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Onderzoek naar waterlek in nieuw stadsgebouw
Melopee

Het stadsgebouw Melopee in de Oude Dokken is getroffen door een waterlek. De schade
en de impact op de werking en de officiële opening van de school (gepland aanstaande
vrijdag 25 oktober) wordt momenteel onderzocht.

Deze ochtend werd omstreeks 6.30 uur een waterlek ontdekt in het Stadsgebouw Melopee. De
bouwheer en de aannemer werden door de alarmcentrale hiervan op de hoogte gebracht. Het
lek situeert zich in de kleedkamers op de bovenste verdieping. Hoe lang het water al lekt en
welke schade het water ondertussen heeft aangericht, wordt momenteel onderzocht.

Het gebouw wordt opgetrokken in opdracht van sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf.
De brandweer is onmiddellijk ter plaatse gekomen om het water en de elektriciteit af te sluiten
en de schade te beperken. De bouwheer en hoofdaannemer schatten de situatie momenteel in.
Deze namiddag komen experten de elektriciteit en de algemene veiligheid van het gebouw
controleren.
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Op het gelijkvloers van het gebouw is nu al een kinderdagverblijf actief. De ouders van de 19
kinderen voor wie aanstaande maandag opvang was voorzien, werden individueel ingelicht over
de situatie en over de alternatieve opvanglocatie.

Voor de werking van de school, Muzische LeerThuis Melopee, verandert er in eerste instantie
niets. De kinderen kunnen, zoals voorzien, maandag naar school op de huidige locatie in Sint-
Amandsberg. Hun verhuis was voorzien voor het eind van de komende week. Mochten er
aanpassingen nodig zijn aan die planning, zal dat de komende dagen met de ouders besproken
worden. Of de officiële opening van de school aanstaande vrijdag zal kunnen doorgaan, hangt
af van de resultaten van het onderzoek.

Er is in het gebouw tijdens de herfstvakantie ook een kinderopvang gepland. Ook de ouders van
deze kinderen werden ingelicht of de opvang in Melopee of op een andere locatie zal doorgaan.
Veiligheid is de belangrijkste prioriteit. Er zal geen enkel risico genomen worden.

Contact

Stadsontwikkeling: Steven Heyse, kabinetschef schepen Souguir, gsm 0485 39 50 12, e-mail
steven.heyse@stad.gent
Onderwijs: Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-mail
sofie.redele@stad.gent of Adelbrecht Haenebalcke, departementshoofd Onderwijs, gsm 0496
59 76 26, e-mail adelbrecht.haenebalcke@stad.gent
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Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en
Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail
sami.souguir@stad.gent,

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