GEMEENTE KOOPT SCOUTSLOKALEN EN FEESTZAAL OP

Scouts behouden terrein na
aankoop door gemeente
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KRAAINEM - Het gemeentebestuur van Kraainem heeft de
scoutslokalen en de feestzaal Pat gekocht voor 240.000 euro.
Dat is goed nieuws voor de Franstalige scouts, die nu toch op
hun vertrouwde domein kunnen blijven.
De Franstalige scouts van Kraainem hebben een moeilijke periode achter de
rug, maar kunnen nu toch op twee oren slapen. De kerkfabriek, die eigenaar
was van het scoutsdomein, wou de gronden en lokalen verkopen aan een
vastgoedkantoor.
De toekomst van de jeugdvereniging lijkt verzekerd nu de gemeente beslist
heeft zich over de scoutslokalen te ontfermen.
‘We kregen geheel onverwacht een brief in de bus waarin stond dat we onze
lokalen moesten verlaten’, zegt leider Cédric Everard de Harzir.
Garantie
‘We konden onze activiteiten hier nog organiseren, maar wisten niet hoelang
dat kon. We kregen wel de garantie dat we hier nog een jaar konden blijven en
het gemeentebestuur beloofde een oplossing te vinden.’
De scouts bleven lang in het ongewisse. Ze moesten in onzekerheid werken
en kregen hulp uit onverwachte hoek: de Vlaamse eenheidslijst Open sprak
openlijk zijn steun uit voor de Franstalige scouts en oefende tijdens de
gemeenteraden heel wat druk uit op het gemeentebestuur om de toekomst
van de scouts te verzekeren.
Waarnemend burgemeester Arnold d'Oreye de Lantremange liet zich nooit
opjagen en verzekerde de scouts dat er een oplossing zou komen. Die is er
nu.
‘Er zal eerstdaags een principeakkoord worden ondertekend door de vzw
Parochiale Werken en het gemeentebestuur van Kraainem om de gronden, de

zaal Pat en de Franstalige scoutslokalen te kopen voor een prijs van ongeveer
240.000 euro’, zegt fractieleider van Open, Luc Van Biesen.
Invulling
Waarnemend burgemeester d'Oreye de Lantremange bevestigt de plannen
van het gemeentebestuur. ‘Wij hebben altijd gezegd dat wij de scouts niet aan
hun lot zouden overlaten. We zullen de gronden binnenkort aankopen en dan
kunnen de scouts actief blijven op hun vertrouwd domein.’
Welke invulling zaal Pat zal krijgen, is nog niet duidelijk. ‘Dat is een taak voor
de volgende legislatuur. Mogelijk zullen we ook renovatiewerken uitvoeren aan
de lokalen en de zaal want de gebouwen zijn verouderd.’	
  

