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Procedure zit in laatste rechte lijn

ISA-site wordt werk-, woon-, 
winkel- en recreatieoase

De procedure voor de aanduiding van een ontwikkelaar die de 
ISA-site moet tot ontwikkeling brengen, zit in de laatste rechte 
lijn. Het klooster- en schoolcomplex zal plaats maken voor een 
aantrekkelijke werk-, woon-, winkel- en recreatieoase.
In 2010 sloten het Sint-Amelbergainstituut (ISA) en het klooster 
hun deuren. Mede op aandrang van het Gemeentebestuur werd 
het complex (8.700 m²) in 2012 aangekocht door Interwaas, met 
de bedoeling de site te herbestemmen via een publiek-private sa-
menwerking. 

In september 2014 werd opdracht gegeven tot de opmaak van 
een masterplan (visie). Overheids- en representatieve instanties 
werden geraadpleegd en er werd een marktonderzoek gevoerd 
naar interesse bij handelaars, ontwikkelaars, vrije beroepen en 
de paramedische sector. Tevens werden de gebouwen op hun de-
gelijkheid onderzocht: slechts 2 blokken bleken geschikt om be-
waard te blijven. 

Het masterplan bevat de krachtlijnen van de herbestemming en 
wil een aantrekkelijke site creëren om te wonen, werken, win-
kelen en ontspannen, met betaalbare huisvesting voor verschil-
lende doelgroepen in een groene omgeving. Het plan, dat een 
ontmoetingsplaats wil zijn voor alle leeftijden, voorziet o.m. 
aanleg publiek plein hoek P. Boel/Gasthuisstraat en 2 ‘woonplei-
nen’, behoud kapel en voorgevel klooster, doorgankelijkheid voor 
zachte weggebruikers en (voornamelijk) ondergronds parkeren, 
met aandacht voor groen, water, natuurlijke wateropvang en ar-
chitectuur. 

De aanwezigheid van de polikliniek (AZ Nikolaas) op de OCMW-site 
biedt kansen voor een aanvullend zorgprogramma voor huisarts- 
of groepspraktijken eerstelijnszorg, kine-praktijken, thuiszorg... 
Gezien de site aansluit bij de winkelkern wordt ruimte voorzien 
voor commerciële activiteiten, op de eerste plaats buurtgerichte, 
kleinere winkels zoals bakker, krantenwinkel, kruidenier... 

Een ontwikkelaar moet het masterplan realiseren. Najaar 2018 
lanceerde Interwaas het selectiebestek. Zeven kandidaturen wer-
den ingediend, waarvan er uiteindelijk 3 zijn weerhouden. Zij zul-
len in maart het gunningsbestek ontvangen en op basis daarvan 
tegen eind augustus een projectvoorstel uitwerken, met een visie-
nota (met schetsontwerpen, gevelplannen…), bouwprogramma, 
plan van aanpak… Daarna volgt een onderhandelingsperiode, die 
najaar 2020 zal uitmonden in de aanduiding van de ontwikkelaar 
die het project zal realiseren. We kijken ernaar uit!

6 juli 2012. Interwaas koopt de ISA-site. V.l.n.r. 
voorzitter Rik Daelman, zuster Godelieve De 
Wulf (†), Willy Verstichel (dienst Gebouwen 
bisdom Gent), directeur Bart Casier, zuster Mia 
Geerits en burgemeester Luc De Ryck. 
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