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Bouw vrijetijdscentrum  
schiet uit de startblokken

Verkeershinder Terelststraat
Om het VTC te kunnen bouwen, zal 
er in de Terelststraat tijdelijk geen 
doorgaand autoverkeer mogelijk zijn. 
Hier hou je best rekening mee:

• Om te kunnen bouwen, plaatst 
de aannemer een werfafsluiting 
over de Terelststraat. Doorgaand 
autoverkeer is daardoor niet meer 
mogelijk in de straat. Wil je met de 
wagen sporthal Den Willecom of de 
muziekacademie bereiken, dan kan 
je de Terelststraat best inrijden door 
de omleiding via de Leonardo da 
Vincilaan of de Prins Boudewijnlaan 

te volgen. Op die manier geraak 
je ook vlot op de parkings links en 
rechts van de sporthal en de parking 
van de muziekacademie. 

• Voetgangers zullen in de 
Terelststraat nog wel kunnen 
passeren op het voetpad langs 
de werfafsluiting. Fietsers mogen 
passeren met de fiets aan de 
hand. De aannemer zorgt voor een 
doorgang.

• Wil je je wagen liever kwijt aan de 
zijde van het centrum? Dan kan 
je naast de gebruikelijke parkings 
vanaf begin april de tijdelijke extra 

parking ter hoogte van de dreef 
van Hof ter Linden (locatie van de 
kerstboomverbranding) gebruiken 
(onder voorbehoud van goedkeuring 
van de omgevingsvergunning). 

• Zodra de aannemer klaar is met 
de ruwbouw en gevelbekleding zal 
hij de werfafsluiting kleiner maken 
en is er in de Terelststraat weer 
doorgaand verkeer mogelijk. De 
timing daarvan is nog niet concreet. 
We vermoeden dat er vanaf het 
najaar weer doorgaand verkeer kan 
zijn.  

Op 1 april start de werf van het nieuwe vrijetijdscentrum (VTC). Tegen de zomer van 
2020 zou het VTC klaar moeten zijn. Een korte opfrissing van de plannen.

Wat bouwen we?
De kern van het gebouw bevat 
een ruime bibliotheek met twee 
verdiepingen. Het gebouw is via een 
centrale lift optimaal toegankelijk voor 
andersvaliden. De trappenpartij is een 
tribune om klassen te informeren en 
ook kleine optredens zijn mogelijk. 
Optredens kunnen eveneens 
plaatsvinden in de ontmoetingsruimte 
met koffiecorner, net als lezingen en 
vertellingen. Tot slot telt het gebouw 
twee vergaderruimtes die je kan huren 
voor activiteiten. En dat alles met een 
gegarandeerd zicht op de tuin van Huis 
Hellemans. 

Het staat vast dat ons gebouw een 
bruisend vrijetijdscentrum wordt, waar 
ons vrijetijdsteam zijn expertises in 
bibliotheek, cultuur, sport, jeugd, events, 
wijkwerking, vrijwilligers, verenigingen 
enz. kan bundelen.

Waar bouwen we?
Het nieuwe VTC plooit zich rond de tuin 
van Huis Hellemans, op de hoek van 
de Strijdersstraat met de Terelststraat. 

Zo maken we optimaal gebruik van de 
tuin. Je kan er rustig een boek lezen 
en terloops een blik werpen op de 
kunstexpo’s van Huis Hellemans. Het 
VTC zal samen met Huis Hellemans het 
kloppende vrijetijdshart van Edegem 
worden.


