Sociaal woonproject Kerkstraat
in Koksijde-Dorp is voltooid
Eind oktober waren de 20 sociale huurflats in de Kerkstraat in Koksijde–Dorp volledig afgewerkt. De
bouw van het project startte begin september 2013 en is vijf maanden vroeger klaar dan voorzien.
Waar voorheen de onderpastorie en parochiezaal Sint-Pieter stonden, is nu een compleet nieuw sociaal
huurcomplex voor 20 gezinnen verrezen . Op 1 november konden de huurders hun nieuwe flat betrekken.
Het gebouw telt 17 appartementen met twee
slaapkamers voor gezinnen van twee tot vier
personen. Drie appartementen hebben één
slaapkamer voor een alleenstaande of een
koppel.
Elk appartement omvat een mooie leefruimte
met open keuken, berging, toilet en badkamer
en een zongericht terras. De appartementen zijn
via een lift en passerelle gemakkelijk bereikbaar.
Deze passerelle maakt het mogelijk om het
hele gebouw te bedienen met één lift, wat de
huurlasten voor de huurders drukt.
Twaalf bewoners zullen hun auto kunnen
parkeren onder de carport achter het gebouw.
Er is ook voldoende fietsenstalling voorzien.
Een garagepoort met afstandsbediening sluit
om veiligheidsredenen de achterzijde van het
Aan de voorgevel van het voltooide en bewoonde project in
de Kerkstraat v.l.n.r. schepen Albert Serpieters van Huisvesting,
gebouw af.
voorzitter Frans Verhegge van de Woonmaatschappij IJzer &
De ontwerper van het gebouw is architect
Zee, burgemeester Marc Vanden Bussche.
Johan Bonquet uit Koksijde. De modern
ogende architectuur sluit naadloos aan bij
- Kantoor Veurne, Zuidstraat 17: maandag van
het straatbeeld van de Kerkstraat. De nieuwste
16 tot 18 u., dinsdag, woensdag en donderdag
isolatie- en ventilatietechnieken en condenserende
van 9 tot 12 u.
verwarmingsketels houden het energieverbruik
- Kantoor Nieuwpoort, Canadalaan 39: dinsdag van
laag.
16 tot 18 u., woensdag en vrijdag van 9 tot 12 u.
De 20 huurappartementen geraakten zeer vlot
IJzer & Zee verkoopt ook sociale koopwoningen en
verhuurd, wat wijst op een grote vraag naar
bemiddelt bij sociale leningen.
betaalbaar wonen in Koksijde.
Directie: 058 31.22.40, directie@wijz.woonnet.be.
Wie meer info wenst over sociale huur kan zich
wenden tot de Woonmaatschappij IJzer & Zee.

Op missie naar het Surinaamse Galibi
Half oktober was een Koksijdse delegatie een achttal
dagen op studiereis in Suriname in het kader van de
gesubsidieerde stedenband die onze gemeente heeft
met het indianendorp Galibi. De delegatie bestond
uit eerste schepen Jan Loones, schepen Dorine
Geersens, raadslid Fré Devos, diensthoofd milieu Jan
Vandromme, beleidsmedewerker Westhoekacademie
Lode Demey, stedenbandcoördinator Cyriel Caudron,
voorzitter vzw Marowijne Marc Van Thienen, Elie
Depotter (IWVA) en persfotograaf Eric Delanghe.
Een aantal geslaagde projecten wordt verder
uitgewerkt, zo o.m. de uitwisseling van expertise onder
ambtenaren en projectwerking. Het Vrouwenhuis
werd officieel in gebruik genomen, alsook de
drinkwaterinstallatie gerealiseerd door de Vlaamse
Watergroep, in aanwezigheid van ir. Frank De Poortere
en senior proces technicus Jan Coemelck, adjunctdirecteur-generaal Sammy Wuyts, en de Surinaamse
ministers Stanley Betterson en Jim Hok. De delegatie bracht een projectbezoek aan Frans-Guyana wat
perspectieven oplevert voor een mogelijke samenwerking. Op de foto de groep op het strand van Galibi.

