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”Al heel wat woningen verkocht”
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In Kruishoutem zijn de werken voor het grootste nieuwbouwproject ooit in de gemeente van start gegaan. Achter het gemeentehuis worden in totaal maar liefst 85 woningen en appartementen opgetrokken. “En die blijken in trek. Van diegene die we reeds te koop stelden, is nu al twee derde verkocht”, zegt Kurt Vanmarcke van bouwbedrijf Danilith Delmulle.
Ruim 25 jaar nadat de toenmalige burgemeester Paul Tant de plannen voor de ontwikkeling van een bouwproject in het hart van de gemeente ontvouwde, wordt dit project nu eindelijk gerealiseerd. Het zogenaamde binnengebied, de zone achter het Kruishoutemse gemeentehuis en ingesloten tussen de Markt, de Churchillstraat, de Hedekensdriesstraat en de Brugstraat, wordt ontwikkeld. “Het wordt meteen het grootste nieuwbouwproject ooit in de gemeente”, onderstreept de verantwoordelijke schepen Robrecht Bothuyne (CD&V).
In de ruim 2 hectare grote zone worden in totaal 85 woningen en appartementen gerealiseerd. Een groot deel daarvan wordt opgetrokken door een private partner: Delmulle NV-Alheembouw NV. Zij bouwen er 42 appartementen en 18 woningen. “En die blijken bijzonder in trek”, stelt Kurt Vanmarcke van de bouwfirma Danilith Delmulle vast. “We zijn gestart met het te koop stellen van 12 appartementen en 6 woningen. Daarvan is nu al maar liefst twee derde verkocht. Een heel goede start dus. Vooral de ligging van het project blijkt een grote troef: pal in het centrum, maar toch rustig. Het wordt een autoluwe site, waardoor er geen doorgaand verkeer zal toegelaten zijn. Ook de architectuur spreekt de mensen aan. Er is bovendien veel groen voorzien, waardoor het geen grote massa stenen wordt.” De prijs voor de appartementen schommelt tussen de 217.000 en 425.000 euro, kosten niet inbegrepen. De woningen worden verkocht vanaf 254.000 euro.
Stijgende vraag
Naast deze private woningbouwers realiseert de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen ook nog 24 sociale koop- en huurwoningen op de site. Met dit project wil het gemeentebestuur een antwoord bieden op de stijgende vraag naar woningen in de gemeente. “De nieuwe weg, de René D’Huyvetterstraat, moet tegen 1 augustus een feit zijn”, aldus schepen Bothuyne. “Nadien wordt onmiddellijk gestart met het bouwen van de woningen en appartementen. Men start vlak achter het gemeentehuis, waarna de werf geleidelijk opschuift naar boven.” Als gevolg van de werken is de Brugstraat momenteel onderbroken ter hoogte van het Europees Cartooncentrum. “Dit om de nieuwe riolering te koppelen op de bestaande riolering in de rijweg van de Brugstraat. Door de werken in de krokusvakantie uit te voeren, blijft de hinder voor de school beperkt. De definitieve herstelling van de rijweg zal pas later gebeuren, maar het verkeer kan na de krokusvakantie terug door.”

