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Volledig gerenoveerde schuur ingericht voor kleine evenementen

Koppel blaast historische
Hoeve Rietdam nieuw leven in
OOSTKAMP

Inge Welvaert en haar
man Hendrik Tanghe
hebben de schuur van de
historische Hoeve Rietdam gerenoveerd en ingericht als polyvalente
ruimte voor kleine evenementen.

Geen fuiven
“De uitdaging was om de
ziel van deze prachtige hoeve te bewaren”, vertelt Inge.
“Ik heb een bijzonder band
met dit domein, want ik
kwam hier als prille tiener
vaak spelen. Roger Van Coillie en zijn echtgenote zag ik

De zaal is bedoeld voor
familiefeesten, herdenkingen,
vergaderingen of congressen.

als een oom en tante.”
Na acht jaar noeste arbeid
zitten de renovatiewerken
erop en geven Inge en Hendrik de gerestaureerde
schuur een nieuwe bestemming. “We stellen deze
ruimte voortaan ter beschikking voor familiefeesten,
herdenkingen, vergaderingen of congressen. Zaal Rietdam beschikt ook over een
voute, een groot terras en
een tuin. Aangrenzend is er
een bar met werkplaats voor
een traiteur. Voor fuiven
kan je hier niet terecht. Alles
gebeurt met respect voor de
landelijke rust en de natuur”, besluit Inge.
In de weides rond de hoeve
grazen schapen en via het
Regionaal Landschap Houtland werden er rondom de

MVN

De eerste verwijzingen
naar de Hoeve Rietdam
langs de Wilgenbroekstraat
in Oostkamp dateren uit
1302. In de zestiende en zeventiende eeuw was ze een
omwalde hoeve met uitgestrekte landerijen. In de
tweede helft van de vorige
eeuw was ze in het bezit van
veehandelaar Roger Van
Coillie. In 2010 kochten Inge Welvaert (51) en haar
man Hendrik Tanghe (53)
het gebouw en gingen in samenwerking met de Brugse
architect Patrick Bruynbroeck over tot grondige renovatiewerken.
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ARNE FRANCK

De eerste verwijzingen naar de
Hoeve Rietdam dateren uit 1302.
W

weilanden boerenhagen aangeplant en een fruitboomgaard aangelegd. Zaal Rietdam biedt plaats aan 64 personen. Voor staande evenementen is er plaats voor
honderd gasten. (aft)

Unizo wil mobiliteitscommissie:
“Betrek ondernemers en andere
spelers bij grote beslissingen”
BRUGGE

Veel problemen en misverstanden kunnen worden vermeden door communicatie en overleg. Dat
zegt Unizo Brugge, dat
pleit voor de oprichting
van een adviesorgaan.
De heraanleg van ’t Zand, de
werken aan de Boeveriepoort,
de randparkings en de start
van een shuttledienst met
kleine busjes: stuk voor stuk
mobiliteitsdossiers die belangrijk zijn voor ondernemers en andere belangengroepen, maar waarin zij lang niet
altijd inspraak hebben gekregen. Unizo pleit daarom voor
de oprichting van een nieuw
adviesorgaan, vergelijkbaar
met de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), maar dan
voor mobiliteit.
“Met daarin vertegenwoordigers van scholen, taxichauffeurs, De Fietsersbond, de
transportsector, politie,
Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, NMBS, experts
en ondernemers”, zegt voorzitter van Unizo Brugge Hendrik Vermeulen, die het niet
enkel bij woorden houdt.
“Binnenkort brengen we deze
partijen ook bij elkaar, de
eerste aanzet tot een onafhankelijke mobiliteitscommissie.”

Op voorhand discussiëren
Het advies van zo’n commissie is niet bindend en zou volgens regioverantwoordelijke

INFO
www.zaalrietdam.be

BRECHT CLYNCKE
UNIZO BRUGGE

“Zo’n commissie zal
geen vertragend effect
hebben. Integendeel,
nu leiden beslissingen
tot moeilijkheden
achteraf”
Brecht Clyncke ook geen vertragend effect hebben. “Wel
integendeel. Nu leiden beslissingen vaak tot moeilijkheden
achteraf. Zo moest het stadsbestuur na de invoering van
de tonnagebeperking aan tafel
zitten met verschillende
drankhandelaars, horecazaken en winkels omdat zij problemen ondervonden. Door
discussies op voorhand te
voeren, kunnen veel problemen en misverstanden vermeden worden”, zegt Clyncke.

“Geen slechte zaak”
Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) staat niet weigerachtig tegenover de plannen,
maar nuanceert ook. “Er zijn
wel degelijk heel wat instanties die advies geven. Er komen ook enkel adviesorganen
bij, en er wordt nooit eentje
geschrapt. In kader van beter
bestuur zou het geen slechte
zaak zijn om de procedures te
herbekijken. Dan sta ik wel
open voor zo’n commissie.”
(ktb, tlg)
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Jan Breydelstadion Brugge
Unieke belevingsloop ten voordele van het goede doel dwars
doorheen het Jan Breydelstadion, de tribunes, spelerskleedkamer, spelerstunnel en het hoofdveld.

Schrijf je tot 20 mei online in via:
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6D SPORTS NUTRITION

Run & Walk

CM 5KM

6D 10KM

