Ath: Nieuw vastgoedproject op de site van de voormalige Suikerfabriek

Terhulpen, 31 augustus 2012
ATENOR GROUP won, in samenwerking met een multidisciplinair team, de wedstrijd die de Stad Ath
georganiseerd heeft voor de ontwikkeling en de aankoop van een grond van 19.711 m², gelegen op de
site van de voormalige Suikerfabriek, langs het kanaal en dicht bij het station.
De Stad Ath wil met deze wedstrijd de verwachte bevolkingsgroei beheren, een fenomeen dat te merken
is in de grote steden en dat zich uitbreidt naar de kleinere steden.
Door zijn omvang kan dit project zorgen voor een nieuwe exemplarische stadswijk. Het concept dat we
hebben ontwikkeld steunt op het idee dat cohousing niet iets is wat wordt opgelegd, maar waar je voor
kiest, omdat het allerlei voordelen biedt, niet alleen op financieel, maar ook op maatschappelijk vlak.
Wonen in deze nieuwe wijk zal een keuze zijn.
In deze geest hebben wij er bewust voor gekozen om een leefconcept te creëren voor de bewoners van
de toekomstige wijk van de Suikerfabriek, door te zorgen voor een mix in de typologie van de woningen,
een generatiemix en kwaliteitsvolle gemeenschappelijke ruimtes om te delen.
Een geheel van 20.368 m² bovengrondse gebouwen zal plaats bieden aan appartementen, lofts, een
rusthuis, een kinderdagverblijf en een buurthuis.
De start van de eerste fase van dit project zou binnenkort van start kunnen gaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville SA, Gedelegeerd Bestuurder, of
William Lerinckx (voor Probatimmo bvba), Executive Officer.
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