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Persbericht : 

Gemeenteraad van 23 juni 2016  

Onderwijs en cultuur: twee prioriteiten in Sint-Agatha-Berchem 

 

Tijdens de zitting van 23 juni hadden de gemeenteraadsleden het o.a. over de studie en coördinatie 

voor de bouw van een nieuwe Nederlandstalige basisschool en over de overheidsopdracht van 

werken met als doel de bouw van een appartementsgebouw met een gemeentebibliotheek. 

Aan de Nederlandstalige kant, studie en coördinatie voor de bouw van een nieuwe basisschool 

 

Het gaat in het bijzonder om de goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze van 

de overheidsopdracht. 

De bouw van deze school zal toelaten om het schoolaanbod in Sint-Agatha-Berchem nog verder uit te 

breiden en, hierdoor, het hoofd te bieden aan de bevolkingsgroei en het plaatsgebrek in de andere 

bestaande scholen. 

Het betrokken terrein is datgene dat sinds meerdere maanden door de tijdelijke paviljoenen van de 

Unescoschool  (Koninklijk Atheneum Koekelberg) – die momenteel hernieuwd wordt - bezet is. Deze 

blijven tot eind 2017.  

De eerste steenlegging van de nieuwe Nederlandstalige basisschool is dan ook niet voor oktober 

2018 voorzien, en de werken moeten ten laatste in april 2020 afgerond zijn.  

Op financieel vlak bedraagt het budget voor de studie en coördinatie zo’n 700.000,00 euro incl. BTW. 

Volgens het lastenboek worden de werken door de aanbesteder aan ongeveer 7.000.000,00 euro 

incl. BTW geraamd. 

Deze infrastructuur wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de VGC (Vlaamse 

Gemeenschapscommissie), AGION (Agentschap Infrastructuur in het Onderwijs) en waarschijnlijk het 

Brussels Hoofdstedelijk gewest gesubsidieerd.  

Het project bestaat uit de bouw van een basisschool voor maximaal 450 leerlingen, met twee cycli 

voor de kleuterklassen en twee cycli voor het lagere onderwijs.  

Het lastenboek voorziet ook grondproeven vóór het begin van de werf.  

De open offerteaanvraag is gekozen als gunningswijze.   

 

Aan de Franstalige kant, overheidsopdracht van werken, met als doel de bouw van een 

appartementsgebouw met een gemeentebibliotheek  



Het perceel bouwgrond is gelegen op de hoek van de Victor Gunsgaarde en de Soldatenstraat (naast 

nr 4) en is eigendom van de gemeente. Deze heeft onder andere als ambitie haar terrein financieel te 

activeren via een overheidsopdracht voor de bouw van een appartementsgebouw met een 

gemeentebibliotheek van 750 m². 

Dit gebouw zal plaats bieden aan de Franstalige gemeentebibliotheek die zich vandaag op de 

Soldatenstraat bevindt en zodoende in de toekomst over een volledig nieuwe, moderne en gezellige 

ruimte zal beschikken.   

De bibliotheek zal de begane grond evenals een gedeelte van de eerste verdieping bezetten. De 

andere gedeelten van het gebouw kunnen, op basis van wat in de competitieve dialoog afgesproken 

wordt, voor andere bestemmingen gebruikt worden, bv. voor huisvesting.  

Volgens de ramingen van de gemeente en zonder verbintenis zou het gebouw een begane grond + 5 

verdiepingen kunnen inhouden, met daarbij nog een ondergrondse parking van 18 plaatsen.   

De waarde van de overheidsopdracht, appartementen inbegrepen, wordt geschat aan 4.500.000 

euro excl. BTW. 

De gunningswijze voor deze overheidsopdracht is de competitieve dialoog.   

Dit is de voorbode van nieuwe infrastructuren die ongetwijfeld perfect aangepast en uitgerust zullen 

worden om aan de behoeften van de Berchemnaren in het vlak van onderwijs en cultuur te 

beantwoorden.   

In deze moeilijke tijden waarin waarden en normen vervagen, zijn de school, de bibliotheek en het 

cultureel centrum plaatsen die van essentieel belang zijn bij de bewustwording, de ontwikkeling van 

de intelligentie en het kritisch denken.  Investeren in onderwijs en cultuur zijn prioriteiten voor het 

College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Agatha-Berchem, dat ondersteund wordt door een 

grote meerderheid van de Raad.  Het scheppen van voorwaarden voor een betere toekomst is in 

onze ogen een prioritaire missie. 
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