Nieuw Sint-Truiden cvba investeert 53
miljoen
Geschreven door redactie op woensdag 27 juni 2018 in rubriek Streeknieuws

Fotograaf: RR
Nieuw Sint-Truiden cvba investeert de volgende 5 jaar 53.442.000 euro in de bouw van
nieuwe sociale woningen en de renovatie van het eigen patrimonium
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Momenteel is de huisvestingsmaatschappij bezig met de bouw van 3 werven, goed voor in
totaal 48 huurwoningen en 6 koopwoningen. In de Bloesemlaan en Tulpstraat in Sint-Truiden
zijn 20 bungalows uit 1964 gesloopt en er worden 28 appartementen gebouwd. Tevens wordt
er een ondergrondse parkeergarage voorzien voor 13 wagens en worden er bovengronds ook
28 autostandplaatsen voorzien.
In Nieuwerkerken komt er in de Mouveldstraat een nieuwbouwcomplex van 12
woongelegenheden. Nog in Nieuwerkerken, in de Pater Cuyperstraat, wordt er een
nieuwbouwcomplex van 8 huurappartementen en 6 koopappartementen gebouwd.
Renovaties
De tweede renovatiefase aan de 209 woongelegenheden van Guvelingenveld (bouwjaar 1980)
loopt binnen enkele weken ten einde. De grondige renovatie van de 64 woningen in de wijk
Kleine Brede Akker (bouwjaar 1964) zal op 1 september 2018 een start nemen.
Toekomstplannen

Nieuwerkerken, hoek Kerkstraat & Vleminckstraat
Nieuwbouwcomplex van 17 appartementen met ondergrondse parkeergarage
Verwachte startdatum werken: najaar 2019
Gingelom, Mgr Keesenstraat
Nieuwbouwcomplex van 12 woningen & appartementen met ondergrondse parkeergarage
Verwachte startdatum werken: najaar 2019
Sint-Truiden, Dellingweidestraat & Jan Van Xantenlaan
Nieuwbouwcomplex van 24 sociale huurappartementen, 19 sociale koopappartementen en 6
sociale koopwoningen met 2 ondergrondse parkeergarages voor bewoners en bovengrondse
parkings voor bezoekersVerwachte startdatum werken: voorjaar 2019
Sint-Truiden: wijk Grote Brede Akker
Grondige renovatie van de 165 huurwoningen.
Startdatum werken: medio 2019
Sint-Truiden, Halmaalwijk
In de Halmaalwijk dienen er nog 4 appartementen en 1 woning volledig gerenoveerd te
worden.
Startdatum werken: medio 2019
Foto: Info-vergaderingen die plaatsvonden op 14 en 15 juni ll met de huurders van de wijken
Kleine Brede Akker en Grote Brede Akker ivm de gaplande renovatiewerken.

