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‘Ons’ is de nieuwe naam
van de Groep KVLV die
de ideale omkadering
wil creëren om vrouwen
en hun gezin te helpen
groeien. De koepelorga
nisatie zal in Bilzen
maar liefst 5 miljoen
euro investeren in een
gloednieuw kantoorge
bouw in de Tongerse
straat.

Vroegere Groep KVLV investeert hiervoor 5 miljoen euro
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Bewoners Betserbaan
zijn snelheidsduivels beu
RALPH GREGOOR

Sinds de werken aan
het kruispunt van de
Liebroekstraat met de
Staatsbaan in Halen,
zagen de bewoners van
de Betserbaan hun
straat veranderen in
een snelweg. De smalle
weg is enkel voorzien
voor plaatselijk
verkeer. ‘Je moet hier

BILZEN Elf organisaties zijn
voortaan verzameld onder de
naam ‘Ons’. Deze organisaties
zijn actief over heel Vlaanderen.
Op het provinciaal kantoor in
Bilzen zijn er vier van deze orga
nisaties: KVLV  Vrouwen met
vaart, Landelijke Thuiszorg,
Landelijk Dienstencoöperatief
en Landelijke Kinderopvang. Op
dit moment werken meer dan
7.000 mensen, vooral vrouwen,
bij Ons. Hiervan werken er
1.800 in Limburg en daarom
wordt er geïnvesteerd in een
gloednieuw kantoorgebouw in
de Tongersestraat in Bilzen.

Juul Vanleysen, Gaby Trompet
en Mathi Gijbels (foto rechts) zijn
trots op het nieuwe gebouw
waarvan de opening voorzien is
voor maart 2015. Foto: if/rgg

900 vierkante meter aan kan
toorruimte of showroom be
schikbaar voor derden. Aan par
keermogelijkheden geen gebrek,
dankzij de meer dan 100 par
keerplaatsen en overdekte fiet
senstalling.
‘Het nieuwe kantoor is een
weerspiegeling van onze visie en
waarden, en de dynamiek die bij
Ons aanwezig is’, zegt Gaby
Trompet, directeur personeel.
‘De strakke lijnen in het buiten
aanzicht staan voor de moderne
koers die Ons vaart, de glaspar
tijen voor openheid en transpa
rantie, en de gebogen vormen in
het interieur staan voor de vrou
welijke waarden die verankerd
zitten in onze organisatie: zorg
dragen. Ongeveer een veertigtal
mensen van de vier organisaties
zal intrekken in het nieuwe ge

RIEMST

Vital Med
ereburger

bouw. Daarbij komt er ook
een opleidingscentrum
waar we jaarlijks meer dan
25 medewerkers opleiden.’

De gemeenter
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sten op diverse
was jarenlang
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Door werken is smalle straat een sluipweg geworden
Dynamiek
Ons wil met het nieuwe ge
bouw het geloof in de toekomst
van haar dienstverlening krach
tig onderstrepen. Het nieuwe
gebouw bestaat uit twee verdie
pingen en een ondergrondse
parkeergarage. De kantoorruim
tes voor Ons nemen een opper
vlakte van 1.600 vierkante me
ter in. Verder is er ook nog voor

Landelijke roots

Ons is een koepelorgani
satie die aansluit bij de
maatschappij van vandaag,
maar met respect voor de lande
lijke roots en band met de na
tuur. ‘Dit aspect is verder door
getrokken in het ontwerp van
het gebouw’, zegt Juul Vanley
sen van Holistic Architecture.
‘De buitengevel krijgt een over
wegend bronsgroene kleur, en er
wordt geïnvesteerd in duurzame
technieken zoals een groen dak.’
Mathi Gijbels, gedelegeerd be
stuurder van Mathieu Gijbels, is
erg opgetogen over de samen

werking met Holistic Architec
ture en de mensen van Ons. ‘De
extra inbreng van de design
groep van Ons is een grote
meerwaarde voor het project.
Dit ‘cocreatiemodel’ vertaalt
zich niet alleen naar nieuwe en
originele inzichten, maar maakt
van de medewerkers echte am
bassadeurs van je organisatie.’
De geplande start van de wer
ken is maart 2014. De opening is
voorzien voor maart 2015.

