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BONHEIDEN

Zodra de diensten ruimtelijke 
ordening de aanpassing van 
het Bijzonder Plan van Aanleg 

goedkeuren, zal de gemeente 
alles in het werk stellen voor 
de spoedige realisatie van een 

jeugdontmoetingscentrum. 
Dat zal gebouwd worden op 
het domein Krankhoeve na-
bij het centrum van Bonhei-
den, waar nu het skate-park 
is. De jongeren zullen zeker 
kunnen blijven skaten, bij 
voorkeur ook binnen het do-
mein Krankhoeve.

De locatie werd gekozen om-
wille van haar uitstekende lig-
ging en omdat er voldoende 
ruimte is om de verschillende 
functies van het jeugdont-
moetingscentrum in te vul-
len. Deze functies beperken 
zich niet tot een polyvalente 
ruimte en een repetitieruimte 
voor de jongeren, maar om-
vatten ook kinderwerking, 
vakantiewerking en buiten-
schoolse kinderopvang.

Omdat het een ruimte van en 
voor de jeugd zal zijn, worden 
de jongeren nauw betrokken 

bij de uitbouw en de invul-
ling van het centrum. Inspi-
ratie om dit zo effi ciënt mo-
gelijk te doen, wordt gehaald 
uit enkele werkbezoeken aan 
andere jeugdontmoetings-
centra. De polyvalente zaal 
zal ondergronds gebouwd 
worden om geluidshinder 
voor de buurt en de natuur te 
beperken. Binnen het project 
zal ook rekening worden ge-
houden met een ecologische 
bouw op gebied van energie 
en materiaalgebruik.

Hoe het centrum er uitein-
delijk zal uitzien, zal blijken 
wanneer de verschillende 
ontwerpen uit een architec-
turale wedstrijd tegen elkaar 
worden afgewogen. De ge-
meente voorziet al vast een 
budget van €1.250.000 voor 
de bouw van het nieuwe on-
derkomen voor de Bonhei-
dense en Rijmenamse jeugd.

■ CD&V houdt zijn belofte aan de jeugd en neemt het voor-
touw in de zoektocht naar een nieuwe plek voor een jeugd-
ontmoetingscentrum. Steven Morrens, onze kersverse schepen 
van jeugd, laat er alvast geen gras over groeien en is erin ge-
slaagd om het dossier weer op volle toeren te laten draaien.

Vliegende start voor onze schepen Vliegende start voor onze schepen 
van Jeugd!van Jeugd!

GeloofwaardigheidGeloofwaardigheid
Vlaanderen wordt dank zij 
CD&V terug degelijk be-
stuurd. Ook in onze gemeente 
waait duidelijk een frissere 
wind doorheen het bestuur en 
daarvoor krijgen we compli-
mentjes. Dat is leuk, maar wat 
met onze federale regering? 

Normaal zou iedereen al lang 
moeten doorhebben hoe het 
paarse circus in elkaar zit, 
maar dat dachten we vóór de 
vorige federale verkiezingen 
ook. Geef mij maar het dege-
lijke werk van CD&V. Niet 
het grote bekkentrekken of het 
borstgetrommel, gewoon zorg-
zaam rustig degelijk proberen 
Vlaanderen vooruit te helpen 
in deze razende wereld.

CD&V zal zich niet laten 
vastpinnen op louter het com-
munautaire. Ook op andere 
punten is er zo zwak gescoord 
dat deze mee de inzet van de 
verkiezingen zullen worden: 
de onwaarschijnlijke blun-
ders op het vlak van justitie, 
de cadeautjespolitiek en de 
ronduit schandalige manier 
waarop telkens weer met ge-
manipuleerde begrotingen 
uitgepakt werd. Bent u het 
pensioenfonds van de RTT 
of de ambassade in Tokio al 
vergeten? Is dit goed bestuur? 
Nog tientallen jaren zal Vlaan-
deren mogen betalen voor de 
lichtzinnigheid waarmee in 
fi nanciële dossiers gezwendeld 
werd. SPA speelt het slim en 
zit nu reeds, zoals zij dat al 
jaren doen, als derde hond te 
wachten op het been waarvan 
wellicht een deel ergens voor 
hun voeten zal vallen.

Van over de taalgrens valt er 
ook al niet veel goeds te ver-
wachten. De wederkerende 
schandalen zijn één ding… ik 
heb er 17 jaar mee gewerkt in 
de gezondheidssector, ik weet 
waarover ik spreek.

Kortom: hoog tijd voor een 
nieuw CD&V bestuur op het 
hoogste niveau.

Bert De Haes
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