen voor- en achteraan (73m? & 84m?) - lift tot rechtstreeks in het appa
tement. In optie, 2 extra parkeerplaatsen aan € 17.000 per stu
EPC1514kWh/m?-CO2 314.

BRUSSEL � 310.000

DIEGEM � 281.500

EVERBERG VANAF � 231.000

JETTE � 369.000

Volledig gerenoveerde en aangename woning gelegen nabij bushalte (42) op ±
3a50ca. Met ± 180m? bew. opp., inkomhall met toilet, living van ± 35 m? met
open haard, ruime en volledig inger. keuken, 5 slpks , 1 bdk, 1 dchk, 1 garage et
ruime bergkelders. EPC 599kWh/m?

Ruime duplex van 120m?, inkomhal, leefruimte 36m? + terras, inger. Open kkn +
bijkkn, 3 slpks, ruime bdk. 1ste bewoning. Traditionele constructie met kwalitatieve afwerking. Uitstekende locatie op wandelafstand van winkels en openbaar
vervoer. EPC 150kWh/m?.

Prachtige ruime villa op 5a61, nabij een school en metro: inkomhall, lvng 55m?,
inger. kkn 17m?, bureau, 6 slpks, 2 bdks, dch., zeer ruime garage voor 2 wagens,
terras en tuin zijn zuidelijk georienteerd, ... In perfecte staat. EPC : 224 KwH/m?

KRAAINEM � 445.000

ST. STEVENS WOLUWE � 299.000

KRAAINEM � 876.000

Villa in residentiële wijk op 7a65ca in uitstekende staat: leefruimte, US kkn, 4
slpks (2 glkvlrs), 2 bdks, dubb. garage, "welness" tuin met zwembad, jacuzzi,
overdekte buitenkeuken, speeltuigen. Instapklaar! EPC 339kWh/m?.

Nabij winkelcentrum Sterrebeek: villa in goede staat, 240m ?, ruime inkomhal,
lvng 46m ? + o.h., kkn + ontbijthoek, wasruimte, gar. 2 w., nachthal, 4 slpks (1017-26 en 29m ?), bdk., zolder, terras + tuin goed georiënteerd, ... Rust en ruimte
zijn de belangrijkste criteria van deze villa. EPC 280 kHw/m?.

In een residentiële wijk in Moorsel, nabij openb. vervoer richting metro en The
British School... 3gevelwoning: grote woonkamer + o.h. uitgevende op 2 terrassen & tuin, half-open keuken, 3 slpks + mog. bureau, bad- &douchekamer, garage
+ 2 buitenstaanplaatsen. Merendeel reeds gerenoveerd en vernieuwd zoals dak...
EPC 315 kWh.

In residentiële wijk nabij Dumonplein: villa anno jaren '30 met uitbreidingen e
renovaties. >300m? bew.opp., bureau glkvlrs, lvng 45 m?, open keuken 18m?,
slpkrs (1 van 70m?), 2 bdks, dchk, garage, terras en prachtige tuin.EP
364kWh/m?

WEZEMBEEK OPPEM � 790.000

Nabij de Duitse school, openb.vervoer en winkels: aangename villa, op 15
185m? bew. opp., inkom, lvng 70m?, inger. kkn, mooi overdekt terras, 3 slpk
bdk, dchk, garage en kelders. Goede alg. staat. Dubbele beglazing en centrale ve
warming op gas. EPC : 496 kWh/m?

