El Paso: Nieuwe stap vooruit richting
jeugdvriendelijke stad

Op dinsdag 5 mei 2018 opent het nieuwe jeugdcentrum ‘El Paso’ officieel zijn
deuren voor het publiek. Het gloednieuwe centrum wordt de uitvalsbasis voor de
kinder-, tiener- en jongerenwerking van jeugdwelzijnswerking vzw Jong in de
Rabotwijk. De eerste steen werd in februari 2017 gelegd, en iets meer dan een jaar
later is het gebouw klaar om de bruisende hotspot voor de jeugd van de wijk te
worden.

Eén (energiezuinig) dak boven het hoofd
De nieuwbouw is groot genoeg om een kinder-, tiener- en jongerenwerking aan te bieden op één
locatie. Alle leeftijdsgroepen kunnen dus eindelijke opnieuw gebruik maken van een eigen,
volwaardige ruimte.

De lokalen en berging van het jeugdcentrum zullen daarnaast ook gebruikt kunnen worden door
andere buurtorganisaties. Om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, bestaat het
gebouw uit twee grote werkingslokalen, een keuken, een administratieve ruimte, sanitair en een
binnen- en buitenberging.
Het gebouw voldoet ook aan alle hedendaagse energienormen. Zo is er een verluchtingssysteem
met warmterecuperatie voorzien, een condenserende verwarmingsketel (de condensatie die
vrijkomt van de verbrandingsgassen wordt opgevangen. Bij het condenseren komt energie vrij,
die dan gebruikt kan worden.) En er wordt gebruik gemaakt van LED-verlichting.

'Energiezuinig bouwen zorgt niet alleen voor een voordelige energierekening,
maar draagt vooral bij tot een gezond klimaat voor onze toekomst, de jeugd!'
— Martine De Regge, schepen van Facility Management

Stap voor stap bouwen we de brug
El paso, 'de stap', is één van de zovele stappen die de Stad zet in het stadsvernieuwingsproject
‘Bruggen naar Rabot’. Dit valt binnen de ambitie van de Stad Gent om de meest kind- en
jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen te zijn.

'De jongeren van het Rabot kunnen een nieuw jeugdlokaal goed gebruiken.
Als schepen van Jeugd ben ik fier dat we zo'n prachtig gebouw kunnen
realiseren waarvan kinderen en jongeren uit de buurt opnieuw hun thuis
kunnen maken.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Vzw Jong
Vzw Jong is het Gentse, particuliere jeugdwelzijnswerk met deelwerkingen in verschillende
buurten van de negentiende-eeuwse stadsgordel, het stadscentrum en Nieuw Gent. Vzw Jong
wil de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie en participatie van kinderen en jongeren
bevorderen. Vzw Jong organiseert in het Rabot een wijkgericht aanbod voor kinderen, tieners
en jongeren.

Praktisch
Voorlopige totale kostprijs: 1.115.000 euro, inclusief btw, inclusief erelonen
Architect: Buro-C architecten
Aannemer: Bouwbedrijf VMG- De Cock NV.
Uitvoeringstermijn: +- 180 dagen
Informatie
Marjolijn Matthys, Dienst Bouwprojecten, Departement FM. tel: 09 266 58 56, email:
marjolijn.matthys@stad.gent
Jeroen Paeleman, Jeugddienst, Departement Onderwijs, Opvoeding & Jeugd. tel: 0473 81 66
48, email: jeroen.paeleman@stad.gent
Bevoegd
Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50
78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

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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