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OVERIJSE - Het verkeersknooppunt
Dreef-Waversesteenweg is vorig week-
end richting Huldenberg en E411 her-
opend voor alle verkeer.

Kruispunt open
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Voor die invulling voorzien de
ontwikkelaars een 60-tal apparte-
menten met 1, 2 en 3 slaapka-
mers, ongeveer 900 m2 commer-
ciële ruimte en voldoende par-
keerplaatsen voor bewoners en
bezoekers. “In januari voorzien
we een eerste informatievergade-
ring met de buurtbewoners en de
handelaars”, vertelde burgemees-
ter Jan Spooren die het project sa-
men met Luc Thollebeek van
Royalton Living en alle andere
betrokkenen voorstelde. De start
van de afbraakwerken is voorzien
voor het voorjaar van 2015 zodat
de eigenlijke bouwwerken in het
najaar van 2015 kunnen starten.

Twee jaar later zouden de nieuwe
gebouwen er moeten staan.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN?
“De naam Casalta komt van An-
toine Darius Casalta, een officier
in het Franse leger die in 1870 in
de Frans-Duitse oorlog gewond
werd en die ooit in het huis nr. 11
van de Brusselsesteenweg woon-
de. De nieuwe site in de belang-
rijkste winkelstraat vormt als het
ware de poort tot Tervuren. Via
de Broekstraat en dus niet via de
Brusselsesteenweg zijn er goede
ontsluitingsmogelijkheden en we
zitten er vlakbij de tram- en bus-
haltes”, legde Luc Thollebeek uit.

Hij steekt niet onder stoelen of
banken dat er, naast dit eerste
ontwikkelingsgebied, nog moge-
lijkheden zijn om een tweede en
een derde ontwikkelingsgebied

aan te snijden. Maar daar moeten
de huidige eigenaars van de gron-
den en panden dan wel voor te
vinden zijn. 

(WFO/foto wfo)

Nieuw hart voor Tervuren
TERVUREN - Met het woon- en winkelproject Casalta krijgt
Tervuren, op de plaats van het oude administratieve centrum,
een nieuw hart. Met dit project willen de tijdelijke vennoot-
schap T2020 van Eckelmans Lovania Projects en Royalton
Living en andere partners het binnengebied tussen de Broek-
straat en de Brusselsesteenweg herwaarderen en ontwikkelen
tot een kwalitatief woongebied.

Verschillende partners zorgen ervoor dat Tervuren een nieuw woon- en
winkelcentrum krijgt.

WIE ZONDER VERGUNNING
VUURWERK AFSTEEKT, RIS-
KEERT EEN GAS-BOETE
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GAS-BOETES 
VOOR VUURWERK Puzzel

& win een 
tablet
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BERICHTJE
• Als vereniging, jeugdclub, sportclub,... kan u een agendabericht in                         plaatsen.
• Stuur tijdig al uw praktische informatie terug naar De Streekkrant-agendaberichten met 

uw naam, adres en tel/fax.  
• Ons adres vindt u op de voorpagina van de krant. DB59/172626L1

De gratis krant met
 een mix van nationaal en 

internationaal nieuws 
op zondag.
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Garage

CALIBER
Vilvoordsesteenweg 95 
1820 Perk • Tel.: 02 751 74 54
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PVC • HOUT • ALU

GRATIS BESTEK • KWALITEIT • VEILIGHEID

VERANDA’S
ZONNETENTEN

GARAGEPOORTEN

Terhulpensesteenweg 41 - 3090 Overijse
Tel. 026878400 - Fax 026878505

DB33/440836E3

RAMEN - LUIKEN - DEUREN

BETROUWBARE TOP-KWALITEIT

Dienstenchequebedrijf
’De Blauwe Feetjes’
Gemeenteplein 24,
1560 Hoeilaart

Welkom!
Wij verzorgen je strijk,

helpen met je poetswerk,
verstelwerk,..!

Aarzel niet om me te contacteren
voor meer informatie:

Vyncke Ine  0477/823.474
of spring gerust eens binnen!

Ik zal je graag de nodige 
uitleg geven!

We zoeken ook personeel 
om ons team 

te versterken.
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Mechelsesteenweg 731 en 732
3020 Herent

Tel. 016 48 80 22
www.desmetcamby.be

NIEUWE cursussen
vanaf JANUARI
Schrijf nu al in!

DB47/547076K3
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Reisfamilie Carlier
De Blauwe Vogel

www.deblauwevogel.be
LUIKERSTEENWEG 62   • 3800 SINT-TRUIDEN • TEL.: 011705500

8 dagen genieten
van zon, cultuur 
& zee: 

!699,-
(vliegreis, tophotel & toffe
excursie inbegrepen!)

Afreisdata 2014 :
(maandag)
7, 14 april (= Paas -
vakantie zonder
toeslag!) 28 april
5, 12, 19 en 26 mei
16 juni en 1, 8, 15 en
22 september 2014

Cyprus!
Bekende MERIT PARK 
Hotel 5*****

U verblijft hier op 
basis van een lekkere 
& uitgebreide 
ALL-INCLUSIVE!
(= alle maaltijden, snacks &
drank onbeperkt inbegrepen)
Afreizen in juni & september =
+ !100
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Stationsstraat 30 | 3070 Kortenberg

Tel. + 3227580150
Gsm + 32475476646

www.brussels-limousine.com
airport@skynet.be

DB32/555914L3


