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Een positieve kijk
op Wuustwezel

Een tijd van oogsten …
Je kan er niet naast kijken. In de Dorpsstraat (Wuustwezel-cen-
trum) is de oude pastorij terug in gebruik en dat in al haar oude 
glorie. Na een prachtige renovatie is het nu het hart van onze Aca-
demie voor Muziek, Woord en Dans. Samen met een balletklas 
én uiteraard zaal Kadans staan we aan de top qua culturele infra-
structuur. Kom het mee beleven !

Nog een nieuwbouw en ditmaal in Loenhout. Hier was onze rol be-
perkter maar onze bewondering misschien nog groter. Een lening 
en een stuk grond: meer moesten de mannen van JH de Raap niet 
hebben. Ze bouwden een (grotendeels ondergronds) Jeugdhuis 
dat nu al sowieso het mooiste in Vlaanderen is en meteen ook het 
beste. Succes!

Bij de heraanleg van de ganse wijk De Dreven in Gooreind werd 
ook de oude poort van Koch gerenoveerd. Een prachtige herinne-
ring aan het verleden van dit dorp en meteen een schitterende op-
rijlaan voor al de inwoners daar. 

De stap om de twee oud-gemeentehuizen van Wuustwezel en 
Loenhout te verkopen was niet eenvoudig. De hoofdreden was dat 
we er geen functie meer over hadden. Dolgelukkig zien we nu dat 
de nieuwe eigenaars ze prachtig gerenoveerd hebben en ze zo te-
rug gegeven worden aan ons straatbeeld. 

En een tijd van zaaien …
Stilstaan is achteruitgaan dus doen we verder op het ingeslagen pad. 

- de bouwvergunning voor de sporthal in Gooreind is in aanvraag, 
- die voor de basisschool in Loenhout is afgeleverd en daar gaan we richting aanbesteding,
- de Duinenstraat in Wuustwezel krijgt ook een volledige heraanleg,

- en vooral en dat is het allerbelangrijkste: we investeren in mensen. Een gebouw is 
slechts een opeenstapeling van bakstenen. Wat er toe doet zijn de mensen die er gebruik 
van maken. Samen musiceren, sporten, gezellig bij elkaar komen, een werkplek vinden of 
je met de fi ets door de gemeente begeven. 

Wist je dat …
-  … we nu al de vele leidingsploegen suc-

ces willen wensen bij het voorbereiden 
van de zomerkampen. Geniet ervan!

- … we de gemeente besturen samen 
met zovele vrijwilligers en adviesra-
den? En dat je die adviesraden met een 
hoofdletter schrijft, uit respect voor 
hun inzet? 

- … de oordoppenactie van onze jonge-
ren een groot succes was? Maar liefst 
… mensen gaan de komende festival-
zomer met een pak minder risico tege-
moet.


