LANDEN VANDAAG

VZW VOOR MENSEN MET BEPERKING ONDERHANDELT OVER TIJDELIJKE ZORGUNITS IN WAASMONT

"Eén man houdt bouw Bindkrachthuis tegen. ABSURD!"

Nadia Quintens van vzw Bindkracht in de Brugstraat bij het pand waar ooit restaurant Concordia werd uitgebaat. - Foto Bollen

De provincie heeft een negatief advies uitgesproken over het dossier van vzw Bindkracht. De organisatie wil in de Brugstraat
een nieuwbouw realiseren voor jongeren met een beperking, maar een Landense inwoner verzet zich tegen de afbraak van
enkele oude panden. Bij de vzw en de stad Landen reageert men teleurgesteld op deze voorlopige beslissing. "Omwille van een
procedurefout haalt de klager misschien zijn slag thuis. Absurd!" Het is nu afwachten of de deputatie het advies volgt.

VANESSA DEKEYZER
De verslagenheid bij vzw Bindkracht is groot. Twee jaar lang werden er tal van benefieten en acties georganiseerd om een budget in te
zamelen voor het woon-en zorgproject voor mensen met een beperking. Initiatiefneemster Nadia Quintens zette dit alles op poten omdat
de overheid geen subsidies voorziet in de gehandicaptenzorg én omdat ze zelf op zoek is naar opvang voor haar volwassen dochter.

Restaurant Concordia
Oorspronkelijk leek alles vlot te verlopen en op 24 juni van dit jaar vond de symbolische eerstesteenlegging plaats in de Brugstraat. Maar
al snel werd alles een halt toegeroepen. Een inwoner diende klacht in tegen de afbraak van onder meer het voormalige restaurant
Concordia in de Brugstraat.
Zopas volgde de hoorzitting. "De klager heeft een hele show afgestoken en baseerde zich op administratieve details", zegt Landens
burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld), die het dossier op de voet volgt. "De administratie gaf hierop advies tot weigering van de
afbraak."
Bij Bindkracht laten ze het hoofd niet hangen.

Grond in bruikleen
"We zijn volop bezig met onderhandelen met firma's voor de bouw van zorgunits op een bouwgrond in Waasmont, die we in bruikleen
krijgen", zegt Quintens. "Wat vaststaat, is dat dit een grote meerkost zal zijn. Maar blijven uitstellen, is geen optie. Hoe zouden we aan
onze 15 jongvolwassenen met een beperking en hun ouders moeten uitleggen dat de start van het bouwen een hele tijd zal opgeschort
worden? Zij staan al met het water aan de lippen, hebben dringend nood aan een degelijke opvang en zijn ten einde raad. Er staan
immers 22.000 mensen met een beperking op de wachtlijst. Het zogenaamde Bindkrachthof in Waasmont zou in het voorjaar van 2017
kunnen openen."

Winterhappening
Bindkracht kan dus alle hulp zeker gebruiken. Op 26 en 27 november vindt een grote Winterhappening-benefiet van de vzw plaats. "Voor
deze unieke gelegenheid toveren we zaal Amfi om in een gezellige Proseccobar en een artisanale kerstmarkt waar je prachtige
kerstgeschenkjes kan vinden", klinkt het. Inschrijven kan via mail naar info@vzwbindkracht.be. Alle info via www.vzwbindkracht.be.
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