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Chiromeisjes en gemeente Kruibeke klaar voor ontwerp 
nieuwe jeugdlokalen 
 
Chiro Adelheid en het gemeentebestuur van Kruibeke zetten een belangrijke stap in het dossier 
van de nieuwe jeugdlokalen: nu het ontwerpbureau werd aangesteld op basis van een 
visienota, kunnen de drie partijen samen het ontwerp verder uitwerken en de zoektocht naar 
een aannemer voorbereiden.  
 
De lokalen van de Chiromeisjes Adelheid in de Kattestraat in Kruibeke barsten letterlijk uit hun 
voegen. Door de flinke groei van het ledenaantal en de slechte staat van de huidige gebouwen, werd 
eind 2015 de vzw Adelheid@Work in het leven geroepen, met als doel om te voorzien in nieuwe 
jeugdlokalen en het toekomstige onderhoud en de verhuur ervan.  
 
Stap voor stap richting gezamenlijk doel 
 
Eind 2017 werden de budgetten voor het project goedgekeurd in het aangepast meerjarenplan en het 
budget 2018. In juli dit jaar werd de openbare aanbesteding uitgeschreven. Aan vijfentwintig 
architecten werd gevraagd een visienota voor ontwerp uit te werken.  
 
Nu is ook in die fase de kogel door de kerk: Het college van burgemeester en schepenen stelde 
midden december 2018 de tijdelijke vereniging Buro Bauer + DJB architecten uit Antwerpen aan als 
ontwerper. Kersvers schepen van jeugd Kris Smet wil het dossier nu niet koud laten worden: “De 
opdracht zal starten begin februari en het is de bedoeling om, in nauw overleg tussen de drie partijen, 
binnen de 110 kalenderdagen tot een definitief ontwerp en lastenboek te komen. Als alles vlot 
verloopt, kan er eind dit jaar nog een aannemer worden toegewezen.”	
 
“Wat voor velen leek op een droom, wordt nu realiteit”, vertelt Patrick Verwimp, trotse voorzitter van de 
vzw Adelheid@Work. “Nu de ontwerper voor de bouw van onze nieuwe jeugdlokalen is aangesteld, is 
een belangrijke stap gezet in de procedure. We werden van bij de start als vzw nauw betrokken bij de 
procedure. De vzw-leden kunnen zich dan ook helemaal vinden in het gekozen ontwerp. Het voldoet 
aan de noden van de Chiromeisjes en is origineel in zijn vormgeving.”  
 

 
 
Nieuwe lokalen in nieuwe setting 
 
Aangezien op de huidige locatie geen uitbreiding meer mogelijk was, werd beslist om te bouwen op 
het terrein achter het huidige gebouw in de Kattestraat. De aanpassing van het Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan in mei 2017 maakte deze beslissing ook stedenbouwkundig mogelijk. Hierdoor krijgt 
de jeugd een eigen, veilige speelplek in Kruibeke. Achter het gebouw zal voorzien worden in een grote 
speelweide. 



 

	
 
Duurzaam en energiezuinig 
 
“Uiteraard kiezen we voor duurzame oplossingen op lange termijn”, vertelt burgemeester Dimitri Van 
Laere. “Zo wordt het gebouw bewust compact gehouden en de verharding rondom het gebouw blijft 
minimaal. Het ontwerp houdt rekening met het functioneel gebruik, keuze voor duurzame materialen in 
functie van de gebruiker en er wordt maximaal ingezet op duurzaamheid en integrale 
toegankelijkheid.” 	
 
De kostprijs inclusief ontwerp wordt geraamd op € 800.000,00 excl. BTW 
 
 

 
 
 
Info voor de pers (niet voor publicatie) 

• Schepen Kris Smet, 0474 55 41 68, kris.smet@proximus.be 
• Patrick Verwimp van vzw Adelheid@Work, 0474 51 14 25, verwimp.patrick@scarlet.be 


