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GEMEENTE WIL MET MASTERPLAN ONVEILIGHEIDSGEVOEL WEGWERKEN

Grote Markt wordt belevingsplein

BOOM

Het Boomse Masterplan wordt eindelijk con-
creet. De gemeente stelt trots 3D-beelden voor
van de Grote Markt, die een belevingsplein moet
worden met bomen, een fontein en zitplaatsen.
«De Boomse markt moet de huiskamer van de
gemeente worden», zegt burgemeester Patrick
Marnef. Boom investeert tientallen miljoenen
euro’s en hoopt met de nieuwe markt ook het 
onveiligheidsgevoel weg te werken.

DIRK VANDERBEMDEN

De Boomse Grote Markt staat in
de volksmond bekend als de
‘IJzerwinkel’. Nu telt de markt
nog 88 parkeerplaatsen, maar te-
gen 2013 verdwijnen die allemaal
onder de grond en er komen er

nog bij. De gemeente maakt zich
sterk dat ook de zware overlast
van hangjongeren op de Grote
Markt opgelost zal raken als die
niet meer vol auto’s staat en een
open karakter krijgt. Het onvei-
ligheidsgevoel dat nu ‘s avonds
heerst op de Grote Markt, moet

verleden tijd worden.
«De Boomse markt moet een plek
voor culturele evenementen
worden, een huiskamer als het
ware», zegt burgemeester Patrick
Marnef (Boom één).

Verkeersluw
De Grote Markt is niet de enige
plek die aangepakt wordt in het
Masterplan. De as Blauwstraat-
Hoogstraat waar zich het meren-
deel van de Boomse middenstand
bevindt, wordt helemaal heraan-
gelegd. Aan het kruispunt Ant-
werpsestraat-Blauwstraat werd
onlangs een proefstrook aange-
legd die alvast toont hoe de rest
van de straat er tegen midden
2012 zal uitzien. «We willen daar
enkel nog handelaars en horeca
zien, geen dienstverlenende be-
drijven», vertelt Marnef. «De stra-
ten worden verkeersluw en krij-
gen ook bomen zodat het er aan-

Zo zal de Grote Markt er gaan uitzien. Foto VanderbemdenDe Grote Markt van Boom nu, bijgenaamd de IJzerwinkel. Foto Vanderbemden

genaam winkelen wordt.» 

Politie
Het ter ziele gegane en leegstaan-
de OCMW-ziekenhuis Van En-
schodt heeft ook een nieuwe be-
stemming gekregen. «De politie
van de zone Rupel zal er in 2012
intrekken en ook de Boomse
VDAB en de plaatselijke RVA-di-
rectie verhuizen naar het voor-
malige ziekenhuis dat helemaal
wordt opgeknapt», zegt Marnef.
«Van de tweede tot de vijfde ver-
dieping komen er 60 serviceflats.
We voorzien verder ook een ver-
huizing van de kinderopvang-
dienst ‘t Kersenpitje naar het ge-
bouw en een volledig nieuw kin-
derdagverblijf. Ook Kind&Gezin
zal zich hier komen vestigen.» De
werkzaamheden aan het voor-
malige ziekenhuis starten rond
Pasen. Langdurig werklozen heb-
ben het gebouw alvast helemaal

gestript.

Riolering
De komende jaren worden ook
honderden gezinnen aangesloten
op de riolering, komt er aangena-
me straatverlichting en wordt het
Boomse straatbeeld verrijkt met
bomen en een moderne look. Er
komt in 2012 ook een nieuwe toe-
gangsweg naar Boom ter hoogte
van de Pachterslei, die de druk be-
reden Kapelstraat zal ontlasten.
Ook de ‘wandelboulevard’ van de
Grote Markt naar de vernieuwde
kaaien en het overzetveer komt er
in 2013. Momenteel zijn er al
werkzaamheden gestart aan de
Varkensmarkt die helemaal her-
aangelegd wordt.
Boom wil zich profileren als win-
kelstad en wil in de toekomst ook
haar toeristische troeven verder
uitspelen met mogelijk zelfs wa-
terrecreatie aan de Rupel.

Een wagen die zonder lichten op
de Turnhoutsebaan rondreed, is
zondagavond onderschept door
de politie. Een buurtbewoner had
alarm geslagen toen hij de ver-
dachte wagen opmerkte. Een po-
litiepatrouille van de zone Minos
kwam polshoogte nemen, maar
de auto vluchtte weg toen hij de
combi opmerkte. Samen met de
Antwerpse politie werd de ach-
tervolging ingezet. De auto met
de vier inzittenden werd onder-
schept in de Santvoorbeeklaan in
Deurne. De vier inzittenden wer-
den voor ondervraging meegeno-
men. In hun koffer werd heel wat
koper gevonden. (PLA)

IVCA baat momenteel twee cre-
matoria uit in de provincie Ant-
werpen: in Wilrijk en in Turn-
hout. In Wilrijk wordt er sinds
1983 gecremeerd, in Turnhout

sinds 1992. Samen zijn ze goed
voor 9.000 crematies per jaar. In
beide crematoria worden jaar-
lijks 2.200 uitvaartplechtigheden
en 1.500 rouwmaaltijden ver-
zorgd.
«Maar almaar meer mensen kie-
zen voor een crematie», zegt René
Somers, algemeen directeur van
IVCA. «Als openbaar bestuur wil-
len wij een goede dienstverle-
ning, ook voor de mensen die in
het noorden van de provincie wo-
nen. Daarom zoeken we in de
noordrand een geschikte locatie.
Om een nieuw crematorium te

kunnen bouwen, hebben we een
gebouw van 4 hectaren nodig. Als
het crematorium bij een bestaan-
de begraafplaats kan worden ge-
bouwd, spreken we over een ge-
bouw van 3.500 vierkante me-
ter.»
In afwachting van een derde cre-
matorium, investeert IVCA verder
in Wilrijk en Turnhout. In Wilrijk
wordt de grote aula uitgebreid
van 120 naar 300 zitplaatsen en
komt er een cafetaria. Binnenkort
wordt er een bijkomende crema-
tieoven in gebruik genomen.

(FM)

In de wijken List en Deuzeld is de
voorbije week ingebroken in 4 au-
to’s. De inbrekers gingen aan de
haal met gps-toestellen. (KML)

De provincie heeft het plan voor
het Pendennis Castle in Bras-
schaat goedgekeurd. Door de op-
maak van het plan kan de ge-
meente starten met de renovatie
van het kasteel en de bouw van
twee bijkomende bouwvolumes. 
Het kasteel werd voor de Tweede
Wereldoorlog gebouwd door een
Brit en in de jaren ‘60 werd het
een opvangtehuis voor schip-
perskinderen en later dan weer
een pension voor bejaarden.
Daarna werd het een hotel en in
2.000 is het kasteel gebruikt voor
de opvang van Russische en

Tsjetsjeense gezinnen die geen
plaats vonden in asielcentra.
Sinds enkele jaren staat het ge-
bouw leeg en is het in slechte
staat. 
«De later toegevoegde gebouwen
worden afgebroken. Ook de ach-
terliggende conciërgewoning
met garagegebouw zal worden
gesloopt», zegt gedeputeerde
voor Ruimtelijke Ordening Koen
Helsen (Open Vld). De vele waar-
devolle bomen blijven behouden.
De bouwhoogte van de nieuwe
volumes zal niet meer dan drie en
een halve bouwlaag zijn. (FSE)

In een café op de Churchillaan is
afgelopen weekend ingebroken.
De dieven gingen ervandoor met
onder meer een geldsom. In de
Carrefourvestiging werd dan
weer een winkeldief betrapt. De
man kon geen geldige papieren
voorleggen. (KML)

Totaal in het vergeethoekje be-
land: het Hof ter Beke, aan de
Boomsesteenweg in Wilrijk. Het
domein mét vervallen kasteel
ligt al jaren in een hardnekkige
coma. Maar volgens schepen
van Ruimtelijke Ordening Ludo
Van Campenhout (partijloos)
gaat de erfpachter nu nieuwe
plannen opmaken voor een
brasserie met feestzaal.
Hof ter Beke verkeert in een
schabouwelijke staat. Gaten in
het dak, een gedeeltelijk inge-
storte vleugel, kapotte ramen:
er lijkt geen beginnen aan. We
halen verhaal bij VESPA, het ste-
delijk vastgoedbedrijf. Dat ver-
leende zes jaar geleden een erf-
pacht aan Peter Van Hulle, de
uitbater van de brasserie van
het kasteel Steytelinck, ook in
Wilrijk. Maar die deed er niet
veel mee.
Afgevaardigd bestuurder Her-
man Boumans: «We hebben de
erfpachter in gebreke gesteld.
Eén van de problemen was dat
er geen akkoord werd bereikt

met Monumentenzorg. De ex-
ploitant wilde ook parkeer-
plaatsen vlakbij het kasteel. Dat
kon niet. Op dat punt is er nu wel
een oplossing: de parking komt
net buiten het park. De pachter
van dat terrein is door de stad
opgezegd.»
Volgens Boumans is opnieuw

een architect aangeduid. «Die
zal een nieuw plan tekenen. We
moeten nu afwachten of een en
ander past in het budget van de
erfpachter.»
De stad wijst er ten slotte op dat
ze het parkdomein beter toe-
gankelijk wil maken voor het
publiek. (PHT)

Door de werkzaamheden aan het
kruispunt Lintsesteenweg - Boe-
choutsesteenweg in Hove zal de
buslijn 196 tussen Antwerpen en
Duffel een aangepaste route vol-
gen tot eind april 2011. Richting
Duffel zullen de bussen vanuit de
Mortselsesteenweg richting
Geelhandlaan rijden en zo de
reisweg via lijn 197 verder zetten.
In de richting van Antwerpen
rijdt de lijn van de Lintsesteenweg
in de Magdalena Vermeerschlaan
om aan te pikken op de reisweg
van lijn 197. De haltes Kerk, Ver-
beecklaan, Dumortierstraat en
Lauwhoevestraat zullen niet
worden bediend. (FSL)

De Napoleonbrigade, een jonge-
rengroep die het Diamantmuse-
um promoot, heeft weer toege-
slagen. Om de tentoonstelling
‘Napoleon en de juwelen van het
Keizerrijk’ luister bij te zetten, fo-
tografeerden ze tal van bekende
en onbekende Antwerpenaars
met de typische Napoleon-hoed.

Ook bedelaar Louis, die zijn vaste
stek heeft voor het Diamantmu-
seum aan het Astridplein, poseer-
de voor de fotograaf. 
De tentoonstelling ‘Napoleon en
de juwelen van het Keizerrijk’
loopt nog tot 31 december. Op
woensdag is het Diamantmuse-
um gesloten. (PLA)

De Dorpsdag vindt volgend jaar
plaats op zondag 29 mei 2011. Na-
dat de gemeente verschillende
adviezen had ingewonnen, werd
een keuze gemaakt tussen een
Dorpsdag in mei-juni (zoals ge-
bruikelijk) of in september (zoals
dit jaar omwille van de werk-
zaamheden). De meeste adviezen
stuurden aan op een terugkeer
naar het voorjaar. Ook de daarop-
volgende jaren zal de traditionele
Kapelse Dorpsdag plaats hebben
in het voorjaar. (FSE)

De politie ontving op 13 oktober
2009 een oproep voor een vecht-
partij met een 20 personen in een
pand op de eerste verdieping in de
Van Wezenbekestraat. Agenten
mochten eerst niet binnen, maar
omdat ze mensen hoorden tier-
den, baanden ze zich een weg bin-
nen. Op de eerste verdieping bo-
ven City Palace waren twee speel-
zalen ingericht, waar Pai Gow, Pui
Wui en Mahjong werden gespeeld
door een 40 spelers. De winst
werd verdeeld onder vier organi-
satoren. De restaurantuitbater
stelde zijn restaurant ter beschik-
king en zorgde voor drank en eten.
De rechtbank veroordeede vijf be-
klaagden met celstraffen van 6
maanden met uitstel tot 12 maan-
den effectief. Er werd ruim 36.000
euro vermogensvoordeel ver-
beurd verklaard. (KAV)

Chinezen veroordeeld
voor illegaal casino

De rechtbank heeft vijf Chinezen
gestraft voor een illegaal casino
boven een Chinees restaurant in
de Van Wezenbekestraat.

Dorpsdag verhuist
weer naar mei

Louis poseert als Napoleon

Louis op zijn vertrouwde plekje op het Astridplein mét hoed.Kos

Omleiding voor
buslijn 196

Nieuwe plannen voor Hof ter Beke

Het Hof ter Beke ligt er eenzaam en verlaten bij. Foto Laenen

Dieven op pad

Pendennis Castle krijgt bestemming

Gps-toestellen gestolen

Gezocht: bouwplek voor nieuw crematorium
De Intercommunale Vereniging
voor Crematoriumbeheer in de
provincie Antwerpen (IVCA)
zoekt in de noordrand van Ant-
werpen een geschikte locatie
voor een nieuw crematorium.
«We hebben een terrein van 4
hectaren nodig», zegt directeur
René Somers.

Verdachte wagen
onderschept
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BRASSCHAAT KRIJGT PRIMEUR VAN ‘RESORT WONEN’

Luxueuze flats langs Bredabaan
BRASSCHAAT

Het typisch Amerikaanse ‘resort wonen’ waait
over naar ons land. In Brasschaat, langs de 
Bredabaan, bouwen drie projectontwikkelaars
volgend jaar domein Berckendael: 50 luxueuze
appartementen met wellnessvoorzieningen,
‘clubhouse’, zwembad, eigen dokterspraktijk,
boodschappenservice en klusjesdienst. Nog voor
zelfs de eerste letter publiciteit is gemaakt, is
20 procent van de appartementen al verkocht.
Kostprijs: tussen 450.000 euro en 1,3 miljoen.

SABINE VERMEIREN EN 
FONS SCHRYVERS

Met domein Berckendael halen
projectontwikkelaars Cores De-
velopment uit Wilrijk, Gands uit
Antwerpen en UrbanCapital uit
Brasschaat een primeur naar
Brasschaat. Op een soortgelijk
project in Knokke na is ‘resort
wonen’ in ons land nog helemaal
nieuw. 

Tophotel
Het idee komt overgewaaid uit
de Verenigde Staten. Daar wor-
den de typische ‘resorts’ be-
woond door de superrijken, die
een leven lang willen wonen in
grote luxe, zonder last te hebben
van dagelijkse beslommeringen.
Klusjes en herstellingen: die
worden gedaan door de conciër-
ge. Een volle ijskast: daar zorgt
een speciale boodschappen-
dienst voor. Wie wil, kan zelfs
elke week verse bloemen laten
leveren en dagelijks beroep doen
op een traiteurdienst. Koffieklet-

Cores, Gands en UrbanCapital
bouwen 50 appartementen op
een groot stuk grond langs de
Bredabaan, vlakbij het Peersbos,
en op een boogscheut van het
centrum van Brasschaat. In mei
van volgend jaar starten ze. In
het najaar van 2013 moet alles
klaar zijn. 

Vijftigplussers
Dat de projectontwikkelaars
Brasschaat kozen als locatie, is
geen toeval. Niet alleen zit daar
het meeste kapitaal uit de hele
regio bijeen, cijfers tonen ook
aan dat het aandeel vijftigplus-
sers er goed is voor de helft van

de bevolking, terwijl dat in de
rest van Vlaanderen gemiddeld
maar 30 procent is. En laat het nu
net die groep mensen zijn, die
zich in de eerste plaats aange-
trokken voelt tot Berckendael. 

Mond-tot-mondreclame
Hoewel de promotie voor Berc-
kendael pas deze week in gang
wordt getrapt, is 20 procent van
de appartementen al verkocht.
Dat gebeurde op amper één
maand tijd, enkel door mond-
tot-mondreclame. 
Op domein Berckendael komen
wonen, doe je niet voor weinig
geld. De kleinste appartementen

zijn 110 vierkante meter groot en
daar betaal je al gauw 450.000
euro voor. Voor de penthouses,
die meer dan dubbel zo groot
zijn, loopt dat op tot 1,3 miljoen
euro. Maandelijks komt daar ook
nog zo’n 300 euro aan vaste kos-
ten bij.

Zo moet domein Berckendael er gaan uitzien. Foto Kos

WE MIKKEN MET
BERCKENDAEL OP
EEN GEZONDE MIX
VAN LEEFTIJDEN
Inge Caes

sen met de buurvrouwen of siga-
ren roken met de mannen, doe je
in het luxe ‘clubhouse’. Allemaal
een beetje zoals in een tophotel
dus. Maar dat dan alle dagen van
je leven, in je eigen woonkamer.

Exclusief
«We mikken met Berckendael op
een gezonde mix van leeftijden»,
zegt commercieel verantwoor-
delijke Inge Caes. «Een onderne-
mer die zich heeft teruggetrok-
ken uit het bedrijfsleven kan bij
ons zijn gading vinden, maar
evengoed een koppel dertigers
dat op zoek is naar iets exclu-
siefs.»

� CONCIËRGE DOET 
KLUSJES

� BOODSCHAPPENDIENST
� ZWEMBAD
� DOKTERSPRAKTIJK
� TRAITEURDIENST
� CLUBHOUSE

Een dronken bestuurster heeft
vrijdag paaltjes en een verkeers-
bord geramd nabij het politie-
commissariaat. De 40-jarige
vrouw uit Schoten pleegde
vluchtmisdrijf. Een getuige zette
de achtervolging in. De dame
werd wat verderop aangetroffen
bij een vriendin. Ze was naar ei-
gen zeggen zo aangedaan door de
feiten dat ze even moest beko-
men. (KML)

De bewakingscamera’s in de Die-
pestraat hebben zondagavond
de politie een handje toegesto-
ken. Vanuit de commandokamer
zagen agenten hoe een drugs-
deal aan de gang was. Een pa-
trouille onderschepte drie van
de vier verdachten. Zij hadden
net voordien iets weggestopt
achter een elektriciteitskast en
in een holte van een gevel. De
buit bedroeg 22 verpakkingen
heroïne en 10 verpakkingen co-
caïne. Slechts één van de drie
verdachten gaf toe bezig te zijn
met drugshandel. Alle drie be-
trokkenen, 24, 25 en 18 jaar oud,
werden ter beschikking gesteld
van het parket. (PLA)

In samenwerking met vzw De
Vlaspit en de kringloopcentra
start Igean in de Brechtse recycla-
geparken met de inzameling van
kaarsresten. Van de resten wor-
den nieuwe tuin- en terraskaar-
sen gemaakt. Het is een sociaal te-
werkstellingsinitiatief. 
De Vlaspit is een sociaal tewerk-
stellingsinitiatief in het centrum
van Scherpenheuvel. Het biedt
werk aan een 80-tal personen.

(FSE)

Kaarsresten voor
goede doel

Camera filmt
drugsdealers

Dronken bestuurster
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Nieuwe gedenkplaat
voor Paul van Ostaijen

De vereniging VTBKultuur
schenkt een gedenkplaat van
dichter Paul van Ostaijen aan
het gemeentebestuur van Hove.
Op de plaat staat het bekende
gedicht ‘Mark groet ‘s morgens
de dingen’. «De vorige gedenk-
plaat werd vorig jaar in septem-
ber gestolen aan de Markgraaf.
De plaat werd niet meer terug-
gevonden. Waarschijnlijk werd
ze op bestelling gestolen. Maar
op vraag van het gemeentebe-
stuur schenkt VTBKultuur een
huldeplaat. Deze zal in de bibli-
otheek komen zodat ze toch op
een veiligere plek hangt», ver-

telt Luc Van den Weygaert van
VTBKultuur. 
De familie van Ostaijen vestig-
de zich in 1913 een tijdje in Hove
aan de Lintsesteenweg 95. Als
herdenking werd er een straat
in de gemeente naar hem ver-
noemd en zijn er naast de nieu-
we gedenkplaat nog twee klei-
ne monumentjes. Aan de wo-
ning van de Lintsesteenweg 95
hangt een plaat van VTBKultuur
en een derde plaat van de vzw
‘Culturele kring Paul van Ostaij-
en’ hangt in de voortuin van het
Regina Pacisinstituut in de Jozef
Mattheessensstraat. (FSL)

HOVE

Luc Van den Weygaert met de nieuwe gedenkplaat.De Scheirder


