Gemeente investeert zelf in speeltuin
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Nadat de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en Merel Invest van tennisster Laurence Courtois was opgeheven, bleef het stil
rond De Merel. Ook de grote binnenspeeltuin van Wonderwood komt er zeker niet. Toch is niet alle hoop verloren.
“Er lopen gesprekken met drie private investeerders voor de realisatie van een indoor tennishal, gekoppeld aan een cafetaria en het
behoud van de outdoor tennis”, wil schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport Daan De Veuster (CD&V) voorlopig al wel loslaten.
Geen namen
Over namen wil hij nog niets zeggen. “We zijn daarin voorzichtig, want een gemeentebestuur kan enkel contracteren na openbare
publicatie van een leidraad en goedkeuring door de gemeenteraad. En laten we niet vergeten dat we toch over een gebied van tien
hectare recreatie spreken, dat stap voor stap, weliswaar rekening houdende met het groene kader, zal worden ingevuld.
Recreatiegrond in Vlaanderen is schaars.”
Zeker na het afspringen van de vorige erfpachtovereenkomsten, wil het bestuur meer zekerheden inbouwen vooraleer een nieuwe
overeenkomst toe te kennen.
“In de omgeving van de cafetaria en de tennisbanen wil het gemeentebestuur zelf investeren in een aantal recreatieve voorzieningen
zoals een gezinsvriendelijke speeltuin of een Finse Piste”, voegt de schepen nog toe.
Hiervoor heeft de gemeente al 100.000 euro in het budget voorzien. Intussen is het gebied al voorbereid voor de ontvangst van
recreanten.
“Vermits Merel Invest normaal gesproken in het voorjaar van 2016 zou starten met de bouw van de indoor tennishal, had de gemeente
er al werk van gemaakt. De Schippersdreef was in slechte staat, er was geen degelijke drinkwatervoorziening, geen riolering,
grotendeels defecte en verouderde openbare verlichting, de elektriciteitsvoorzieningen waren niet toereikend en er lag een
zonevreemde parking. Die problemen zijn nu allemaal verholpen”, besluit De Veuster.
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