Eerste
Vastgoedevent
Cent
verenigt
bouwenbeleid
De PaciÍkatiezaal
ván het sradhuiszat aígetadenvot voor het
ee6te VaígoedeventCent.Het initiatieÍging uit van oe Douwen vastgoedsector.
de ConÍ€deÍatieBouw Cent, d€ Vtaamse
confede.Átie
Bouw.de seroepsvereniging
van de Vastgoedrector
(BVs),de ConÍederatie
van tmmoba,'ênberoepen
(CtB)en de Reat
EstateSociety(RES).
OeinitiatieÍnemeís
kondenten vo e reke.en
op de logistiekesteunvan de sraden op de aanwezigheid
vandê
buÍgemeester
en drie schepenen.
urg.nêestcr Daniel TêÍnont kondi.Ide aan.lal m csn oe
komen(le tar.n een àanrdl bclanoitke projecten ot siapel
stààn zoals de omvorning van <lê Flande.s Expo sne br
The loop, rle bo!\r van het nienwe Arrevetdê voerbalstartiond.
he.innchting van her Eildldlc te Zwijnaa..le en de nerwaarde
.ng!an de oudè Dokken, waar eèn t.ooo-lal woningen komer
HLt Iief de bouw- e. lastgocdse.tor op hier(ranmÊe re werKe!
WINKELSTRATEN
Vooralsnogdoet de Certse vêtdsrràar het qoed ats un{ersÍaat.
Zij trekt nr 170 000 bezoekèrsp.r week dàr, 2o.0ou meer dan
zcs taar gête'ten, ên srèaLin ll.lgiè ats winretsr.aar op de d€rde
llldats na d. Brussatse Ni.uwstraat en <1eAnlrverpse Meir
\rblqens scheletr van Mjddênsrand en Economic lylathids De
CLcíq is h.t de bedoetinq de relariet korle Vetdslraarmer twee
bijkonendê snrkallussen re versr.rken
Ecn belàrg jk instrunenr daarloe wordt de

dat crnd 2008 zrtn d.Lfetr openl Of {iie mani€rzorgt desrarivoo(
e..n comtLenientairo ontwLkkclinj ydn binnên en lruitonsted.

BUDCETWONINCEN
S.hepen var Stadsonhvrkkeling cn Wonen Xarin Temhc(nan
bestuursakkoord om iI iedcr projèct vdnai 50
\rodingen 2011,s.cralc wonnr!,en ot te leqqen DadrnaàsrMr dc
stadvoktocnd. budgetwoninqer' l.ter redtB.rên ruur tJezmlen
.lrc met !o.f een sociàle woning in danm.rking tomcn na.r op
Lle privat. niarkr .vcnnjn ecn bêraalbdr. vonin.t mden Aan
het ..si.lentieel p.oje.t Het Votr heeir d. stad at cerder ru:mte
voor een buunpàrk en een 5 r.l social. huurwonngen oplJ.tegd
ook brj het proje.t LaDgc vêldeD wàa.v.or dc cersle í.entêq_
ging een paar maanden getedén plaat\vord wod rumre voor
so.rale wonngbouw gcraserveerd

Havens.hepen Sas van Rouv.rojj hooptc legen 2OOCmet íle
Ned.rlandse ove.haid een d.rj riev. hestissjng re bereiker
slds te Terneuzcn Die is cruciaal roor de
ontsluitinq vdn hêt 5 000 hé.tare qrot. travengcbicd Álteen al
rond hèt l<luizc.dok ligg.n 400 ha bêdrijrerterrcnen. Daarvan
werd 50 ha al uitgelreven, rs 150 ha onnnideltrtk ujtgÊêlbaar en
d. ovenge 200 hd litgeef
baar binncn llvc. à dn. jaar
Rijkónend si.JnaleeÍdeschepen D. clercq nieuwe onr-

hcraÀnleg van d. Korennarkr en d. omtiq_
gende straten TegêLijkkomen aan de rand,
mel rame aa. The Loop, lt,winkels die
ruLmêpdrkccÍereinen vereisên,zoàtsIKEA

ivikkelinqsmoqelijkheden
burtên hêt lav€ngebiedr op
50 ha adn de cluster Ían R4
en N?0 óp 15 ha aan de
wiêdaurykdai en óp 34 ha
aàn het knoopput van E1?
ên E40, wadd
20 ha voor

UNIVERSITTIT
Op het vastgoedev€nt is ookd€ Universibn ceri ats belangrijke
oldra.htgever Daar voor gekomen Van vandaag ror 2016 wil de
urrveritejt in totàai voor ongeveer 450 miljoen euro investe.en.
Vóo.233 miljoen euro zalheiom renovahe- er .estauatielrojecten saan Daamdasr zijnvoor s4 miloen euro nieuwbouwprojecten gepland en zullen ei cou.anr voo. 65 miljoen e@ kleinere
.epêrêtieweiken lopen, zoals bijvóorbeel<i de vewanging ván
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