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beschikbaar. ’s Nachts is er een 
arts van permanentie voor zo-
wel consultaties als huisbezoe-
ken. De huisartsenwachtpost zal
een werkingsgebied van een 
kleine 80.000 inwoners bedie-
nen met een maximale aanrijtijd
van in principe minder dan een 
halfuur. Voor de wachten tij-
dens de week blijven de patiën-
ten een beroep doen op hun ei-
gen huisarts.” 

De wachtpost zal telefonisch
bereikbaar zijn via het nummer 
1733.  (aft)

komstvisie rond niet planbare 
zorg.” 

De bouw van de wachtpost be-
gint op 19 januari op de plek 
waar vroeger het huis Lecomte 
stond. “De ligging naast de 
spoedgevallendienst en de in-
tensieve samenwerking met het 
AZ Delta moeten leiden tot een 
optimale zorg voor de patiënt”, 
vervolgt Blontrock. “Er zullen in
de wachtpost zeven huisartsen 
actief zijn via een wisselbeurt-
systeem. Overdag is er altijd een 
zittende en een mobiele huisarts

De wachtpost start
in een huurwoning

vlakbij het
ziekenhuis in de

Sint-Rembertlaan.
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Na een geleidelijke opstart,
waarbij sinds eind augustus
verdieping na verdieping in
gebruik werd genomen, is
het Radisson Blu Hotel Brug-
ge nu ook officieel voor ge-
opend verklaard.

Voortaan kunnen gasten er
overnachten in een van de
109 kamers, gebruikmaken
van de fitness, dineren in het
restaurant, vergaderen in
een van de zes zalen en tus-
sendoor genieten van het
uitzicht over de stad. Bij
voorkeur vanuit de grote
zaal op de twaalfde en hoog-
ste verdieping van het ge-
bouw. Of vanuit een bad, zo-
als in de meer luxueuze ka-
mers.

Hoewel het hotel deel uit-
maakt van een internationa-
le keten ontbreekt het er niet

aan verwijzingen naar Brug-
ge. Zo zijn de vergaderzalen
vernoemd naar Brugse trek-
pleisters als de Burg, het
Minnewaterpark en het Bel-
fort, is elke kamer voorzien
van een plattegrond van de
stad in reliëf en is de struc-
tuur op de gevel een knipoog
naar Brugse kant. Restau-
rant Black Swan verwijst
dan weer naar de beruchte
zwarte zwaan die in 2014 op
de Reien neerstreek.

Het viersterrenhotel mikt
zowel op recreatief als op
zakentoerisme.

“De stad Brugge wil sterk
inzetten op dat zakentoeris-
me en de komst van het
nieuwe congrescentrum
biedt mooie vooruitzichten.
Met de ruime parking en de
vergaderzalen 
zijn alle nodige

faciliteiten aanwezig”, zegt
John Lenaers van Group GL,
waartoe het hotel behoort.

Nieuw Brugge

Het Radisson Blu is het re-
centste, maar niet het laatste
onderdeel binnen nieuw-
bouwproject Nieuw Brugge,
waarbinnen al 250 apparte-
menten werden gerealiseerd.
Er staan nog eens 48 appar-
tementen in de steigers en

op korte termijn wil Group
GL alweer een nieuwe kavel
aansnijden. In het verlengde
van het parkeergebouw zou
plaats zijn voor nog eens
55.000 vierkante meter ge-
mengde ontwikkelingen, met
onder meer ondergrondse
parkeerplaatsen, winkels en
andere faciliteiten.

“We hopen de vergunnings-
fase te kunnen afronden te-
gen maart 2019”, zegt be-
stuurder Ghislain Lenaers.

Hotel met twaalf verdiepingen mikt op recreatief en zakentoerisme

Hoger kan je in Brugge niet slapen: 
hotel Radisson Blu officieel geopend
Aan het Stationsplein in 
Brugge heeft viersterren-
hotel Radisson Blu offici-
eel de deuren geopend. 
Het telt twaalf verdiepin-
gen en is daarmee het 
hoogste van Brugge. “De 
komst van het nieuwe 
congrescentrum biedt 
mooie vooruitzichten.”
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Kris De Man, Ghislain 
Lenaers en John Lenaers
voor het nieuwe Radisson
Blu Hotel. Een deel van 
de kamers kijkt uit 
op de Brugse torens.
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JOHN LENAERS
GROUP GL

“Met de ruime parking 
en de vergaderzalen 
zijn alle nodige 
faciliteiten aanwezig”

zorg terecht in de Huisartsen-
wachtpost Houtland. Vanuit de 
wachtpost wordt vanaf dan im-
mers de weekendwachtdienst 
georganiseerd voor de huisart-
sen uit de eerstelijnszone Hout-
land-Polder. 

“De wachtpost gaat van start in
een huurwoning vlakbij het zie-
kenhuis in de Sint-Rembertlaan 
en verhuist eind 2019 naar een 
nieuwbouw aan de andere kant 
van het ziekenhuis”, verduide-
lijkt huisarts Joost Blontrock 
uit Gistel.

“Dit project komt tot stand
dankzij de inten-
sieve samenwer-
king tussen het
Sint-Rembert-
ziekenhuis, on-
derdeel van AZ
Delta, en de
Huisartsenkring
Houtland. Het
beantwoordt vol-
ledig aan de toe-

Vanaf 29 maart kunnen inwo-
ners van Kortemark, Torhout, 
Koekelare, Ichtegem, Ouden-
burg en Gistel van vrijdagavond 
19 uur tot maandagochtend 8 
uur voor niet planbare medische

De Huisartsenwachtpost 
Houtland gaat op 29 maart 
van start in een huurwoning 
in de Sint-Rembertlaan in 
Torhout. Eind 2019 verhuist 
de post naar een nieuwbouw 
aan de andere kant van het 
ziekenhuis AZ Delta.

TORHOUT 

Huisartsenwachtpost Houtland 
eind maart operationeel

JOOST BLONTROCK
HUISARTS

“De intensieve
samenwerking met het

AZ Delta moet leiden tot een 
optimale zorg voor de patiënt”
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Jazzfanaten kunnen vandaag
vrijdag en in het weekend te-
recht in het Brugse Concertge-
bouw voor de achtste editie van
het festival Jazz Brugge. Met de
baseline Crossing Cultures kijkt
het festival ditmaal verder dan
de Europese jazz. Vandaag vrij-
dag blaast W.E.R.F. Records,
het label van kunstencentrum
KAAP, 25 kaarsjes uit en dat
wordt in stijl gevierd met een
mix van vaste waarden, nieuwe
creaties en aanstormend talent.
Morgen zaterdag komen muzi-
kale invloeden uit alle wind-
streken aan bod en zondag
wordt een breed scala aan gen-
res en culturen geëtaleerd.   (ddj)

INFO
Het volledige programma en tickets zijn te 
vinden op www.jazzbrugge.be.
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Dit weekend
Jazz Brugge

De inwoners van sociale woon-
residentie Pier in Heulebrug
kregen donderdag officieel de
sleutel van hun nieuwe woonst.
Het bouwproject van residen-
ties Pier en Wanne op de hoek
van Roergang en Bakboord be-
staat uit 52 appartementen. Het
is een gezamenlijk project opge-
richt door de sociale huisves-
tingsmaatschappij t’ Heist Best
en Vivendo. Vivendo staat in
voor de verkoop van 24 apparte-
menten, t’ Heist Best voor de
verhuur van 28 appartementen.
De kostprijs voor de koopappar-
tementen lag tussen de 130.000
en 245.000 euro.  (jve)

KNOKKE-HEIST 

Sociale residentie Pier 
in gebruik genomen

In de Langerei tussen de ’s Gra-
venstraat en Genthof start vanaf
maandag een aannemer met het
herstellen van asfaltbeschadi-
gingen en het vernieuwen van
riooldeksels. Het verkeerspla-
teau wordt opgebroken en ver-
vangen. Het einde van de wer-
ken is gepland op 10 december,
maar blijft afhankelijk van de
weersomstandigheden.   (ddj)
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Langerei onderbroken

De Wensenboom is dit jaar al aan
zijn vierde editie toe. Met dit ini-
tiatief wil vzw Kansenfonds kin-
deren die het niet breed hebben 
toch een fijne Kerst geven, in het 
raam van De Warmste Week van 
Studio Brussel. Alle kinderen van
verenigingen die deelnemen aan 
het project Knokke-Heist geeft 
elk kind kansen doen ook dit jaar 
een wens. Ze worden samenge-
bracht in de wensenboom. Via 
www.knokke-heist.be/wensen-
boom kunnen geïnteresseerden 
een wens van de kinderen vervul-
len. Vorig jaar slaagde het Kan-
senfonds erin om 140 kinder-
wensen in vervulling te laten 
gaan. Sponsors die zich opgeven 
via de website verbinden zich er-
toe om tegen uiterlijk maandag 
14 december hun geschenk te be-
zorgen aan het Sociaal Huis. Zij 
doen dan de rest.  (jve)

KNOKKE-HEIST 

Vierde editie van 
‘Wensenboom for Life’


