
Werken voor inrichting Dienstencentrum Drongen
zijn gestart
Sinds kort zijn de werken voor de inrichting van het nieuwe Dienstencentrum van
Drongen gestart. Het oude politiekantoor wordt omgebouwd tot een modern
dienstencentrum met vier loketten voor de Dienst Burgerzaken en twee bureaus
voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
 
Het concept is uitgewerkt in samenwerking met LEO (Loket- en Onthaalwerking) en is in
dezelfde geest opgevat als de recente realisaties in de dienstencentra van Sint-
Amandsberg en Wondelgem. Er is veel aandacht besteed aan het aspect van integrale
toegankelijkheid. Zo wordt een nieuwe toegang gerealiseerd aan de voorgevel, voorzien
van een automatische schuifdeur en een hellend vlak.
 
Als architect voor deze herinrichting werd het architectenbureau Van Derbeken uit Gent
aangesteld.
 
Na de realisatie worden volgende ruimtes voorzien:
·        Wachthoek met infoscherm gekoppeld aan ticketingsysteem
·        Kinderhoekje
·        4 loketten
·        2 bureaus
·        Archiefruimte
·        Vergaderzaal
·        Kitchenette
·        Sanitair

 ‘We voorzien ook verschillende energiebesparende maatregelen: isolerend
buitenschrijnwerk met hoogrendementsglas, isoleren van vloeren en plafonds,
het gebruik van energiebesparende verlichting en de recuperatie van
regenwater voor het sanitair.’
— Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging



‘We willen inzetten op een klantvriendelijke, efficiënte dienstverlening en daar
zijn ook moderne loketten voor nodig. Na Wondelgem wordt nu ook het
dienstencentrum van Drongen aangepakt. Later staat ook het dienstencentrum
van Zwijnaarde nog op de planning en in Oostakker wordt onderzocht wat de
mogelijkheden zouden kunnen zijn.’
— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

De werken zijn gegund aan aannemer BABO uit Brugge voor een bedrag van 384.260,33
euro inclusief btw. De werken zijn gestart op 13 juni 2016 en hebben een
uitvoeringstermijn van 100 werkdagen. De voltooiing wordt voorzien tegen het einde van
2016 en de ingebruikname voor begin 2017.
 
Het bouwblokje rechts van de inkompoort wordt ingericht als publiek toegankelijk sanitair.

‘Er was een duidelijke vraag naar vanuit de buurt en deze functie mag zeker
niet ontbreken gelet op de geplande herinrichting van het Drongenplein als
aangename centrale plek van samenkomst en ontmoeting in Drongen. Een
extra budget van 40.000 euro wordt hiervoor dan ook ter beschikking gesteld ’.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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