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Wegenwerken
aan verhoogde
kruispunten
De technische dienst voert de
komende weken aanpassings-
werken uit aan de verhoogde
kruispuntenvandeKlinkstraat,
de Thielestraat en de Rechts-
traatmetdeGrootstraat.Deop-
rij-elementenvanhetverhoogd
plateauwordentelkensvervan-
gendoor langereelementen.De
kruispunten worden beurt om
beurt aangepakt. Tot en met
woensdag18mei ishetdebeurt
aanhetkruispuntvandeKlink-
straat met de Grootstraat. Van
woensdag 18 mei tot en met
vrijdag 27mei gaatmen verder
aan het kruispunt van de Thie-
lestraatmetdeGrootstraat.Van
woensdag1 juni totenmetvrij-
dag 10 juni werkt men aan het
kruispunt van de Rechtstraat
met de Grootstraat. Door de
werken zullen die straten afge-
sloten zijn voor doorgaand ver-
keer. Erwordendanookomlei-
dingen voorzien. Voetgangers
kunnendewerkenwelnogpas-
serenviadeberm. (WVB)

HOESELT

Zware boete voor
hardleerse junkie
OmdatB.V. (32)uitHoeseltniets
bleekgeleerdtehebbenuiteer-
dere veroordelingen, veroor-
deeldedepolitierechter inTon-
geren hem tot een boete van
8.400 euro en legde hem 18
maanden rijverbod op. B.V.
werd opnieuw achter het stuur
betrapt onder invloed van
drugs.Bovendienwaszijnrijbe-
wijs ingetrokken. Dat B.V. ook
naliet om zich voor de recht-
banktekomenverantwoorden,
stemde de rechter niet milder.
De hardleerse junkie moet ook
opdraaien voor 822 euro aan
bijkomendekosten. Nahet ver-
lopenvanzijnrijverbodmoethij
medische en psychologische
proevenafleggenevenals theo-
retische en praktische rijexa-
mens als hij opnieuw een wa-
genwilbesturen. (JEK)

DIEPENBEEK

Laatste week
praesesverkiezing
verloopt rustig
De lokale politie heeft ook tij-
dens de laatste week van de
praesesverkiezingenopenrond
deuniversitaire campus inDie-
penbeek en het evenementen-
terreingecontroleerdopsturen
onder invloed, vandalisme,
overlast en het correct gebruik
van fietsverlichting. «De laatste
week van de praesesverkiezin-
gen is rustig verlopen», vertelt
politiewoordvoerster Jessica
Vandebeek. «Twee meldingen
van geluidsoverlastwerden ge-
controleerd en één proces-ver-
baal voor fietsverlichting werd
opgesteld. Onze diensten zijn
ook ter plaatse gegaan voor
twee meldingen van vals geld.
Eén persoon onder invloed van
alcohol werd door onze dien-
stenmeenaarhetpolitiebureau
genomen.» (JDSL)

OPGLABBEEK

N730 twee dagen
autovrij
DeWegnaarBree(N730) inOp-
glabbeek wordt zondag en
maandagvan6uurtot19uuraf-
geslotenvoorhetverkeer.Opde
straat is er een grote rommel-
markt en op maandag zijn er
loopwedstrijden. De N730 zal
worden afgesloten ter hoogte
van het kruispuntmet de Oude
Kerkstraat tot het kruispunt
met de Bremstraat/Speeltuin-
straat. Tijdens de Pinkster-
maandagloop isbijkomendalle
verkeer verboden op de Oude
Kerkstraat, Wolfsstraat, Enge-
lenweg, Langveldweg, Boek-
weitstraat, Speltstraat, Kapel-
straat en Droogstraat. Op zon-
dag en maandag moet het ver-
keerdanookeenomleidingma-
ken. (GBO)

‘Urban villa’ op binnenplein vlaggenschip van ambitieus bouwproject

Flats middenin Herkenrodekazerne
HASSELT

Op het binnenplein van
de Herkenrodekazerne
komt een ‘urban villa’
met stadsparkje.Enke-
le oude gebouwen van
de kazerne ruimen
plaats voor nieuw-
bouw. Alles samen ko-
men er 124 flats. Er
komt ook een onder-
grondse parking met
222 plaatsen. De wer-
ken starten in het voor-
jaar van 2017.
WOUTER VANDENAMEELE

Het isTHVRefugehuis,eensamenwerking
tussenKolmontWoonprojectenenVestio,
dat uit drie kandidaten gekozen werd en
zo’ntienmiljoeneuroneerteltaanhetAu-
tonoomGemeentebedrijf Stadsontwikke-
lingHasseltvoordeaankoopvaneengroot
gedeelte van de Herkenrodekazerne. «De
124 nieuwe woongelegenheden worden
verdeeldoverdesite»,verteltarchitectPiet
VanCauwenberghevanhetontwerpteam.
«Op een gedeelte van het binnenplein
komtcentraaleennieuwbouw.EenUrban
Villavanachtbouwlagenhoog.Hetgelijk-
vloers van de oude paardenstallen aan de
Persoonstraat wordt gerenoveerd en de
bovenste verdiepingen worden herbe-
stemdalswoningen.Daarnaast komtnog
een klein stukje nieuwbouw van vijf
bouwlagen.AandeMeldertstraatworden
degebouwenaanpalendaandehistorisch
waardevolle ‘Witte Kazerne’ afgebroken
en vervangen door een randbebouwing
vaneveneensvijf bouwlagen. Erkomteen
grote verscheidenheid aan woningen die
verschillende doelgroepen zullen aan-
spreken,maarwewillen toch vooral star-
tersenjongegezinnenaantrekken»,klinkt
het.

Ondergrondse doorsteek
Burgemeester Hilde Claes (sp.a) is ervan
overtuigddatTHVRefugehuisdaarvoorde
idealemixgevondenheeft.«Meerdanzes-
tig procent van de 124 woonunits zal be-
staan uit studio’s en tweeslaapkamer-ap-
partementen met een startprijs van
140.000 euro, betaalbare woningen dus.
De bewoners kunnen ook gebruikmaken
vaneencollectievetuindieenkelvoorhen
bestemd is, dat is een troef.» 124 nieuwe
woonunits,datwilzeggendaterookextra
parking nodig is. «We hebben gekozen
voor eenoplossing die ervoor zorgt dat de
omgevingronddeHerkenrodekazernege-
vrijwaard blijft van extra verkeersdruk.
Onderhetbinnenpleinkomteenparkeer-
garage met 222 plaatsen. De bewoners
kunnen die garage bereiken via de reeds
bestaande ondergrondse parking aan het
Dusartplein.Daarwordteenondergrond-
se doorsteek richting de Herkenrodeka-
zernegemaakt.»

Stadsparkje
Ten slotte komt er ophet voorste gedeelte
van het binnenplein, voor de Urban Villa,
ook nog een nieuw stadsparkje dat wel
vooriedereentoegankelijk is.«Momenteel
is het binnenplein van de Herkenrodeka-
zerne enkel bereikbaar via de grote poort
aan de Maastrichterstraat. Bij de herbe-
stemmingworden er nog drie extra door-

Meldertstraat: De huidige pandennaast de 'WitteKazerne'
maken plaats voor een nieuwbouwvan5bouwlagen (links).

Op een gedeelte van het binnenplein komt centraal een ‘urban villa’met vooraan een stadspark. Repro’s WVE

steken gemaakt: eentje richting Dusart-
plein,eentje indePersoonstraateneentje
indeMeldertstraat. Zozijnervier toegan-
gendiehetmogelijkmakenomdesitege-
makkelijk te doorwaden», aldus Van Cau-
wenberghe.

UHasselt
NietallegebouwenvandeHerkenrodeka-
zerne worden verkocht aan THV Refuge-
huis.HetgeklasserdeRefugehuis isname-
lijk deels privébezit en de UHasselt ver-
wierf eerderalhethistorischwaardevolle
Poortgebouwendeaanpalende‘WitteKa-
zerne’. «In het Poortgebouw worden de

Persoonstraat:Deoudestallenwordengerenoveerdmet
boven flats (linksachter) enernaasteennieuwbouw(linksvoor).

In het poortgebouwvan de kazerne komende vergaderzalen van deUHasselt. BB

protocollaire functies en vergaderzalen
vandeuniversiteitondergebracht.Hetge-
bouw leent zich uitstekend voor officiële
ontvangstenenhetuitreikenvandoctora-
ten», geeft rector LucDe Schepper aan. «In
deWitteKazernehuisvestenwedanweer

onsonderwijs enonderzoek inzakemobi-
liteit. Er zijn wel enkele aanpassingswer-
kennodigomdegebouwengebruiksklaar
te maken voor de universiteit, maar die
blijven beperkt en zullen voornamelijk
binnengebeuren.»

Er komen heel diverse
woongelegenheden,
maar we willen vooral
jonge gezinnen
aantrekken

THV REFUGEHUIS

Tweemeisjes aaien een pony in de knuffelboerderij. Foto BVDH

KNUFFELBOERDERIJ, SPEELTUIN EN IJSJESCAFÉ IN BREUGELHOEVEPEER

Maandagopentdevernieuwde
sitevandeBreugelhoeve. Ieder-
eenkandankennismakenmet
dedrienieuwepareltjesvanhet
belevingsparadijs. Er isnamelijk
eennieuweknuffelboerderij,
eenspeel- enbelevingstuinen in
dezomerookeennieuwpop-
upijsjescafé.

Het project rond de vernieuwde
Breugelhoevelooptalsinds2013,
maarnuisdeopeningnabij.«We
lieten kinderen mee nadenken
over het belevingsparadijs. We
hebben zeker rekening gehou-

den met hun ideeën. Hun voor-
stellen leverden deze drie ver-
nieuwingen op», legt een fiere
burgemeester Steven Matheï
(CD&V)uit. Indemoestuin, door
degemeenteomgedoopttot ‘be-
levingstuin’, zullen mensen van
het begeleidingscentrum Sint-
Elisabeth op wekelijkse basis
werken. De knuffelboerderij
geeft kinderendanweerdekans
omteknuffelenmetvarkenGust
en zijn vriendjes. «We willen
mensen echt in contact brengen
metdedierenendaarvoordeno-
dige begeleiding voorzien»,

voegt Broekx daaraan toe. Er is
ook de mogelijkheid om aan G-
paardensport te doen, paarden-
sport voor mensen met een be-
perking.

Konijntjes
Kato en Winde Van Buel waren
twee van de kinderen die mee
voorstellen indienden voor de
vernieuwde Breugelhoeve. «We
vindenvooraldekonijntjes inde
knuffelboerderij heel leuk. Ook
op de kabelbaan in de speeltuin
gaan we nog veel plezier bele-
ven», voorspellenze. (BVDH)


