Dienst communicatie – 4.02.2013

Verslag informatievergadering afbraakwerken Wetzerstraat
Datum: woensdag 30 januari 2013 om 19.30u.
Plaats: gc d’Erckenteel.
Panel: André Vanhex, schepen van ruimtelijke ordening; Angèle Janssen,
stedenbouwkundig ambtenaar; Rolande Iliaens, ombudsvrouw; Leen Colemont, directeur
vzw De Wiekslag; Erwin Penxten, verantwoordelijke infrastructuur vzw De Wiekslag.

Het gemeentebestuur heeft een informatievergadering georganiseerd voor de bewoners
van de Wetzerstraat, de Prof. Asnongstraat en een gedeelte van de Molenstraat. Het is
de bedoeling om de buurtbewoners in te lichten over de afbraakwerken die De Wiekslag
wil uitvoeren.
De Wiekslag heeft het gebouw van het labo voor veeziektebestrijding gekocht, wil dit
pand afbreken en er op termijn een nieuw complex bouwen.
Schepen Vanhex, schepen van ruimtelijke ordening, geeft toelichting bij de praktische
kant van de afbraakwerken.
Leen Colemont, directeur van De Wiekslag, licht het pedagogisch project toe.
Erwin Penxten, verantwoordelijke infrastructuur van De Wiekslag, geeft uitleg over het
verloop van de geplande werken.
- Het bestaande gebouw wordt volledig afgebroken. De afbraakwerken starten vanaf
4 februari 2013 en zullen ongeveer 1 tot 1,5 maand duren. Aannemer Claes
Afbraakwerken zal de werken uitvoeren.
- Na de afbraak zal er nog een grondsondering uitgevoerd worden op het terrein en
een landmeter zal een aantal opmetingen uitvoeren.
- Verdere planning.
 2014: start van de bouwwerken.
 2015: inhuizen van de administratie.
 2016-2017: inhuizen van de jongeren.
Het bouwproject van De Wiekslag omvat een administratief hoofgebouw met daarnaast
woongelegenheden voor 1 leefgroep van jongens tussen 12 en 16 jaar en
woongelegenheden voor 1 leefgroep van jongens en meisjes van 18 à 19 jaar. Bij deze
leefgroepen is steeds 24u. op 24u. bewaking door personeel van De Wiekslag.
Volgende aandachtspunten worden overlopen.
- De werken voor de afbraak zullen langs de Wetzerstraat gebeuren. Het rond punt zal
aan de rechterzijde met nadarhekken worden afgesloten. Verkeer is dus enkel
mogelijk via de linkerzijde van het grasveld. Deze afsluiting blijft behouden zolang de
afbraakwerken duren.
- De aannemer dient ervoor te zorgen dat het rond punt niet beschadigd wordt. Hij
moet hiervoor eventueel de nodige maatregelen nemen.
- De Wiekslag zal samen met de verantwoordelijke van de gemeentelijke technische
dienst een staat van bevinding van het rond punt opmaken (voor én na de
afbraakwerken).
- De bewoners kiezen ervoor om de bestaande snelheidsbeperking van 50 km/uur te
behouden. Er is geen beperking tot 30 km/u. nodig.
- De buurtbewoners kunnen met vragen of problemen steeds de mensen van De
Wiekslag contacteren of zij kunnen terecht bij Rolande Iliaens, ombudsvrouw
gemeentebestuur.
- Zodra de bouwplannen van het nieuwe complex klaar zijn, worden de buurtbewoners
hierover tijdig geïnformeerd.
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Contactgegevens
De Wiekslag vzw
Kolmenstraat 1314
3570 Alken
Tel. 011 31 27 43
Erwin Penxten, verantwoordelijke infrastructuur De Wiekslag
Tel. 0474 44 18 80
E-mail: erwin.penxten@dewiekslag.be
Carlo Schrijvers, verantwoordelijke technische dienst De Wiekslag
Tel. 011 31 27 43
E-mail: carlo.schrijvers@dewiekslag.be
Rolande Iliaens, ombudsvrouw gemeentebestuur
Tel. 011 59 99 64
E-mail: rolande.iliaens@alken.be
Angèle Janssen, stedenbouwkundig ambtenaar
Tel. 011 59 99 45
E-mail: angele.janssen@alken.be
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