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Buitenexpo zet plannen dienstencentrum
Gentbrugge in de kijker

Het ontwerpteam kiest voor meerdere toegangen, hier zie je de toegang naar het stadsloket.

Het voormalig dienstencentrum van Gentbrugge ondergaat vanaf het voorjaar

2021 een volledige transformatie. 'de Felix', zoals het gebouw zal heten, zal onder

meer onderdak geven aan Academie De Kunstbrug, een lagere school, een wijkbib

met leescafé, een stadsloket en een politiecommissariaat. Een buitenexpo zet

vanaf woensdag 25 november 2020 de plannen in de kijker.
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Vanaf het najaar 2023 wordt het voormalige dienstencentrum van Gentbrugge de nieuwe thuis

van de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, enkele publieke werkplekken en

de lagere afdeling van freinetschool 't Groen Drieske. Ook de loketten van de Dienst

Burgerzaken, de wijkbibliotheek met leescafé en het politiecommissariaat Gentbrugge vinden er

onderdak. Buurtorganisaties en buurtbewoners kunnen ook ruimtes in de Felix gebruiken voor

hun activiteiten. Het wordt een duurzaam gebouw waar iedereen terechtkan.

'Zoals bij elk bouwproject dat de Stad tegenwoordig start, kiezen we ook bij de
Felix voor duurzaamheid en toegankelijkheid voor iedereen. Dat lijkt evident,
maar dat vraagt degelijk onderzoek, doordachte keuzes en extra
investeringen. Het zijn investeringen die we gráág doen. In de Felix zal
iedereen welkom zijn.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Het ontwerpteam Trans architectuur | stedenbouw, Util, Boydens, Daidalos en Cluster

presenteert nu zijn definitieve plannen en kiest voor meerdere toegangen, die allemaal uitgeven

op de agora, een grote open ruimte op het gelijkvloers. De Felix wordt zo een ontmoetingsplek

waar leerlingen, muzikanten, boekenwurmen, dansers, bezoekers, buurtorganisaties en

buurtbewoners bijeen komen.

'Ik zie het al voor me: kinderen zullen in de Felix leren rekenen, schrijven en
dansen. Om dan net voor hun generale repetitie nog snel enkele boeken te
ontlenen en te zwaaien naar hun ouders die na het vernieuwen van hun
identiteitskaart afgesproken hebben met vrienden om samen te sporten. De
Felix wordt hét kloppend hart van de buurt, waar jong en oud zich thuis
voelen.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs



Hoe het gebouw er nu uitziet, en een toekomstbeeld.
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Toekomstbeelden van de bib, de centrale agora, het leescafé en de speelplaats.

Duurzaamheid
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De Stad Gent kiest voor een duurzaam ontwerp. Zo wordt het water van de platte daken

gerecupereerd voor de toiletten, komt er een groendak en worden er zoveel mogelijk

zonnepanelen gelegd. Een warmtepomp zorgt voor verwarming op koude dagen en passieve

koeling op warme. De nieuwe spektakelzaal is zelfs een passief gebouw. Het gebouw zal

uiteraard ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Er komen ook zitbanken

rondom het gebouw, openbare toiletten, een infopunt over de Gentbrugse Meersen, veilige

fietsroutes, fietsstallingen en extra vuilnisbakken.

De naam 'de Felix' is een knipoog naar de architect van het gebouw, Paul Felix. In de jaren 50

speelde hij een belangrijke rol in de doorbraak van de moderne architectuur in Vlaanderen. Hij

raakte geïnspireerd door het Engelse brutalisme: sobere materialen, veel beton, strakke lijnen.

De buitenexpo is vanaf woensdag 25 november 2020 te bezichtigen rondom het gebouw,

Braemkasteelstraat 29, 9050 Gentbrugge.

Contact

Lien Braeckevelt, kabinet schepen Storms, gsm 0486 91 18 21, e-

mail lien.braeckevelt@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Alle informatie over de plannen
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Nele Vanhooren, Dienst Stedelijke Vernieuwing, tel. 09 266 82 37, e-mail

nele.vanhooren@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@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

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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