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Perscommuniqué: 

Nieuwe tijdelijke klaslokalen voor de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool 

 

Een tiental jaar lang al moet de Gemeente Sint-Agatha-Berchem het hoofd bieden aan de gevolgen van 

een sterke demografische groei. Die nijpt ons tot een gevoelige uitbreiding van onze gehele openbare 

infrastructuur; en inzonderheid dan van de onderwijsinfrastructuur. Tot op heden zetten we al een 

nieuwe Franstalige school, een nieuw sportcentrum, nieuwe crèches en weldra ook een nieuwe 

Franstalige bibliotheek in de steigers.  

Daar blijft het echter niet bij. Momenteel worden de randvoorwaarden uitgewerkt voor de inrichting 

van een nieuwe Nederlandstalige basisschool op een terrein dat toebehoort aan de 

vastgoedvennootschap Comensia. De nood aan scholen voor jongeren is echter zo groot dat we nu 

meteen met een voorlopige oplossing moeten uitpakken.  

We hebben immers de mogelijkheid om gebruik te maken van de site waar eerder klassen voor de 

Franstalige Openveld basisschool werden ingericht. Die site is dan ook al gedeeltelijk uitgerust en 

ideaal om tijdelijk - tot de bouw van de nieuwe Nederlandstalige gemeenteschool rond is - een nieuwe 

structuur met containerklassen op te vangen. 

Op de Gemeenteraad van 1 maart a.s. zal het College van Burgemeester en Schepenen de raadsleden 

haar voorstel om 4 tijdelijke containerklassen te huren voor een minimumperiode van 2 jaar 

voorleggen. Die periode is, in het licht van de voortgang van het bouwproject van de Nederlandstalige 

basisschool, uitdrukkelijk verlengbaar met 2 extra jaren. Het geraamde bedrag voor de huur bedraagt 

201.400,00 euro inclusief btw. Ter zake wordt er door ons departement Gemeentelijke Regie een 

aanbesteding uitgeschreven. De opening van de offertes is gepland voor 26 maart aanstaande. 

In die tijdelijke inrichting kunnen dan vanaf september 2018 een eerste leerjaar terecht, met maximum 

25 leerlingen o.a. uit de Nederlandstalige basisschool van de Openveld site, een refter en een lokaal 

voor de lessen levensbeschouwing. Het jaar daarop worden die lokalen ingericht voor het eerste en 

tweede leerjaar.  

Alles wordt in het werk gesteld opdat de leerlingen zich onder de best mogelijke omstandigheden 

zouden kunnen ontwikkelen en hun vorming voortzetten.  

Anderzijds moet voor de collectieve moestuin die op dit terrein werd aangelegd een andere plek 

worden gevonden. Onze diensten zoeken momenteel actief naar een alternatief voor de gebruikers. 

Daarbij wordt gedacht aan een terrein van Leefmilieu Brussel of een terrein van de gemeente aan de 

Groendreefstraat.   

Al het nieuws van de gemeente op www.berchem.brussels 
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