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Nieuwe vleugel voor school Het Tandwiel
vroeger klaar dan verwacht

De nieuwe vleugel voor freinetschool Het Tandwiel in de Sint-Bernadettestraat in

Sint-Amandsberg is vier maanden vroeger klaar dan verwacht. Dankzij de

nieuwbouw is er niet alleen meer plaats voor de kinderen, maar ook voor de

verenigingen uit de buurt.

De kleuters van Het Tandwiel hebben het al naar hun zin in de nieuwe vleugel. De plaats die

daardoor vrijkomt in het bestaande gebouw is intussen ingenomen door de leerlingen van de

basisschool, die tijdens de werken les volgden in containers. Rond de nieuwe vleugel is er een

ruime en aantrekkelijke speelplaats.
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Door de goede samenwerking met alle partners kunnen we deze vleugel vier
maanden vroeger dan verwacht al officieel voorstellen. Het gaat om een
duurzame passiefbouw met een warmtepomp en zonnepanelen. Het gebouw
is ook natuur-inclusief, met zwaluwnesten in de gevels en de groendaken.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

De nieuwe vleugel heeft ook een moderne sporthal en een grote, polyvalente zaal waar de

kinderen eten. De zaal wordt ook gebruikt door de buurt- en jeugdwerking, lokale verenigingen,

vzw Sportaround, de Academie Podiumkunsten en de Academie voor Beeldende Kunst. Zij

kunnen voor hun activiteiten ook enkele andere ruimtes gebruiken. Tot slot kunnen ook

buurtbewoners de zaal reserveren.

Dankzij de nieuwe vleugel kunnen de school en de kinderopvang straks plaats
bieden aan 240 kinderen in plaats van 140. Bovendien kunnen de kinderen er
ook hun hobby’s beoefenen, samen met de buurtbewoners. Dit wordt het
kloppende hart van de wijk.
— Evita Willaert, schepen van Onderwijs



Praktisch

De nieuwe vleugel werd ontworpen door een architect van de Stad Gent, en ook de bouwwerken

werden gecoördineerd door de Stad Gent in plaats van een extern bureau. Aannemer van dienst

is Algemene Bouwonderneming Vandenbussche NV. De kostprijs van de werken bedraagt zo'n

6, 5 miljoen euro inclusief btw, waarvan 2,364.752 euro via het Agentschap voor Infrastructuur

in het Onderwijs (Agion).
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Wouter Boesman, kabinet schepen El-Bazioui, gsm 0477 63 99

52, wouter.boesman@stad.gent

Sofie Rédelé , kabinet schepen Willaert, gsm 0473 54 13 45, sofie.redele@stad.gent

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, daan.nelen@stad.gent
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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

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