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Dienstverlening AC Zuid verhuist tijdelijk naar
oude, gerenoveerde bib
Het Stedelijk Administratief Centrum AC Zuid staat voor een grondige
verbouwing. Daarom verhuist de stedelijke dienstverlening tijdelijk naar het
voormalige bibliotheekgebouw ernaast, dat intussen is gerenoveerd. Gentenaars
kunnen er vanaf 2 april met al hun vragen terecht.
De volgende stap in de bouw van het Stadskantoor is de verbouwing van de inkomhal en twee
verdiepingen van het AC Zuid. Daarom verhuist de stedelijke dienstverlening tijdelijk naar de
voormalige bibliotheek ernaast. Vanaf 26 maart opent het Loket en Infopunt Migratie er de
deuren, op 2 april volgt de rest. De loketten van de Dienst Burgerzaken en het GentinfoPunt
verwelkomen de burger in de vroegere inkomhal en de rotonde op het gelijkvloers. De andere
diensten gebruiken de loketten en spreeklokalen op de eerste en tweede verdieping. Alle
diensten blijven op afspraak werken volgens dezelfde openingsuren.

Authentieke elementen in ere hersteld
Het oude bibliotheekgebouw of EGW-gebouw (omdat het tot eind jaren 80 de toonzaal voor de
Maatschappij Elektriciteit-Gas-Water of EGW huisvestte) is grondig gerenoveerd. Er werden
niet alleen nieuwe kantoren ingericht, authentieke erfgoedelementen werden in ere hersteld.
Denk aan het parket en de lambrisering in de Musschezaal, de sterrenhemel in de inkomhal, de
liftkooien en de geglazuurde tegels in de gangen.

Na de renovatie voldoet het gebouw ook aan alle normen op vlak van duurzaamheid. Er werd
hoogwaardige thermische isolatie gebruikt, de ventilatielucht doet dienst als hernieuwbare
energiebron en er staan zonnepanelen over het volledige dak. De warmte van de servers van het
nieuwe datacenter van District09 in de kelder zal het gebouw mee verwarmen.

Met de oplevering van de renovatie van het EGW-gebouw is de eerste van drie
bouwfases afgerond. De volgende fase start in de tweede helft van april. Het
wordt een Stadskantoor 2.0 waar onze medewerkers graag werken en we
bezoekers op een comfortabele manier kunnen verwelkomen.
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Het werken op afspraak en het beter inzetten van een snelbalie voor het
afhalen van documenten slaat aan. Zowel Gentenaars, onze klanten, als de
stadsmedewerkers zijn erg tevreden met dit efficiënte systeem. Dat behouden
we dus, zeker ook tijdens deze verhuisbeweging.
— Sofie Bracke, schepen van Publiekszaken

Het is een grote operatie, maar we zorgen dat de dienstverlening tijdens de
verhuizing gegarandeerd blijft. Aan onze nieuwe loketten zullen we de
Gentenaars nog beter van dienst kunnen zijn. We hebben bijvoorbeeld
gekozen voor meer open loketten, wat de communicatie met de burger
verbetert.
— Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken
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