
22 HET NIEUWS UIT UW STREEK DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015  HET NIEUWSBLAD

uwgemeente@nieuwsblad.be

WB

BLANKENBERGE  ‘Het 
wordt een hele klus’, zegt sche
pen van Openbare Werken, 
Ivan De Clerck (Open VLD). 
‘De huidige riolering, die er al 
dertig jaar ligt, willen we ver
vangen door een gescheiden 
stelsel. Daarnaast was er in de 
wijk niet in gastoevoer voor
zien en die zullen we nu ook 
aanleggen. De kasseien van de 
straten gaan eruit. We willen 
asfalt leggen om het onkruid 
beter beheersbaar te maken. 
Ook het centraal plein krijgt 
een grondige opknapbeurt. Het 
wordt samen met de renovatie 
van de centrumstraten een van 
de belangrijke renovatiepro
jecten van de laatste twintig 
jaar.’

De sociale woonwijk Schare
brug werd halfweg de jaren 
tachtig gebouwd en officieel 
ingewijd op 3 september 1988. 
De wijk telt 98 woningen en 31 
appartementen. In de voorbije 
27 jaar zijn er nauwelijks re

novatiewerken uitgevoerd. In 
het plan dat Blankenberge uit
werkte, wordt op de woningen 
na alles gerenoveerd.

‘Voor de eigenlijke start van 
de werken zullen we eerst alle 
bomen en hagen moeten rooi
en’, zegt De Clerck. ‘In de af
werkingsfase worden er ver

schillende graspleinen aange
legd en komen er nieuwe 
kleinschalige bomen. De nieu
we aanplantingen moeten een 
geboortedreef vormen.’

Zwakke weggebruiker

Het stadsbestuur heeft bij de 
werken ook oog voor de zwak
ke weggebruiker. ‘In de wijk 
komt  een soort noordzuidas 
waar de zwakke weggebruiker 
voorrang krijgt. Verder wor
den met signalisatie van een
richtingsverkeer drie ver
keerslussen ingevoerd. Met die
twee ingrepen wordt het toe
komstige woonerf ook een 
stuk veiliger voor de spelende 

kinderen.’
Door de omvang van de wer

ken zullen die in vier fasen ge
beuren. Ze starten eerstdaags 
in de Makreelstraat en duren 
tot eind december. Daarna 
wordt de Haringstraat aange
pakt van januari tot eind 
maart. De derde fase loopt van 
april tot oktober in de Schar
straat. In het vierde luik wordt 
de Pladijs en Schelvisstraat 
aangepakt van september tot 
eind december 2016.

De kosten worden geraamd 
op 2.143.119 euro, waarvan 1.1 
miljoen komt van AquaRio en 
995.665 euro van Intervia, 
deeldivisies van Farys, het 
vroegere TMVW.

In de woonwijk Schare
brug beginnen eind 
september ingrijpende 
saneringswerken. De 
wijk krijgt nieuwe riole
ring, gastoevoer, straten 
en groenzones. Alles 
samen goed voor meer 
dan twee miljoen euro. 
‘Het is een van de 
belangrijke renovatie
projecten van de laatste 
twintig jaar’, zegt sche
pen Ivan De Clerck.

Nieuwe straten en riolering in woonwijk Scharebrug

Sociale woonwijk 
krijgt grondige facelift

,, IVAN DE CLERCK
Schepen van 
Openbare Werken
 

Voor de start van de 
werken zullen we eerst 
alle hagen en bomen 
moeten rooien

NORBERT MINNE

De werken zullen in vier fasen gebeuren, 
weet schepen Ivan De Clerck. Foto: nmi

Aan het SintRembertzieken
huis in Torhout zijn onder luid 
applaus de Rembo’s gearriveerd 
na een achtdaagse fietsbeproe
ving van 1.400 kilometer die hen 
over een trits echte Tourcols 
leidde.

De fietsploeg, bestaande uit tien
artsen en personeelsleden van 
het ziekenhuis, namen samen 
met vier begeleiders deel aan de 
Tour for Life en zamelden met 
hun indrukwekkende inspan
ning 29.363 euro in voor de ALS
liga.

‘We hebben allemaal de eind

meet gehaald’, glundert revalida
tiearts Jan de Decker. ‘Het was 
een bijzonder zware, maar voor
al ook unieke ervaring. De Col de 
la Madeleine en de Col du Gali
bier in de Alpen en de Grand Bal
lon in de Vogezen waren de 
zwaarste beklimmingen.’

Bij momenten steeg het kwik 
tot een verschroeiende 40 gra
den, ‘maar de laatste twee dagen 
reden we in de gietende regen. 
We waren gelukkig zeer goed 
omringd door een schitterende 
equipe. Ook zonder onze gulle 

sponsors zou dit niet mogelijk 
zijn geweest. We zijn hen alle
maal bijzonder dankbaar.’ 

De tocht ging van start in het 
Italiaanse dorpje Bardonecchia 
en trok via de Alpen, de Jura, de 
Vogezen en de Ardennen naar de 
finish in Torhout. De Limburgse 
ALSpatiënt Antonio Ventriglia 

fietste in zijn handbike mee van 
het ziekenhuis naar Club de B, 
waar het geld overhandigd werd 
aan de ALSliga. Aan de Tour for 
Life namen een dertigtal Belgen 
deel. Ook enkele spoormedewer
kers in Brugge deden mee onder 
de naam Train for Life en zamel
den 11.893 euro in.  (aft)

Rembo's fietsen bijna 30.000 euro bijeen voor goede doel

,, JAN DE DECKER
Rembo
 

We hebben allemaal 
de eindmeet gehaald. 
Een bijzonder zware, 
maar unieke ervaring

TORHOUT/BRUGGE Acht 
dagen onderweg, 1.400 ki
lometer afgehaspeld en al
les samen bijna 30.000 eu
ro ingezameld voor de ALS
liga. De Rembo’s, een 
fietsploeg van het Sint
Rembertziekenhuis, mag 
trots zijn op die prestatie.

De Limburgse ALSpatiënt 
Antonio Ventriglia fietste in 
zijn handbike mee. Foto: mvn

BRUGGE 

Groen
gemeenteraadslid
laat zich 
vervangen

Charlotte Storme (Groen)
trekt zich tijdelijk terug uit 
de gemeenteraad. Haar ver
vanger is Marleen Ryelandt.

Storme zal om medische 
redenen tot en met novem
ber niet meer aan de ge
meenteraad deelnemen. 
Dat laat de partij Goen we
ten.

Marleen Ryelandt zal Stor
me tijdens haar afwezigheid
vervangen. Met Ryelandt 
zit de Brugse gemeenteraad
een oude bekende terug, 
want de advocate zetelde er
de twee afgelopen legislatu
ren in. (ktb)
 
TORHOUT

Dronkenlap 
zorgt voor 
moeilijkheden in 
discotheek

Een 24jarige Torhoute
naar heeft in de nacht van 
zaterdag op zondag voor 
moeilijkheden gezorgd in de
dancing Place2Party langs 
de Roeselaarseweg in Tor
hout. De politie werd opge
roepen maar toen een pa
trouille ter plaatse was, 
bleek de jongeman, G.M., al
weer vertrokken. De politie
trof hem even later te voet 
aan langs de Roeselaarse
weg. Hij bleek dronken en 
werd bestuurlijk aangehou
den. Hij werd ter ontnuch
tering opgesloten in de poli
tiecel.  (aft)
 
TORHOUT

Dieven viseren 
vrachtwagens
in Noordlaan

Onbekenden hebben afge
lopen weekend ingebroken 
in twee vrachtwagens die 
langs de Noordlaan gepar
keerd stonden. De daders 
sloegen telkens de ruit in 
van het rechterportier van 
de stuurcabine. In een van 
de vrachtwagens ontvreem
den ze een portefeuille. In 
de andere vrachtwagens 
werd niets gestolen.   (aft)
 
OOSTKAMP

Nederlanders 
proberen in te 
breken in 
vrachtwagen

Agenten van de lokale poli
tie Het Houtsche hebben in
de nacht van vrijdag op za
terdag in Oostkamp twee 
Nederlanders op heterdaad
betrapt terwijl zij probeer
den in te breken in de cabi
ne van een geparkeerde 
vrachtwagen. Ze probeer
den ook brandstof te stelen 
uit het voertuig. De twee 
34jarige mannen werden 
aangehouden.  (aft)


