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Nieuwe refter met polyvalente zaal en terras
voor Instituut Bert Carlier - De Cirkel

Het instituut Bert Carlier - De Cirkel krijgt een nieuwe refter met plaats voor 128

personen. Op de bovenverdieping komt een polyvalente zaal met terras, waar ook

de buurtbewoners gebruik van kunnen maken. Tot slot wordt ook de

fietsenberging vernieuwd.

De werken aan de nieuwe refter van het Instituut Bert Carlier -vestiging De Cirkel in Nieuw

Gent- zijn gestart. Er komt een volledige nieuwbouw met op de bovenverdieping een

polyvalente zaal van 120 vierkante meter en een terras dat uitgeeft op de nieuw aangelegde tuin.

Ook de buurtbewoners zullen gebruik kunnen maken van de zaal en het terras. Op het

gelijkvloers zal er plaats zijn voor 128 leerlingen en leerkrachten. Daar komt ook een

opwarmkeuken en een bergruimte.
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Het schoolteam en de leerlingen kijken heel erg uit naar deze nieuwbouw. De
school had tot nu geen refter en deze zaal zal hen voor het eerst kunnen
samenbrengen. Het zal een grote meerwaarde zijn in hun werking rond
bijvoorbeeld voeding en armoede, en als ondersteuning voor de afdeling
'grootkeuken'. Dit biedt zoveel kansen voor deze leerlingen van het
buitengewoon onderwijs.
— Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Het nieuwe gebouw wordt maximaal geïsoleerd en krijgt efficiënte luchtgroepen die tegelijk

ventileren en koelen, en de warme lucht maximaal recupereren. Dankzij de heraanleg van de

site en de prefabluifel die voor de refter wordt geplaatst, krijgt de school een nieuwe, eigentijdse

look. Tot slot wordt de oude fietsenberging naast de oprit volledig vervangen. De refter en de

fietsenberging zullen normaal gezien midden 2023 klaar zijn.

Deze nieuwbouw is op vele vlakken een voorbeeld van duurzaamheid. Niet
alleen wordt er toekomstbestendig gebouwd, met onder andere een
warmtepomp en regenwaterrecuperatie, er wordt ook ingezet op gedeeld
gebruik met de buurt.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Facility Management
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Bevoegd

Evita Willaert
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk; stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, e-mail schepen.willaert@stad.gent

Hafsa El-Bazioui
Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit; stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 40, e-mail schepen.elbazioui@stad.gent

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:wouter.boesman@stad.gent
mailto:Sofie.Redele@stad.gent
mailto:schepen.willaert@stad.gent
mailto:schepen.elbazioui@stad.gent


Stad Gent

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

