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Persbericht

Concreet perspectief voor nieuwbouw voor de Academie van Sint-Agatha-Berchem
Tot voor kort vond je de Nederlandstalige academie van Sint-Agatha-Berchem op verschillende
locaties, waarvan 1 in Groot-Bijgaarden. Spijtig genoeg moeten we die lokalen tegen eind juni 2021
verlaten. We waren dan ook al een tijdje op zoek naar een alternatief.
Van een nood een deugd maken
Locaties op de Comeniussite en de Unescoschool in Koekelberg kwamen naar voor als een tijdelijke
oplossing. Maar op initiatief van de bevoegde Schepen, Agnès Vanden Bremt, werd het project van
een bijbouw weer op tafel gelegd. Het Schepencollege vond een draagvlak om in te gaan op dit project.
Onze Burgemeester Christian Lamouline trad in gesprek, in naam van het College, met de bevoegde
Ministers Sven Gatz en Benjamin Dalle. Ook de gemeente was bereid om te investeren en een
bouwgrond ter beschikking te stellen, meer bepaald in de Dr. Charles Leemansstraat (zie foto).
Het resultaat was een akkoord voor de investering in de bijbouw. De VGC stelt een bedrag van 1 150
000,- euro ter beschikking, de Vlaamse Gemeenschap 150 000,- euro. De gemeente voorziet een
investering van 100 000,- euro en stelt de grond van de Dr. Charles Leemansstraat ter beschikking
(geschat op 300 000,- euro).
De totale bruikbare oppervlakte van de bijbouw bedraagt 600 m2: gelijkvloers (secretariaat, onthaal,
directie en multimedialokaal); 1ste en 2de verdieping: 4 muziekklassen en 2 polyvalente klassen. Alles
is toegankelijk voor minder mobiele mensen.
We stellen een strakke planning op, want de bouw moet klaar zijn tegen september 2023. In
afwachting van het nieuwe gebouw kan onze academie tijdelijk terecht in lokalen op de Unescosite
(van september 2021 tot juni 2023) en op de Comeniussite.
We stellen de nieuwbouw ook open voor andere Nederlandstalige partners: Brede School, de scholen
en verenigingen. In het bouwproject zal extra aandacht gaan naar de akoestische isolatie, in het kader
van het vrijwaren van de rust in de buurt.
De Academie wordt dankzij deze bijbouw een unieke culturele ontmoetingsplaats voor Berchemnaren.
Want een lokale dienstverlening is altijd een meerwaarde.
Het Schepencollege verheugt zich over dit nieuwe perspectief. Het stemt ook de directie, leerkrachten,
ouders en leerlingen van onze Academie voor Muziek en Woord enorm blij. Een jarenlange droom
wordt werkelijkheid!
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