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Bouw 26 sociale koopappartementen “Bootsman
Jonson” kan starten
Het project Bootsman Jonson krijgt steeds meer vorm. Het College van Burgemeester en
Schepenen keurde op maandag 15 februari 2016 de bouwvergunning goed voor een
meergezinswoning met 26 sociale koopappartementen. Op de benedenverdieping is een
kantoorsokkel voorzien. Men verwacht de werken in april of mei 2016 te starten.
‘De vergunning kadert in de verkavelingsvergunning die in september 2013 afgeleverd werd
tot het verkavelen in zes loten voor urban villa’s, sociale woningen, gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen met aanleg van wegenis en groenstroken’, aldus schepen Kurt Claeys.
Er zijn ook 26 parkeerplaatsen voor bewoners voorzien, 6 plaatsen voor medewerkers en 6
voor bezoekers. In de kelder komt een ruime fietsenstalling, goed voor 105 fietsen. Het
gebouw zal bestaan uit vijf bouwlagen met een technische verdieping aan de straatzijde.
‘De 26 sociale koopappartementen maken deel uit van het inbreidingsgericht woningproject
“Bootsman Jonson” gelegen aan de Zinnialaan en Lijndraaiersstraat. Het project is
opgenomen in het Woonplan Oostende 2011-2020 en sluit perfect aan bij de doelstelling
van het Stadsbestuur om kwalitatief en betaalbaar wonen in Oostende te bevorderen’, aldus
Schepen van Wonen Nancy Bourgoignie.
Naast de appartementen zal WoonWel op deze site tevens haar nieuwe kantoren bouwen.
‘De openbare aanbesteding gebeurde eerder deze maand en de raad van bestuur zal
eerstdaags een gunningsbeslissing nemen voor deze investering van zowat 5 miljoen euro.
Verwacht wordt dat de werken in april of mei van dit jaar zullen starten en dat tegen de
zomer van 2017 de kantoren operationeel zullen zijn. Zowel WoonWel als het SVK Bredene –
Oostende zullen er gehuisvest worden. Tegen de zomer van 2018 zou het hele gebouw
afgewerkt moeten zijn’, besluit Ignace Dereeper, voorzitter van WoonWel.
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