Sloop heem Sint-Pieter van start - 17/09/2014
Kuurne De werken aan het heem Sint-Pieter zijn
gestart. Begin mei moet het nieuwe
gebouw klaar zijn. Chiro Kierewiet en het
Jeugdatelier waren al jaren vragende partij.
‘We krijgen wel meer dan we hebben
gevraagd’, zegt hoofdleidster Laurien
Dhondt.Evelien Vantomme

Het heem Sint-Pieter op het einde van de Hazelaarstraat in Kuurne gaat tegen de vlakte. Sinds eind
de jaren tachtig is het de thuishaven van Chiro Kierewiet en het Jeugdatelier, maar al meer dan tien
jaar kampen de Kuurnse verenigingen, die samen 70 leden tellen, met plaatsgebrek.
De sloop van het bruine heem is gestart. Op de bestaande funderingen wordt de komende maanden
een nieuw gebouw opgetrokken. Het zal bestaan uit vijf lokalen, vier lokalen voor de leden, een voor
de leiding en een ruime berging. ‘Eindelijk zal iedere groep zijn eigen lokaal hebben’, zeggen
hoofdleidster Laurien Dhondt en leiders Loic, Bouwe en Jochen. ‘We gaan nu ook deftig kunnen
werken als het regent, want door het plaatsgebrek zat iedereen zo dicht op elkaar dat je moeilijk nog
iets kon doen. En ja het is ook fantastisch dat we nu een eigen lokaal voor de leiding hebben. We
hadden meer ruimte gevraagd, maar we krijgen een heel nieuw heem, fantastisch gewoon.’
Chiro werkt mee
Ook het Jeugdatelier krijgt een nieuw gebouw. De huidige witte polyvalente zaal blijft bestaan, maar
wordt volledig gerenoveerd. Het witte heem mag gebruikt worden door zowel de Chiro, het
Jeugdatelier als door derden.
De gemeente investeert hiervoor 400.000 euro. Om kosten uit te sparen, worden de gemakkelijke
werken uitgevoerd door de leden van de Chiro zelf. ‘Zo hebben we zelf de plafond uitgebroken en
zullen we onze lokalen ook zelf schilderen.’
Het nieuwe heem moet begin mei klaar zijn. Tijdens de werken mogen de verenigingen hun
activiteiten organiseren in de nabijgelegen school VBS Sint-Pieter. ‘We zijn heel dankbaar dat we
daar terecht kunnen. We zijn ervan overtuigd dat een nieuw heem onze jeugdvereniging een enorme
boost zal geven. We zullen meer activiteiten kunnen organiseren en dus meer leden trekken.’
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