
Actueel: VITA Scheldebad, gemeentehuis, Dacca,
ISA-site, Durmetuin, camera’s

Het gloednieuwe VITA Scheldebad heeft zijn deuren geopend. Ieder-
een is het erover eens: het is een kroonjuweel! Het bad bekleedt een 
ereplaats op de erelijst van de grote infrastructuurrealisaties van het 
jongste decennium, naast AC De Zaat, de nieuwbouwen van het CVO en 
de Muziekacademie, JOC De Nartist, Artiestenfoyer Roxy, De Mosterd-
pot, het Natuurhuis, de Emiel Naudtszaal, de motorhomeparking... Een 
ererij om trots op te zijn!  

Ook het gemeentehuis (Markt) hoort in deze galerij thuis. Wat het 
oorspronkelijke bouwwerk (1906) betrof, zorgden wij voor de bescher-
ming als monument en de restauratie, met als resultaat dat het gebouw 
meer dan ooit een icoon en magneet is, mede dankzij de aankleding 
binnenin met de beste werken uit ons kunstpatrimonium. De bescher-
ming en de restauratie betroffen uiteraard niét de bijgebouwen in de 
Kamiel Wautersstraat. Zij vervingen 3 voormalige woonhuizen, die in de 
loop der jaren werden geïntegreerd om een antwoord te bieden op de 
steeds groeiende noden aan personeel, diensten, materiaal… Die annex 
heeft het gemeentebestuur nu verkocht. Koper is de Antwerpse bvba 
Woonconcept, met een bod van 363.100 euro de hoogste bieder. Het is 
de bedoeling van de nieuwe eigenaar een project tot stand te brengen, 
dat ook de gronden van café ‘Bij Rita’ en de ex-pizzeria omvat. 

Ook het voormalige politiegebouw en de aangrenzende appartemen-
ten in het Dacca-complex (Kasteelstraat) hebben intussen een nieuwe 
eigenaar. Youstone bvba (Antwerpen) kocht het geheel (als hoogste 
bieder) voor 726.500 euro. Een wens van het gemeentebestuur gaat 
bovendien in vervulling: de majestueuze herenwoning van textielbaron-
burgemeester Dionysius Andries - een gebouw uit 1870 - wordt geres-
taureerd. 

De ISA-site komt in een beslissende fase. Interwaas (waarvan het ge-
meentebestuur  deel uitmaakt) lanceert een Publiek Private Samenwer-
king (PPS) voor de herontwikkeling, met realisatie van commerciële en 
gemeenschapsvoorzieningen, verschillende vormen van woningbouw, 
openbare ruimte en parkeergelegenheid. Tegen 9 november moeten de 
kandidaturen binnen zijn. Daaruit worden er maximum 5 geselecteerd, 
met de vraag een offerte met bod en ontwerp in te dienen.  

Nog een dossier dat in een stroomversnelling is terechtgekomen, is de 
Durmetuin. Tijdens de gemeenteraad van 27 augustus heb ik meege-
deeld dat wij de tuin willen aankopen.
Het gemeentebestuur heeft een wezenlijk aandeel in de bekendheid 
van deze groene long in Tielrode-centrum. Sinds 2005 organiseert het 
er - in samenwerking met de bewoner-bezieler-deskundige Christian 
Wittebroodt - tentoonstellingen op nationaal tot internationaal niveau. 
De expo’s brachten de rijkdom in beeld van de 18.000 m² omvang-
rijke, prachtige tuin, met zijn 130 verschillende eikensoorten. Via een 
RUP vormde het gemeentebestuur bovendien de bestemming om van 
woonzone tot parkzone, zodat hij gevrijwaard blijft voor de toekomst. 
Onlangs hebben we een schattingsverslag laten maken en momenteel 
voeren wij  besprekingen op Vlaams,  provinciaal en regionaal niveau 
met de bedoeling financiële steun te verwerven voor de aankoop. 

De gemeenteraad keurde op 27 augustus de voorwaarden goed voor 
het plaatsen van 32 camera’s ter beveiliging van mens en ruimte. Zij 
worden geplaatst in 3 fazen: 1° winkelcentrum (Schoolstraat - G. Gezel-
leplaats), inclusief omgeving OCMW en Scheldebad  2° JOC De Nartist 
en Openluchtcentrum Fernand Schuerman  3° Industriezone TTS en De 
Zaat. In functie van de noodwendigheid kunnen daaraan nog wijzigin-
gen worden aangebracht.

De burgemeester met op de ach-
tergrond de verkochte bijgebou-
wen van het gemeentehuis.
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