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Dorpsraad Heestert 

Donderdag 28 november 2019 

Voorzitter Lieven Vandendriessche 

Ondervoorzitter  

secretaris Dick Ghiesmans 

Datum volgende vergadering Donderdag 5 maart 20.30 u.  

 

Vragen aan CBS  

1. Geen vragen voor CBS 

2.  

3.  

 

Agenda 

1. Vanuit Curando werd de vraag gesteld of via de dorpsraad er kon nagedacht worden hoe de site 
na afbraak van het schooltje verder ontwikkeld kan worden, welke noden er in Heestert zijn, 
hoe men de buurt nog meer kon betrekken om van Marie Love een ontmoetingsplaats te 
maken voor jong en oud, zowel voor de bewoners als de buurt 

 

 

1. Aanwezigen Curando 

 

- Geert Sturtewagen – buurtgerichte zorg binnen Curando 
- Anje Degraeve – directeur zorgzone Zuid 
- Geertrui Ovaere – diensthoofd sociale dienst Curando Zuid 
- Vera Sengier – diensthoofd woonzorg 
- Severine Geraert – centrum leider lokaal dienstencentrum 
- Eline Campo – coordinator woon en leef team 

 

 

 

2. Algemene voorstelling Curando 

   

2.1 Wat biedt Curando aan? Een vzw die zorg biedt vanuit een 
katholieke traditie. Dit alles met veel 
respect voor de mens die zorg krijgt 
en de persoon die zorg geeft. 

2.2 Curando is onderverdeeld in 5 geografische 
zones 

Curando Zuid is onze woonzorgzone. 
Hier in Heestert zijn er 5 ‘zorgen’ die 
men aanbiedt: WZC Marialove, CVK 
Marialove, LokaalDienstenCentrum de 
Symfonie, DagVerzorgingsCentrum de 
Melodie, Cura thuisverpleging en Cura 
gezinszorg. 
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2.3 Lokaal DienstenCentum ‘de Symfonie’ Dit centrum richt zich op de 

buurtbewoners. Iedereen is welkom 
om andere mensen te ontmoeten op 
activiteiten. Dit kunnen informatieve, 
recreatieve, vormende activiteiten  
zijn of diensten zoals buurtrestaurant, 
bibbus, enz. 
 

2.4 Cura gezinszorg Dit is huishoudelijke steun. vb. wassen 
en strijken, boodschappen doen. Ook 
psycho-sociale ondersteuning of 
logistieke steun. 

2.5 Cura thuisverpleging Voor iedereen die zorg (wassen en 
kleden, geneeskundige handelingen) 
nodig heeft ongeacht leeftijd, 
geloofsovertuiging of mutualiteit. 
Gratis voor de patiënt. 
 

2.6 DagVerzorgingsCentrum 
 

Open elke werkdag van 8u30 tot 17u. 
Om iemand tijdelijk op te vangen 
zodat er een acuut probleem kan 
verholpen worden. Ook om de zorg 
eens over te nemen van een 
mantelzorger. 
 

2.7 WoonZorgCentrum Marialove De dagprijs wordt berekend a.d.h.v. 
een heel aantal parameters. vb. de 
nood aan medische zorg, huur tv, enz. 
Aansluitend ook een stand van zaken 
van de werkzaamheden. 

 

3. Marialove als buurt binnen de buurt 

   

3.1  

Curando wil enkele 
vragen stellen 

Hoe kijken wij als buren naar elkaar? 
Hoe kunnen we van Marialove een plaats maken waar 
het aangenaam is om te vertoeven? 
Welke impact kunnen we samen realiseren? 
 
 

3.2 Wat denkt de buur over 
de groeninvulling op de 
site en wat met de 
voormalige school? 
 

Met de groep werd een plaatsbezoek gebracht op de site, 
waaronder de te ontwikkelen tuin, alsook de weg rond 
Maria love in verband met de mobiliteit en parking. 
Daarna werd in kleine groepjes verder gepraat rond 
volgende vragen : 

 
1) Wat viel je op tijdens het plaatsbezoek? 
2) Hoe kunnen we ontmoeting en 

gemeenschapsleven versterken? Wat zou 
jou triggeren om langs te komen? 
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a. Hoe kunnen we de cafetaria 
aantrekkelijker maken 

b. Kapelmarkt 
3) Welke ideeën heb je voor de binnenkoer en 

de site van het voormalige schooltje? 
Als afsluiter werden in plenaire zitting de resultaten per 
groep voorgesteld. 
Zie hieronder een oplijsting ervan : 
- In het algemeen zijn de mogelijkheden op de site te 
weinig bekend. Extra hierover communiceren is zeker 
nodig. 
- Cafetaria is nu te klein. Misschien uitbreiden in de 
huidige ‘witzone’. Bijvoorbeeld een veranda. 
- Ingang vooraan maar parking is achteraan. Niet altijd 
evident voor nieuwe bezoekers. 
- Idee voor assistentiewoningen / serviceflats of kamers 
voor echtparen op de site van de oude school. 
- Extra parking meerwaarde. 
- Idee voor kinderopvang. 
- De kapelmarkt is een grote meerwaarde. Misschien 
kunnen er extra verenigingen aangetrokken worden om 
samen iets te doen op dit plein. 
- Mooie gebouw. Idee éénrichtingsverkeer is goed idee. 
Uitrit op de oude schoolsite is voor sommigen een goed 
idee, anderen stellen zich vragen over de veiligheid. 
- Moet de ‘tijdelijke’ depot van de post behouden 
blijven? 
- Oude school kan vervangen worden door een park / 
parking. Bepaalde groepen willen de oude schoolsite 
vooral een publieke ruimte maken. 
- Extra petanquevelden zijn meerwaarde. 
- Extra verlichting is nodig. 
- Binnenkoer vooral voorbehouden voor de bewoners. 
Zeker een uitbreiding van het terras voorzien. Banken en 
eventueel ook fitnesstoestellen. Zoveel mogelijk groen 
behouden. Een publieke barbecue, een zomerbar, een 
laadpunt voor elektrische fietsen. 
- Eventueel een tentoonstellingsruimte open stellen om 
andere mensen te bereiken. 
- De beste locatie voor de uitrit is toch niet voor iedere 
groep evident. De bocht is inderdaad gevaarlijk, en best 
om hier in te rijden. Uitrit via de ‘oude speelplaats’ moet 
goed bekeken worden, ook in functie van de 
Outrijvestraat + zichtbaarheid. Er wordt ook het idee 
geopperd om een uitrit te maken waar vroeger het 
solarium stond.  
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4. Extra vragen i.v.m. Marialove 

   

4.1 Is er een timing voor de afbraak van de 
oude school? 

 

Er is nog geen duidelijke datum voor 
de sloop. Eerst moeten er een aantal 
stappen doorlopen worden. 
 
 

4.2 Timing andere werken? Voor de nieuwe projecten zal het nog 
minstens 5 jaar duren. 

4.3  Iedereen is welkom met ideeën of 
vragen, als men zich aanmeldt bij de 
receptie van Marialove zal men je tot 
bij de juiste persoon brengen. 
 

 

 

5. Varia 

 

Volgende dorpsraad zal op donderdag 5 maart om 19:30h plaatsvinden en 
het zal gaan over het meerjarenplan van de gemeente, met speciale 
aandacht voor de punten met betrekking op Heestert.  
 
 

 


