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Mieke Van Hecke legt eerste steen in basisschool Sint-Martinus te Zomergem
Zomergem, 24 oktober 2014 - Vandaag bezocht oud-directeur generaal van het Katholiek
Onderwijs Mieke Van Hecke de Sint-Martinus Basisschool in Zomergem om er de officiële eerste
steen te leggen. Het nieuwe schoolgebouw van bijna 1.000 m² zal in gebruik genomen worden bij
de start van het volgende schooljaar. Het project wordt gerealiseerd via de publiek-private
vennootschap Scholen van Morgen.
Aan de Dreef nr. 47 in Zomergem is de aannemer Jan De Nul – Van Laere op 1 september gestart met
de bouw van een nieuwe vleugel met 9 extra klaslokalen. Daarnaast telt het gebouw ook sanitaire
voorzieningen, een lift en voldoende buitenruimte. “Onze nieuwe vleugel wil een vertrouwde omgeving
aanbieden aan zijn gebruikers, maar tegelijk een open relatie aangaan met de buurt en de omgeving. Het
wordt een transparant gebouw, waardoor voorbijgangers een glimp kunnen opvangen van wat zich
binnen de schoolmuren afspeelt. Andersom blijven onze kinderen zo ook betrokken bij de buitenwereld,”
licht algemeen directeur Kathleen Verwilst toe.
Vandaag werd de start van de werken gevierd door leerlingen, leerkrachten en ruim 60 andere
genodigden. De kinderen waren uitgerust met bouwvakkersattributen en zongen hun jaarthemalied ‘Stap
voor stap en steen voor steen’. Het schooljaar staat namelijk in het teken van de bouwwerken.
Verloop van de bouwwerken
De werkzaamheden zitten op schema. De voorbije weken werden bestaande bomen gekapt, de
werfinstallatie werd geplaatst en er werden reeds graafwerken uitgevoerd om de oude stookolietank te
verwijderen. Tijdens deze graafwerken kwamen oude kelders en fundamenten bloot te liggen. De
afbraakwerken en de grondwerken zijn intussen nog volop aan de gang.
165 scholenbouwprojecten in Vlaanderen
De Sint-Martinus basisschool doet voor haar bouwproject een beroep op de publiek-private vennootschap
“Scholen van Morgen”. Dit bouwprogramma werd door de Vlaamse Regering opgezet om de achterstand
in scholenbouw in Vlaanderen stap voor stap weg te werken. Op deze manier worden de komende jaren,
verspreid over heel Vlaanderen, nieuwbouw- en renovatieprojecten voor 165 scholen gerealiseerd. De
inhaaloperatie is goed voor meer dan 625.000 m² nieuwe schoolgebouwen, met meer dan 105.000 m² in
Oost-Vlaanderen. Momenteel bevinden 32 projecten zich in de bouwfase, 1 schoolgebouw in Londerzeel
werd al in gebruik genomen. “Tegen 2015 zullen 50 bouwwerven effectief opgestart zijn. 160 projecten
hebben hun bouwvergunning al op zak. Met deze inhaalbeweging in scholenbouw draagt de Vlaamse
regering bij tot de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Leerlingen en leraren hebben recht op
een moderne, aangepaste en comfortabele leer-, werk- en schoolomgeving,” zegt Vlaams minister van
onderwijs Hilde Crevits.
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