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Liefst 200 mensen kunnen de komende maanden aan de slag in het nieuwe shoppingcenter aan de Gaversesteenweg.
Projectontwikkelaar Hendrik De Keukeleire bevestigde gisteren ook dat Albert Heijn in april een vestiging opent in de Driespoort. Bij
de Nederlandse supermarktketen alleen zijn er 70 vacatures. Daarnaast zijn er nog 130 nieuwe jobs bij de andere handelszaken.

Eerdere geruchten over de komst van Albert Heijn naar shoppingcomplex Driespoort aan de Gaversesteenweg werden gisteren
eindelijk bevestigd. "De Nederlandse supermarktketen komt in gebouw A, het eerste pand dat je tegenkomt als je uit de richting
van het station komt en zal een oppervlakte van 2.000 vierkante meter hebben. In datzelfde gebouw komt nog een tweede kleinere
winkel maar welke dat wordt, staat nog niet vast", zegt projectontwikkelaar Hendrik De Keukeleire van de nv De Kortrijkse Toren. "De
ingang van Albert Heijn bevindt zich op de hoek, recht tegenover het toekomstig parkeerterrein. De ruwbouw is bijna af en gisteren zijn
rondom rond betonnen wanden opgetrokken. De timing van de afwerking is in eerste instantie gericht op Albert Heijn. Zij willen tegen
midden april de deuren openen. Eind volgende week starten ze met het aanwerven van personeel op. De contacten met de andere
handelszaken lopen volop en zullen in overleg gecommuniceerd worden."

Database

"Een vraag die nu nog door heel wat handelaars gesteld wordt, is het vinden van geschikt personeel', zegt
communicatieverantwoordelijke Yannic Demeyer. "Daarom willen we vanuit Driespoort Shopping Deinze actie ondernemen. We
hebben daarom een Driespoort Vacature Database opgestart. In totaal zorgt de komst van Driespoort voor tweehonderd nieuwe jobs,
waarvan er zeventig alleen al voorzien zijn bij Albert Heijn. Mensen die geïnteresseerd zijn om in de toekomst te werken in diverse
soorten handelszaken kunnen hun motivatiebrief en CV opsturen naar info@driespoort.be. Alle inzendingen worden opgeslagen in
de Driespoort Vacature Database. De gegevens worden enkel doorgegeven aan de partners van Driespoort Shopping Deinze", legt
Demeyer uit.

Ondanks de aanslepende procedureslag met concurrent-projectontwikkelaar Patrick Piens, schiet de bouw van het shoppingcomplex
intussen goed op. "Voor wie nog twijfels zou hebben, ik heb wel degelijk een rechtsgeldige bouwvergunning", zegt Hendrik De
Keukeleire. "De aannemers hebben de voorbije week stevig doorgewerkt aan de bouw van de gebouwen A en B. De bouwwerken
zitten dan ook op schema. Complex A en B zullen we gelijktijdig afwerken tegen midden april en ook het grootste deel van de parking
met plaats voor driehonderd auto's, zal er tegen dan liggen. De volgende stap is dan het derde gebouw C dat naast de parking komt,
maar daar hebben we nog geen concrete timing voor."
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