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Vorst: opening van de gloednieuwe Bemptschool!
Na twee jaar bouwen en de niet aflatende inzet van de teams van de diensten Werken en
Openbaar Onderwijs opende de gloednieuwe school van de Bempt, gelegen
Neerstalsesteenweg 317, haar deuren. Het project kostte 9 miljoen euro, waarvan 60%
werd gedragen door de Federatie Wallonië-Brussel en 500.000 euro gewestelijke subsidies
werden verkregen voor rationeel energiegebruik. Deze moderne en duurzame school is in
een groene omgeving gelegen en zal uiteindelijk plaats bieden aan bijna 500 kinderen in het
kleuter- en lager onderwijs.
Na de paasvakantie namen 230 kinderen
en een educatief team van 25 personen
het gebouw in gebruik, dat ingedeeld is in
drie blokken: kleuterschool, lagere school
en bibliotheek-conciërgewoning.
Françoise Père, schepen van werken (PS):
"Ik ben zeer blij dat dit project tot een goed
einde is gebracht en trots op het werk dat
alle teams hebben verricht! Deze school is
in vele opzichten een voorbeeldgebouw: de
verwarming en de verkoeling van de school
gebeuren dankzij geothermie en
warmtepompen. Er zijn thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst. De daken zijn
bedekt met extensieve groendaken. Er is veel aandacht besteed aan geluidsisolatie, de
benutting van natuurlijke lichtinval en de opvang van regenwater."
Maud de Ridder, schepen van
openbaar onderwijs (ECOLO):
"Het gebouw is efficiënt op
energievlak, maar ook vanuit
pedagogisch oogpunt. Het is zo
opgevat dat de leerlingen actief
zijn in hun leerproces. Zo zijn de
ruimten modulair, om één ruimte
te creëren en groepen samen te
brengen voor specifieke
projecten of activiteiten.

Buiten kunnen tribunes worden gebruikt voor lessen of voorstellingen in de open lucht. Er
komen ook een boomgaard en een moestuin."
Naast het hoofdgebouw werd er een nieuwe sportzaal opgetrokken. Die ligt aan de andere
kant van het park, langs de Brits Tweedelegerlaan. De verbinding met de school loopt via het
park en de toegang tot de sportzaal via de Groene Wandeling.
Ahmed Ouartassi, schepen van sport (PS): "De zaal beschikt over moderne uitrusting, veel
douches, sanitaire voorzieningen en lockers. Ze is voorzien van thermische en fotovoltaïsche
panelen en een systeem voor de terugwinning van regenwater. Op weekdagen zal ze overdag
door de school en externe clubs worden gebruikt. Op verzoek zal ze ook 's avonds en in het
weekend toegankelijk zijn."
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