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Zes bijkomende eengezinswoningen en drìe appartementen op bedriifssite PLAMA

"Bijna alle woofryelegenheden
Zrynondertrrs S en Verhuurd"

De sociale huisvestingsmaat'
schappii Zonnlge KemPen heeft
op de voormalige beddifssite
PLAiIA aan de Flotis Primsstraat

Ludo Helsen der een luifel gePlaatst worden.
Een hoogspanningscabine werd
verplaatsi èn geïñtegreerd in de
architectuur van het Project. Wat
verderop zijn de drie identieke
appartementen oP elkaar gesta-
peld.

Derde fase r-\
Later ditjaar kan de derde fasè 

-

van de werken aan de site oPge-

start worden. De architecten en
,hun bouwteam zullen een ont-
'wero maken om het bestaande
rnafazljngebouw om te bouwen
totlen tiental woongelegenhe-
den. "Duurzaamheid zal daarblj
opnieuween leidraad zijn", zegt
fuineleen Eelen. "Door hieroP in
te zetten, cÍeëren we een duidelii-
ke meerwaarde. Zowel voor de
huurdei die een comfortaþele
*o"ing it"t 

"en 
lage energierêke-

ning krügt, als voor de gemeen*
schap, die gebaat is bij het uitsto-
ten van minder schadelijke stof-
fen."

Voorzitter Zonnige KemP'en

t'Vsnuit de
in Grobbendonk nieuwe sociale wontng ts er een
woningen gebouwd. De eerste moot zicht op het
bewoners namen er begin dit brnnenplein en de
iaar al hunintrek.

strast. Omge lceerd
Begin deze eeuw kocht het ge-

is er hqast geen
meentebestuur van Grobåendonk

inkiJk"de bedi$fsterreinen van
aan met de bedoeling-er

PIAMA
sociale

woningen te bouwen. Bodemver-
ontreiniging zorgde voor vertra-
ging, mãar:uiteindelijk werd in
ãamenwerking met de Vlaamse
Bouwmeester een ohtwerPwed-

uit zes eengezinswoningen en

strlid uitgeschreven. Het proJect
weid opgesplitst in drie fasen.

"Fase 1 omvatte de renovatie van Ludo Helsen (rechts) teidt de bezoekers rond. roro MARc PEETERs

een bêstaand fabrieksgebouw en
20L2 opgeleverd",

gesloten tuin.
keuken achteraan, wat extra Pri de bovenverdieping zrjn er drie

slaapkamers en de badkamer."
Rondom de woningen kregen despltt

Het
level vacy creëert voor de huurders",

bäzondere aan dewoningen weet Ludo Helsen, voorzitter van
huurders een mooi aangelegde'is dat ze voorzienwerdenvaneen ZonnigeKemPen. 'Vanuit de wo-

split level. "De leefruimte er een, moor zicht op het incombinatie metp¿ü-,

werd reeds in

tweedefaseon- voorkant een halve
aan de 1S

en de straat. Omge- achteraan op het


