Nieuw jeugdcentrum De Wasserette opent deuren
in Dampoortwijk

Na jaren plannen en ongeveer anderhalf jaar bouwen zal het nieuwe jeugdcentrum
‘De Wasserette’ op 10 februari 2018 haar deuren voor het eerst openen voor het
publiek. Het zal in de Wasstraat plaats bieden aan de kinder-, tiener- en
jongerenwerkingen van vzw JONG in de Dampoortwijk, maar wordt ook de nieuwe
thuis van Spelotheek Kiekeboe én zal ook door Freinetschool De Vlieger gebruikt
worden. Een nieuw bruisend jeugdcentrum dus voor de wijk Dampoort – SintAmandsberg.

Halsreikend uitkijken

Alle werkingen van vzw JONG kijken enorm uit naar de opening van het nieuwe
jeugdcentrum. Het nieuwe lokaal is gebouwd op het perceel waar tot 2016 Spelotheek
Kiekeboe stond. De spelotheek week tijdens de werken en tot augustus 2017 uit naar de
bibliotheek in de Halvemaanstraat, maar was wegens onvoorziene vertragingen sinds
augustus 2017 een halfjaar dakloos. De spelotheek staat dan ook te popelen om haar
werking weer helemaal op te starten in het nieuwe gebouw. Ook de jeugdwerkingen van
vzw JONG staan te trappelen om het nieuwe gebouw in gebruik te nemen. Zij konden
hun werking tijdens de bouwwerken verderzetten, omdat zij gebruik bleven maken van
het jeugdlokaal in het park tegenover de Spelotheek, maar moesten uiteindelijk tijdelijk
naar containers verhuizen. Ook voor hen komt het nieuwe jeugdlokaal dus meer dan
geroepen.
Naast vzw JONG zal het gebouw ook door andere organisaties gebruikt worden. De
voornaamste gebruiker zal de naastgelegen Freinetschool 'De Vlieger' zijn, die het
gebouw wenst te gebruiken voor ateliers, een aantal lessen, bijeenkomsten met de
ouders, enz.

'We maken plaats voor jongeren in onze stad. Als schepen van Jeugd ben ik fier
dat we kort na het jeugdhuis Wolters in Sint-Amandsberg en het Hip Hop Huis in
de Fluweelstraat in de Brugse Poort nu in de Dampoort een hotspot voor kinderen
en jongeren kunnen openen. We blijven gaan voor gedeeld gebruik, daarom is er
ook plek voor Freinetschool De Vlieger en andere organisaties.'
— Elke Decruynaere - schepen van Jeugd

Verbouwingswerken leiden tot centralisatie
Aan de start van het project werd het vorige paviljoen meteen tot de grond gelijk
gemaakt. In de plaats verschijnt een prachtige nieuwbouw, waarbij ook de omliggende
grond heraangelegd werd.
De nieuwbouw is groot genoeg om de jeugdwerking (voorheen op twee plaatsen) te
centraliseren in één gebouw. Een verademing voor de medewerkers, kinderen en ouders.
Het lokaal beschikt over twee werkingslokalen, een keuken, een vergaderruimte, een
spelotheek, sanitair, veel berging, ...
De omliggende grond wordt heraangelegd tot aan de speelplaats van Freinetschool De
Vlieger. Dit wordt meteen ook de nieuwe hoofdtoegang tot de school, met nieuwe
fietsenstallingen, afvalberging en meer.
Ook naar duurzaamheid is er gekeken. De nieuwbouw is voorzien van doorgedreven
isolatie, regenwateropvang (10.000 liter) die gebruikt wordt voor het sanitair, een
groendak en een lucht-water-warmtepomp.

'Deze nieuwbouw werd conform de passiefhuisstandaard gebouwd met
doorgedreven isolatie en het gebruik van duurzame technieken. Zo draagt de Stad
ook bij aan de klimaatdoelstellingen. Daarnaast kan het sanitair ook polyvalent
ingezet worden bij activiteiten in het naastgelegen park.'
— Martine De Regge, schepen van Facility Management

Praktisch

Veiligheidscoördinatie: Alsaco bvba, St-Denijs-Westrem
Aannemer: nv B&R Bouw & renovatie, Rekkem
Ontwerper: TV Architectenbureau Bart Dehaene en ir. Arch. Peter Geldof, Gent
Kostprijs: 1.394.522,97 euro (incl.btw = bestelbedrag)
Uitvoeringstermijn: 200 werkdagen, start 19 september 2016
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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