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VAN ONZE MEDEWERKER

KOEN THEUNS
BRUGGE | Het heeft een hele

tijd geduurd, maar het ziet ernaar
uit dat het AZ SintJan over af
zienbare tijd kan beginnen met de
bouw van een gloednieuw labora
torium. Het volume, dat uit vier
bouwlagen zal bestaan, komt bo
venop de bestaande spoedafde
ling en krijgt een moderne gevel
in beton en glas.
Het nieuwe gebouw, waarin de
labs biologie, anatomie en cytolo
gische pathologieën zullen wor
den ondergebracht, staat al een
hele tijd op de wachtlijst van te

bouwen projecten. Volgens de
oorspronkelijke plannen moest de
bouw zelfs vier jaar geleden al van
start gegaan zijn.

Fiat

‘Het dossier is momenteel in be
handeling bij het Vlaams Investe
ringsfonds voor Persoonsgebon
den Aangelegenheden (Vipa) voor
een subsidiering van 60 procent’,
zegt OCMWvoorzitter Dirk De
fauw (CD&V). De totale investe
ringskosten bedragen 34 miljoen
euro.
‘Binnen drie maanden verwach
ten we een fiat voor dit dossier.

Dat zou betekenen dat het project
uiteindelijk binnen de drie tot
maximum vier jaar gerealiseerd
zou moeten zijn.’

Masterplan

Het nieuwe lab is slechts één van
de vele projecten op de zorgsite
die in de steigers staan. Op korte
tot middellange termijn zal ook
nog de bouw van een grote par
keertoren, een tweede kinderdag
verblijf en de aanleg van een op
en afrit naar de expresweg aange
kondigd worden. Het CAW bouwt
ook een nieuw kantoorgebouw op
de OCMWsite.
Enkele projecten hebben een aan
tal maanden vertraging opgelo
pen door het ontwerp van een
masterplan voor de zorgsite. Toch
meent Franky Demon (CD&V) dat
zo’n plan broodnodig is. ‘In het
verleden hebben te veel projecten
ad hoc een vergunning gekregen.
Maar hoe groot de zorgsite nu ook
is, met behalve het ziekenhuis ook
nog een woonzorgcentrum, een
kinderdagverblijf, de OCMW

hoofdzetel en binnenkort ook de
broodnodige parkeertoren en het
CAWgebouw, we kunnen niet on
eindig uitbreiden.’
Het masterplan omvat niet alleen
de bouwprojecten op de korte en
de middellange termijn, het voor
ziet ook in de bouw van een nieu
we ziekenhuisvleugel en zelfs van
een volledig nieuw ziekenhuis
naast het bestaande. ‘Maar dat is
natuurlijk voor de verre toe
komst.’

Het masterplan
omvat ook de
bouw van een
nieuw ziekenhuis
naast het
bestaande. Maar
dat is voor de
verre toekomst

OOK MASTERPLAN VOOR ZORGSITE IN DE MAAK

SintJansziekenhuis
krijgt nieuw labBRUGGE

Leraar schenkt
zijn loon weg
in ruil voor job
Wie het onderzoek naar

ALS wil steunen maar geen
ijskoude douche ziet zitten,
kan deze kandidaatleraar
een job geven. In ruil voor
een langdurig contract
schenkt Niels Vermeulen (26)
zijn volledige eerste maand
loon aan de ALS Liga.
‘We zijn met zo veel voor zo
weinig jobs, Het is echt frus
trerend’, zegt Vermeulen. ‘Op
veel sollicitatiebrieven krijg je
niet eens een antwoord.’ Hij
geeft overigens het liefst ge
schiedenis en esthetica.
Hoe dan ook blijft Vermeulen
hoopvol voor de toekomst,
want voor de klas staan is
een roeping. ‘Veel leraren
zouden tegenwoordig haast
betalen voor een job in het
onderwijs. Mijn eerste
maandloon zou ik dan ook
met plezier afstaan aan een
goed doel. Tenslotte is het
leed van ALSpatiënten nog
wat anders dan dat van een
werkloze leraar.’ (ktb)

ROESELARE

Opleiding tot veeverzorger
De landbouwschool Vabi in Roeselare start in sep

tember met twee nieuwe richtingen: bedrijfsleider en
verzorger rundvee en varkens en pluimvee.
Met de twee nieuwe specialisatiejaren speelt Vabi Roese
lare in op de groeiende vraag naar vakmensen in de
landbouw. ‘Van de afgestudeerden uit TSOlandbouw
behaalt slechts 35 procent een agrarisch bachelordiplo
ma. BSOleerlingen studeren meestal niet verder. Maar
bij die groep is er vraag naar gespecialiseerde vorming’,
zegt PieterJan Vanhoutte van Vabi. ‘En vee is een be
langrijke sector in Vlaanderen.’ (avr)

Christophe Tack wil de
gouverneur een initia
tieles geven.© dji

KUST
Aanpak roekeloze kitesurfers
De WestVlaamse gouverneur Carl Decaluwé wil roe

keloze kitesurfers harder aanpakken door hun materiaal
in beslag te nemen.‘Hardleerse kitesurfers die na een
waarschuwing van de politie en een boete nog steeds aan
het kitesurfen gaan, lopen de kans om hun materiaal
kwijt te spelen’, klinkt het. Decaluwé liet eerder al boetes
uitschrijven voor kitesurfers die op zee gingen bij meer
dan 7 Beaufort.
De kitesurfers spreken van een heksenjacht. Christophe
Tack, vorig jaar derde op het WK kitesurfen, nodigt de
gouverneur uit voor een initiatieles. (dji)

Als alles volgens plan verloopt, prijkt
over drie of vier jaar een gloednieuw
lab bovenop de spoedafdeling van
AZ SintJansziekenhuis. De totale
investeringskosten bedragen
34 miljoen euro.

Niels Vermeulen. © mvn

Tientallen plukkers zakten gisteren af naar
de boomgaard van Simon Vervisch in Ieper
om de fruitteler van zijn fruit af te helpen. De

man organiseerde een openplukdag omdat hij
de plukkosten niet kon betalen na de door
tocht van de zogenaamde Pinksterstorm. ‘Dit

is hartverwarmend om te zien dat zovelen ons
een duwtje in de rug willen geven’, getuigt de
fruitteler. (thv) © thv

IN BEELD
Tientallen plukkers snellen boer te hulp


