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KAPELLEN
Twee padelvelden
op komst
in gemeentepark
Padel is hipper dan ooit. De mix tussen tennis en squash, op een terrein
met glazen wanden, is de snelst
groeiende sport in Vlaanderen.
Ook de gemeente Kapellen gaat
overstag. Er komen twee speelvelden in het gemeentepark. Die zullen deze zomer aangelegd worden.
Het schepencollege heeft het bestek voor de aanleg van twee velden goedgekeurd. Aan een zestal
firma’s zal een prijs gevraagd worden. De twee velden in groen kunstgras komen naast de bestaande
tennisterreinen. (EMZ)

MALLE
Heemkring zoekt
verhalen en beelden
uit coronacrisis
De coronacrisis is een bijzondere
periode die we niet snel zullen vergeten. De Heemkundige Kring van
Malle is alvast op zoek naar verhalen en beelden van Mallenaren die
hun ervaringen van de COVID-19pandemie illustreren.
Niet alleen verhalen of beelden van
bijvoorbeeld een coronacoupe zijn
welkom, maar ook corona-attributen die een link hebben met de gemeente Malle. Dat kan onder meer
een mondmasker met het logo van
een lokale handelaar zijn. Specifiek
is de heemkring ook op zoek naar
een lege flacon ontsmettingsgel
van Ecover.
Verhalen, beelden en attributen
zijn welkom aan de postbus van de
Heemkundige Kring (Lierselei 28,
Malle) of in de bus van de secretaris
(Wijngaardstraat 57). Of stuur ze
via mail naar info@heemkundigekringmalle.be. (EMZ)

HOE CORONA ANTWERPEN VERANDERDE: DEEL 1 VASTGOED

Iedereen wil nu woning met stadstuin
ANTWERPEN
Met de heropening van de terrassen op 8
mei kunnen we stilaan dromen van het
leven na de pandemie. Maar op welke
manier zal het virus onze stad Antwerpen veranderd hebben? Het Laatste
Nieuws spreekt elke dag met een expert.
Vandaag: vastgoed. «Gezinnen verhuisden terug naar hun roots in de randstad», zegt immo-expert Philippe Gillis.
GRÂCE VERELLEN
Reservewachtlijsten bovenop
wachtlijsten, quasi geen onderhandelingsmarge en veel meer
gesloten enveloppes: de vastgoedsector maakte afgelopen
jaar volatiele tijden mee. Dat
merkt ook Philippe Gillis, docent vastgoed en vastgoed-

Tweeverdieners
nestelden zich vaker
in woningen in
bijvoorbeeld Mortsel
en Berchem
PHILIPPE GILLIS, MAKELAAR
transacties aan de AP Hogeschool en makelaar van Antwerps immokantoor Ugly: «Tijdens de lockdowns zag iedereen de beperkingen van zijn
woning. Iedereen die goed
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dacht te zitten, zat ineens niet
meer goed.» Hij verwijst hier
naar het gebrek aan terrassen
en tuinen.

Stormloop
«Op zich heeft het virus zelf
niets veranderd aan de residentiële vastgoedmarkt», gaat
Gillis verder, «maar wel de
maatregelen die de overheid
nam. Zo kon er tijdens de lockdowns niet gekocht worden
omdat bezichtigingen verboden waren. Met als effect een
stormloop tijdens de versoepelingen.» Al die kopers waren
geïnteresseerd in één criterium: ruimte. «Er was een enorme vraag naar woningen met
een stadstuin. Panden met tuinen zijn geen goud meer
waard, maar diamant.»
De vraag bleek groter dan het
aanbod in het centrum van de
stad, wat de exodus naar de gemeenten in de periferie - en

Immo-expert Philippe Gillis doceert vastgoed en vastgoedtransacties
aan de AP Hogeschool. Foto Klaas De Scheirder/ An Van de Wal
zelfs nog verder- in gang zette:
«Tweeverdieners nestelden
zich vaker in woningen in bijvoorbeeld Mortsel en Berchem. De prijzen voor soortgelijke panden in het centrum
van Antwerpen zijn onbetaalbaar geworden. En voor de
happy few die het dan wel konden betalen, bleken woningen
in Brasschaat of Hove interessant. Deze mensen gingen dan
terug naar hun roots, ook al is
de verbinding van deze dorpen
naar de stad niet ideaal. Het telewerken speelt daar een grote
rol in, want hoe je het ook
draait of keert, dat fenomeen
zal blijven bestaan na corona.

Maar zullen deze mensen, als
alles weer normaliseert, geen
spijt hebben? De stad blijft iets
tastbaars, iets authentieks. Een
woning daar blijft daarom ook
een goede investering.»

Gezinnen
Of de toekomst rooskleurig is,
valt volgens de expert te betwisten: «Er is te weinig kwalitatief vastgoed voor de gezinnen in Antwerpen stad. De
dure prijzen trekken ook een
bepaald type kopers aan. Als
we een diverse stad willen blijven, moeten er woningen zijn
voor iedereen. Het is een utopie
om te zeggen dat iedereen al-

tijd in de stad zal willen blijven
wonen. De stad moet er de
kunst van maken ook aantrekkelijk genoeg te blijven.»
De crisis en de maatregelen van
de overheid hebben de vastgoedsector wel degelijk ontwricht, maar Gillis hoopt dat de
residentiële markt op termijn
een nieuw evenwicht bereikt:
«Als het leven weer normaal
wordt, zouden we op een plateau moeten zitten waar vraag
en aanbod gelijk zijn.»
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