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Mondelinge vraag van de h. Wyngaard: Reconversie van de site van het ziekenhuis Cavell (opvolging).
De h. Wyngaard heeft het college hierover reeds geïnterpelleerd in april. Het is een cruciale stap in
de reconversie van het noorden van de gemeente. Schepen Cools had vermeld dat er nog geen enkele vergunningsaanvraag werd ingediend. Er was destijds sprake van een overname van de site door het gewest.
Het zijn echter privépromotoren - AG Real Estate en Burco Group - die de nodige stappen zullen zetten.
Eind 2017 zal het ziekenhuis Edith Cavell overgebracht worden naar de site Delta. Indien de verhuizing gebeurt vóór de uitreiking van een bouwvergunning, zou dit erg nadelig voor deze wijk kunnen zijn. Een
gebouw zou nooit lang leeg mogen staan. Er worden ook vragen gesteld over deze site: zullen er hoofdzakelijk woningen voorzien worden, of winkels, of andere functies?
De h. Wyngaard wenst graag te weten of er al gesprekken zijn geweest sinds april tussen de gemeente, de privépromotor en Chirec en of het college informatie heeft over de status van dit dossier.
Schepen Cools erkent dat dit dossier traag verloopt en denkt dat het college begin volgend jaar met
meer informatie zou kunnen komen.
De verantwoordelijken van de immogroep, gekozen door Chirec, hebben reeds de voorzitter en
schepen Cools ontmoet en hebben blijk gegeven van hun intentie om een kwalitatief project te ontwikkelen
dat zich volledig integreert in de omgeving. Ze zijn bereid deel te nemen aan een infosessie voor de wijkinwoners die zal plaatsvinden in de school Longchamp vóór het einde van het openbaar onderzoek en de
overlegcommissie. Schepen Cools zal nog gesprekken met Chirec hebben en zal daarna wellicht meer informatie kunnen bezorgen. De verhuizing zal waarschijnlijk niet volledig zijn in september 2017. Bepaalde diensten zoals raadplegingen zullen behouden worden zodat er nog toezicht over de gebouwen is. Chirec is bewust van de situatie.

