Ronse
in de kijker
Geen streep beton
door de stad

Tunnel en
viaduct
RONSE - De Vlaamse overheid is bezig met de verwerking
van de resultaten van het openbaar onderzoek voor de doortrekking van de N60 in Ronse.
Het trace van de nieuwe N60
zoals het eind vorig jaar door de
Vlaamse regering vastgelegd
werd omvat onder meer een
tunnel bovenaan de Kruisstraat
en een viaduct over de Schavaart. De N60 gaat ook onder
de Kapellestraat, de Zonnestraat, de Engelsenlaan en de
Doorniksteenweg door.
(chva/foto chva)

RONSE - Niet iedereen is er even blij mee dat er eindelijk schot
komt in het dossier van de N60. Het actiecomite `Trek geen streep
door Ronse' diende een bezwaarschrift in tegen de plannen.
De Vlaamse overheid heeft het
over een `missing link' maar het
zwaar en het doorgaand verkeer
heeft nu al alternatieven om uit het
stadscentrum weg te blijven , legt
voorzitter Butch Lauwerier uit.
Wie van Gent naar het NoordFranse Valenciennes wil, rijdt beter
via de E17. Aangezien men langs
Waalse zijde niet bereid is om te in-

vesteren in een viervaksbaan zal een
doortrekking van de N60 door Ronse voor dat traject geen tijdswinst
opleveren. Een van de mooiste stukjes van de Vlaamse Ardennen wordt
met dit trace verminkt. De vijfhonderd meter lange en 6 tot 10 meter
hoge viaduct zal bovendien geluidshinder en fijn stof met zich meebrengen. (chva/foto chva)

Trace houdt geen of onvoldoende rekening met het menselijke aspect

Een loket voor alle diensten
RONSE - Het stadsbestuur van Ronse wil naast de stadsdiensten op termijn ook de diensten van het OCMW onderbrengen in het stadhuis op de Grote Markt. Momenteel is het
OCMW gevestigd in het Sociaal Huis in de Oscar Delghuststraat. Om het centraliseren van de diensten mogelijk te maken moet het stadhuis worden gerenoveerd en uitgebreid. Het
is niet zeker of de werken nog tijdens deze legislatuur zullen
kunnen starten. Er zijn nog projecten die we graag willen realiseren, zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw zwembad.
Aangezien ons budget beperkt is, zullen we keuzes moeten maken , aldus burgemeester Luc Dupont. (chva/foto chva)

De N60 zal in een tunnel onder
het kruising KruisstraatZandstraat lopen.

Prijzen in de lift
RONSE - Anders dan de vorige drie jaar is Ronse
niet langer de Vlaamse gemeente waar je het
minst betaalt voor het aankopen van een woonhuis. Die lijst wordt nu aangevoerd door het
West-Vlaamse Mesen. In Ronse steeg de gemiddelde prijs vorig jaar van 126.000 naar 133.000
euro, waarmee het op drie staat. Ronse is inderdaad aan een inhaalbeweging bezig , bevestigen
de immokantoren. (chva)
Burgemeester Luc Dupont.

Al meer dan 130 jaar staat Siemens aan de top wat
betreft de technologie voor hoortoestellen.
Maak een afspraak en ontdek ze bij ons.

RONSE
Wijnstraat 60 - 9600 Ronse
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FFOHF[JOTXPOJOHFO

11

VOOR GRATIS HOORADVIES
Bel 080090155 (GRATIS)

2003-2014

WWW.OORHUIS.BE - info@oorhuis.be

t [JKTUSBBU
Wij heten u
van harte
welkom in
het Oorhuis
Ronse.
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ETIENNE VERSCHUERENSTRAAT in Ronse

* max. 2 bonnen per persoon
(geldig van 27/ 04/14 t.e.m. 03/05/14)
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