De kaap van de
Nieuwe directeur 1000 leerlingen is genomen!
voor de sociale
huisvestingsmaatschappij

De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord (kortweg GAMW)
heeft sinds dit schooljaar meer dan 1000 leerlingen.

Goed Wonen.Rupelstreek heeft
sinds 1 november een nieuwe directeur: Frank Maeremans volgt
Nicole Serrien op.
Frank Maeremans is 47 jaar en woont
in Zwijndrecht. Met 25 jaar ervaring
achter de rug is hij geen nieuwkomer
in de sector. Hij startte zijn loopbaan
bij Huisvesting-Antwerpen, waar hij
afdelingshoofd was, bevoegd voor
personeel, secretariaat en ict. In die
functie had hij een belangrijke bijdrage in de vele projecten tot reorganisatie van de werking van de diensten. Hij was ook nauw betrokken bij
de realisatie van de fusie van de vier
Antwerpse huisvestingsmaatschappijen tot Woonhaven Antwerpen, een
maatschappij meer 18 000 woningen.
Hij werd daar hoofd van de afdeling
personeelsadministratie en human
resources.
De keuze van de directeur verliep
volgens een vastgestelde procedure,
waarbij de selectie van de kandidaten gebeurde door een professioneel
selectiebureau. De beoordeling en de
vaststelling van de rangorde van de
kandidaten gebeurde door een onafhankelijke jury.
De ervaring die Frank Maeremans
heeft opgedaan vanuit de dagdagelijkse praktijk bij zijn vorige werkgever
moet hem in staat stellen zich vlug in
te werken in zijn nieuwe werkomgeving en onze maatschappij een
nieuwe doorstart te geven.
Wij wensen hem daarbij alle succes
toe.
Ludo Laurysens
Voorzitter Goed Wonen.Rupelstreek
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GAMW gaat voor kwaliteit en weet steeds meer leerlingen aan te trekken

“Jaar na jaar stellen we vast dat
meer leerlingen de weg vinden naar
onze academie” stelt schepen voor
onderwijs Kris Van Hoeck. “In het
bijzonder het filiaal in de Hospitaalstraat te Boom doet het zeer goed. De
nieuwe klassen die we dit schooljaar
in gebruik hebben genomen, zijn dan
ook meer dan welkom. Samen met
leerkrachten, secretariaat, directie en
Raad van Bestuur blijven we streven en werken naar kwaliteit.” Deze
werkwijze loont: naast de groei van
het aantal leerlingen blijven ook de
inspectieverslagen positief.

De academie heeft zowel de richting
muziek als woord. Tevens is er het
buitengewoon muziekatelier waar kinderen met een verstandelijke handicap
terecht kunnen. Er is plaats voor jong
en oud: zo werd dit jaar gestart met de
kinderacademie voor 6- en 7-jarigen.

Kris Van Hoeck
schepen voor
Onderwijs

Renovatie appartementsgebouwen
Kruiskenslei 70-84
De werken voor de binnenrenovatie
zijn gestart in september.
De uitvoering ervan gebeurt in twee
fasen: op deze manier hoeft het ganse
gebouw niet in een keer en kan het tijdelijk herhuisvesten van de bewoners
gefasserd gebeuren. Omdat de oppervlakte van living en kamers moet
beantwoorden aan de huidige normen,
wordt het aantal appartementen teruggebracht van 60 naar 52. De werken
zullen 800 kalenderdagen in beslag
nemen, zodat ze pas tegen eind 2011
zullen voltooid zijn.

Antwerpsestraat 443-451
Het definitief ontwerp van de binnenrenovatie is in opmaak bij de architect
en zal nog dit jaar ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de bevoegde
instanties in Brussel. Na de definitieve
goedkeuring ervan kan dan de aanbesteding volgen. Ook hier wordt bij
de renovatie het aantal appartementen
verminderd om tegemoet te komen
aan de huidige oppervlaktenormen.
De uitvoering van de werken zal verlopen in drie fasen.
Ludo Laurysens
voorzitter Goed Wonen.Rupelstreek
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