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Nieuw openbaar sanitair in Afsnee

Tijdens de vakantieperiode en weekends maken heel wat wandelaars en fietsers

gebruik van het veer tussen Afsnee en de Assels. Een sanitaire voorziening voor

deze wandelaars was broodnodig, om wildplassen tegen te gaan.

'Meermaals kregen we klachten over wildplassen en de vraag om openbaar
sanitair te voorzien in Afsnee. Ik ben dan ook blij dat we een oplossing hebben
gevonden en dat in november de werken aan het openbaar sanitair starten.'
— Martine De Regge, schepen van Facility Management

Nieuw openbaar sanitair aan Cultureel Centrum
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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.

Het openbaar sanitair zal geplaatst worden op de speelplaats van de voormalige school in

Afsnee, waar zich nu een jeugdhuis en een cultureel centrum bevinden. Momenteel zijn er geen

sanitaire voorzieningen in de buurt, wat er toe leidt dat wandelaars gaan wildplassen. Het

sanitair zal bestaan uit één gewoon toilet, een toilet voor personen met een beperking, een

luiertafel, een technische ruimte voor het cultureel centrum en een bergruimte voor het

schoonmaakmateriaal. De bestaande luifel wordt hiervoor gesloopt. Er wordt met duurzame

materialen een volledig nieuwe ruimte gebouwd.

Om de toiletten te spoelen en om te poetsen wordt gebruik gemaakt van regenwaterrecuperatie.

Praktisch

Start van de werken: 15 oktober 2018

Voorzien einde van de werken: maart 2019

Kostprijs (voorzien): 144.000 euro (incl. BTW)

Aannemer: Norbert Van de Walle bvba

Ontwerper: Buro C Architecten

Contact

Jozef Van der Vaet, projectleider Departement FM, tel: 09 266 58 11, e-mail

Jozef.VanderVaet@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
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