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Wijnegem

Nieuwe woonwijk tegen 2030
Buurtbewoners positief over aanleg 300 woningen en gemeenschapsboerderij langs Houtlaan

Z

o’n tachtig buurtbewoners
kwamen in gemeenschaps
centrum ‘t Gasthuis mee
nadenken over de ontwikkeling
van een nieuwe woonwijk langs de
Houtlaan, onder de naam De Werve
Hoef. Ze lijken positief te staan
tegenover de komst van 300 nieuwe
woningen en een stadsboerderij, al is
er wel bezorgdheid over het verkeer.

groen en de stadslandbouw, andere buurtgerichte functies zoals kleinhandel, de
structuur van de wijk en de inplanting van
woningen, duurzaamheid, verkeersontsluiting en parkeren.

b Sociale huisvestingsmaatschappij De
Ideale Woning wil een nieuwe woonwijk
realiseren op haar 11 hectare groot terrein
tussen Houtlaan en Merksemsebaan. De
buurt zal de naam De Werve Hoef krijgen.

Stadsboer
De bouw van de eerste 62 ‘gewone’ woningen aan de Merksemsebaan is al van
start gegaan. Voor het vervolg tekende architectenbureau Collectief Noord, samen
met Lama Landschapsarchitecten en architectenbureau denc!-studio een haast idyllisch ontwerp voor de nieuwe buurt.
Een duurzame wijk wordt het, waarbij sociale, maar ook bescheiden en zorgwoningen gemixt en gegroepeerd zullen staan in
het landschap, zoals de vierkantshoeves
van weleer. Zo blijft er plaats genoeg over

De buurtbewoners brainstormen over de nieuwe wijk.
voor dreven, natuur en een stadsboer. Die
gemeenschapslandbouw is meteen het
meest vernieuwende aspect aan De Werve
Hoef. Dat zal volgens woordvoerder Steven

Overlijdensberichten

John TRUYTS
Kassier op rust Tabacofina Vander Elst
Reserve-Luitenant
Ridder in de Kroonorde
Gewezen Délégé Berchem-Sport
weduwnaar van mevrouw

Blanche Albers

geboren te Haasdonk op 27 juli 1931 en ingeslapen
op de Palliatieve Eenheid St. Erasmus te Borgerhout op 18 juni 2016.
De vrijzinnige afscheidsplechtigheid aan de asurne, waarop u vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula Aster van het Crematorium
Pontes, J. Moretuslei 2 te Wilrijk op donderdag 23 juni 2016 om 12 uur.
Samenkomst in de wachtzaal van voornoemde aula vanaf 11.45 uur.
De asverstrooiing gebeurt op de begraafplaats van Berchem om 15.15 uur.
Rouwadres: Duivelshofstraat 43, 2140 Borgerhout
online condoleren: www.peeraer-dexters.net
97039984.02

Marie-Christine 'Mistine'
VERHAEGEN
Past Voorzitter Inner Wheel Boom-Willebroek
Gewezen groepsleidster Scouting Bornem
Lid van de Zilveren Passer

echtgenote van de heer André Peeters
geboren te Bornem op 25 februari 1955 en
ingeslapen op de Palliatieve Eenheid St. Erasmus te Borgerhout
op 17 juni 2016.
Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen in de kerk H. Hart,
Wilgenstraat te Boom op zaterdag 25 juni 2016 om 11 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.40 uur.
De bijzetting van de asurne gebeurt aansluitend op het urnenveld van
de begraafplaats Schoonselhof - Antwerpen.
Rouwadres : Antwerpsestraat 379, 2850 Boom
online condoleren : www.peeraer-dexters.net
Begrafenissen Peeraer-Dexters - 03-321 79 32 - www.peeraer-dexters.be

97039902.01

Wij melden u het heengaan van

Stichter kledingzaak Van Orshaegen - Carré.
Echtgenoot van mevrouw

Mathilde Diels
Geboren te Herentals op 09 april 1924 en
aldaar overleden in het Wzc Bremdael op 16 juni 2016.
U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartdienst bij te
wonen in de parochiekerk Sint-Waldetrudis, Kerkstraat te Herentals
op zaterdag 25 juni 2016 om 10.00 uur, gevolgd door de begraving
van de as op de stedelijke begraafplaats.
Bijeenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.
Een laatste groet kan gebracht worden op donderdag 23 juni 2016
van 19.00 tot 19.30 uur in het funerarium Van den Broeck,
Nederrij 15 te Herentals.
Rouwadres: Ernest Claesstraat 56/003, 2200 Herentals
familie, vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbericht
mochten ontvangen worden hierbij vriendelijk uitgenodigd.
97039798.04

JAN AUMAN

Met liefde en genegenheid
nemen we afscheid van

Augusn ‘Gust’ Ceulemans
echtgenoot van Suzanne Cootmans
geboren te Berchem op 25 januari 1927
en aldaar overleden op 20 juni 2016
gesterkt door de ziekenzalving.
Dit melden met diepe droeeid:
Suzanne Cootmans

zijn echtgenote

Paul en Erna Ceulemans - Verheyden
en kinderen
Marne Ceulemans
Philippe en Tania Ceulemans - Van der Sanden
en kinderen
Jan en Monique Mortelmans - Ceulemans
kinderen en kleinzoon
Peter en Chrisne Ceulemans - Peerlings
en kinderen

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon

De families Ceulemans, Cootmans, Van Ouytsel en Hellings.

weduwnaar van Louisa Van Looveren

Louis VAN ORSHAEGEN

Tel 014 / 51 16 96




Marcel Sebrechts

De familie verzoekt ons het overlijden te melden van
DE HEER

Begr. Fun Van den Broeck Vorselaar & Herentals
www.vandenbroeckbegrafenissen.be

Michiels de band tussen de nieuwe bewoners en de omgeving versterken.
Omwonenden en kandidaat-huurders
brainstormden in kleine groepjes over het

Verdriet en dankbaarheid gaan samen
nu wij afscheid nemen van
MEVROUW

Dankbaar om het lang en gelukkig
samenzijn, maar diepbedroefd nemen
wij afscheid van
DE HEER

Begrafenissen Peeraer-Dexters - 03-321 79 32 - www.peeraer-dexters.be

FOTO JAA

Drie grote parkings
De impact die de 300 nieuwe gezinnen
zullen hebben op het lokale verkeer, leidde
aanvankelijk tot scepsis. “Die viel grotendeels weg toen de aanwezigen vernamen
dat de wijk verkeersarm wordt en slechts
drie grote parkings krijgt aan de buitenkant, met inrit via de grote verkeersassen
en niet via de bestaande woonwijken”, stelde de Wijnegemse schepen van Wonen
Leen Wouters (N-VA) vast. Zij is zelf ook
voorstander van de nieuwe wijk.
Het ontwerpteam gaat nu verder met de
uitwerking van het masterplan. Dat wordt
later opnieuw voorgesteld aan de buurt.
Later dit jaar zal ook de gemeenteraad van
Wijnegem zich uitspreken over de ontwikkelingen langs de Houtlaan.
Het is de bedoeling dat De Werve Hoef de
komende vijftien jaar in fases wordt aangelegd. In 2021 worden de eerste bewoners
verwacht. Tegen 2030 moet De Werve
Hoef volledig gerealiseerd zijn.

geboren te Brecht op 6 oktober 1928
en na een tragisch verkeersongeval van ons heengegaan
in het ZNA Middelheim te Antwerpen op 19 juni 2016.
Gesterkt door de ziekenzalving.
U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid
samen met ons bij te wonen op vrijdag 24 juni 2016 om 10.00 uur
in de Sint-Antoniuskerk te Sint-Antonius-Zoersel, Handelslei.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.45 uur.
Aansluitend leggen we Marcel te rusten bij zijn echtgenote
op de begraafplaats van Sint-Antonius, Emiel Vermeulenstraat.
U hebt de mogelijkheid om Marcel een laatste groet te brengen
in het uitvaartcentrum Bogaerts-Stynen, Handelslei 24
te Sint-Antonius-Zoersel, van dinsdag tot en met donderdag,
na telefonische afspraak (03/383.17.71).
Rouwadres: Familie Marcel Sebrechts
p/a uitvaartcentrum Bogaerts-Stynen, Handelslei 24 - 2980 Zoersel
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-bogaerts-stynen.be
97040011.01

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen in de kerk Sint-Willibrordus,
Grotesteenweg - Heilig Hartstraat te Berchem
op zaterdag 25 juni 2016 om 10 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.40 uur.
Aansluitend vindt de asverstrooiing plaats op de strooiweide
van de begraafplaats te Berchem, ingang Koninklijkelaan.
Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen
rouwbrief ontvingen, gelieve dit als zodanig te beschouwen.
Correspondeneadres:
Familie Augusn Ceulemans
p/a Uitvaartcentrum Eugène Timmermans
Antwerpsestraat 49 - 2640 Mortsel
uitvaartcentrum

Eugène Timmermans|03 440 52 19|mmermans@dela.be
Groot Antwerpen

