
"Er zit terug leven in Peer!" Het is een
uitspraak die je de laatste jaren weer
vaker hoort. En dit dankzij mooie en
geslaagde evenementen -  met de stad
als partner - die Peer kleur geven. Ook de
zomer van 2016 was er op dat vlak eentje
om in te kaderen met o.a. de EK-matchen
op groot scherm, Blues Peer, Peer Feest,
het Maïsdoolhof, Fiets 'm Erin, Cars &
Coffee, Muziekkiosk Peer en het
Foodtruckfestival Goesting. En zijn er in

Peer nog kinderen, ouders en
grootouders te vinden die de weg naar de
prachtige nieuwe speel- en belevingstuin
op Breugelhoeve nog niet ontdekt
hebben?  Op de speeltuin kan je
klimmen, klauteren, schommelen,
spelen met water, glijden, zwieren,
wipwappen, … en op de knuffelboerderij
kan je al die schattige diertjes knuffelen.
Maak er kennis met de nieuwste
inwoners van Peer: geitjes, schaapjes,

cavia’s, konijntjes, kleine pony’s en noem
maar op.

De afgelopen zomer vonden duizenden
mensen de weg naar onze stad en
bezochten evenveel Perenaren de vele,
geslaagde evenementen. Wij horen het
vaak zeggen: "Peer bruist opnieuw". En
zo hoort het ook.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Hendrik Swennen
(hendrik.swennen@cdenvpeer.be)

Redactie WIJ-blad:
Michel Vanderfeesten

Volg ons op Facebook:
fb.com/cdenvpeer

in Peer
cdenvpeer.be  facebook.com/cdenvpeer

Wijblad  van CD&V-Peer - oktober 2016

Sjieke scholencampus en sporthal
Nieuwe thuis in Peer-centrum voor goed duizend kinderen en jongeren!

v.
u.

: J
on

at
ha

n 
Ca

rd
oe

n,
 W

et
st

ra
at

 8
9 

- 1
04

0 
 B

ru
ss

el

Het terrein van de gloednieuwe
scholencampus, gelegen rond het vroegere
collegegebouw, is liefst 4,5 ha groot. Via het
programma Scholen van Morgen werden
daarop  in minder dan twee jaar vier
gebouwen  gerealiseerd met een totale
vloeroppervlakte van 18.500 m²: een

basisschool voor 450 leerlingen, een
middelbare  school voor 750 leerlingen en
een regionaal  internaat voor 70 internen.
Daarnaast nog een immense sporthal,
waarin ook de stad Peer heeft geparticipeerd.
"De jeugd is de toekomst, daarop moeten we
inzetten", aldus een tevreden Steven Matheï.

#PeerBruist



Q&A
Veelgestelde vragen

over de nieuwe
scholencampus

Wij stellen ze aan burgemeester

Steven Matheï

Veel succes, Raf!

Raf Nelis volgt Harry Broekx op als schepen. De schepenwissel werd
afgesproken voor aanvang van de legislatuur.

De bevoegdheden van Raf:
- Financiën en budget
- Infrastructuur en openbare werken
- Landbouw en plattelandsontwikkeling
- Kerkbestuur en kerkfabrieken

Harry Broekx zetelde 28 jaar in de gemeenteraad en was 22 jaar schepen.
Hij blijft zetelen als raadslid. Langs deze weg wil CD&V Peer Harry nogmaals
danken voor de jarenlange inzet voor onze stad.

1. Is de scholencampus gebouwd door de stad?
Neen. Het initiatief ligt bij de scholen (Agnetencollege en
basisschool De Magneet) en het internaat. De Stad Peer betaalt
een deel van de nieuwe sporthal zodat die na de schooluren
door de Peerse sporters en verenigingen kan gebruikt worden.
Daarnaast zorgt de Stad  voor een deel van het mooie park en
de nodige verkeersmaatregelen. Zo wordt elke euro efficiënt
besteed en gebruikt, ten dienste van elke Perenaar!
2. Waarom sprong de stad op de kar om een nieuwe
sporthal op de site te bouwen?
Omdat dit alleen maar voordelen heeft. Zo moet de stad niet
instaan voor de volledige kostprijs van een sporthal: Vlaanderen
en de scholen betalen mee. Daarnaast profiteert de gemeente
van een gunstig btw-tarief:  slechts 6% ipv 21% (omwille van
scholenbouw). En tenslotte wordt de sporthal zo efficiënt

gebruikt: tijdens de schooluren door leerlingen, daarna door de
Perenaar en Peerse verenigingen.
3. En wat met de buitenschoolse kinderopvang?
Met Spring lanceerden we drie jaar geleden (met succes!) een
initiatief waarbij kinderen gedurende korte tijd opgevangen
worden in het schoolgebouw. Voor langere opvang is er  Plons.
Op termijn zal Plons Peer-centrum haar huisvesting hebben in
de gerestaureerde Hoeve Vermeulen. Dit gebouw ligt al op de
scholencampus, maar is beschermd. De timing van de
uiteindelijke restauratiewerken is afhankelijk van de Vlaamse
overheid. Naast de hoeve zal een mooi modern volume
verschijnen. Ook hier is er win-win, want het park, speelplaatsen
en sporthal kunnen gemeenschappelijk gebruikt worden!

4. Wat gebeurt er met het vroegere collegegebouw?
De Stad Peer is momenteel eigenaar van dit historisch
waardevolle gebouw. Over de precieze bestemming van het
gebouw wordt nog volop nagedacht en zijn er verschillende
contacten. Voor alle duidelijkheid: het gebouw zal niet worden
gesloopt! Maar we houden u op de hoogte...
5. Verkeersdeskundigen lieten hun licht schijnen over
de nieuwe campus?
Inderdaad. We zijn echt niet over één nacht ijs gegaan.
Voetgangers, fietsers en  openbaar vervoer kregen een
belangrijke plek. Daarnaast zijn er een 140 parkeerplaatsen op
twee parkings.
6. Verloopt nu alles gesmeerd?
Bij een dergelijk groot project zijn er de eerste maanden altijd
werkpunten. Dat is normaal. Het is wel belangrijk om weten dat
er continu wordt overlegd met de scholen en politie.  We
monitoren de verkeerssituatie voortdurend, brengen
verbeteringen aan en sturen bij waar nodig.

De nieuwe sporthal wordt door het Agnetencollege gebruikt, maar

buiten de schooluren staat hij voor de Perenaar open.

7. Koning Fiets kreeg een belangrijke plaats?
Klopt. En niet alleen met de fietsstraat in het centrum. We
moedigen aan om met de fiets te komen. De eerste weken van
het schooljaar leren alvast dat het fietsgebruik van kinderen en
leerlingen gestegen is!
8. Is er een risico dat de scholen moeten afgebroken
worden?
Nee. Een andere politieke fractie insinueerde dat er wettelijke
inbreuken zouden zijn gemaakt. Zij vonden dat dit unieke
samenwerkingsmodel niet mocht doorgaan. Dat is onzin! De
geldigheid van de beslissingen van de Stad Peer werden
bevestigd door de gouverneur én de auditeur van de Raad van
State.  De Raad van State wees in augustus 2016 dan ook  de eis
tot  vernietiging af. Alles is dus perfect in orde!
9. Waarom vindt CD&V Peer dit zo'n belangrijk project?
Het is een  uniek samenwerkingsproject dat gezien mag worden
én een belangrijke impuls geeft aan Peer.

Meer dan 6.000 geïnteresseerden bezochten op zondag 2 oktober

de gloednieuwe scholencampus tijdens de opendeurdag.


