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INFO: 2de fase afbraakwerken van start

Volgende week, de week van 24 januari, start de aannemer met de 2de fase
van de afbraakwerken. Dat in het kader van de uitvoering van het masterplan
Lauwe aan de Leie.
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Nadat de Oude Ververij onlangs tegen de grond ging, is het nu de beurt aan het
hoofdgebouw langs de Leiestraat. Eenmaal de site helemaal afgebroken, wordt een veilige
omheining rondom het terrein geïnstalleerd.
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Meer info over het project Lauwe aan de Leie vind je op
www.menen.be en op www.dcbelgium.be.
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Wil je op de hoogte gehouden worden, bezorg dan je gegevens aan de projectontwikkelaar
DCB: info@dcbelgium.be - T 03 287 08 40
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Het ambitieuze project zal Lauwe letterlijk opnieuw aan de Leie leggen.
Het ambitieuze project is een unieke kans om Lauwe op te waarderen.
Het ambitieuze project biedt Lauwe zijn langverwachte cultureel centrum.
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Masterplan Lauwe aan de Leie: uniek én ambitieus
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V.U.: Gilbert BOSSUYT, Grote Markt 1 - 8930 Menen
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