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Kapel in Kapelstraat 
wordt jeugdhuis

BOOM 
Werken starten deze maand nogWerken starten deze maand nog

Na vijf jaar plannen wordt deze 
maand gestart met de ruwbouw-
werken aan de kapel in de Kapel-
straat, om ze om te vormen tot 
jeugdhuis. Eind 2021 moet de 
jeugd er haar stek hebben.

Het gemeentebestuur kocht in
2014 de Sint-Annakapel voor
34.000 euro, met de bedoeling er
een nieuw jeugdhuis in onder te
brengen. “Onze jeugd had al lan-
ger nood aan een eigen ruimte,
maar het was jaren zoeken naar
de geschikte locatie”, zegt jeugd-
schepen Abdel El-Hajoutti
(CD&V).

In 2015 al werden de eerste
plannen getekend, maar het
bouwtechnisch vooronderzoek
duurde een pak langer dan ver-
wacht. “Op maandag 9 september
start de aannemer met de werfin-
richting, om rond 16 september
aan de slag te gaan. Aansluitend
kunnen dan de echte ruwbouw-
werken beginnen. Het gaat om de
benedenverdieping van de kapel.
Die werken zullen drie maanden
duren, afhankelijk van het weer”,
zegt schepen van Openbare Wer-
ken Francisco Sanchez (N-VA).

Volgens de huidige planning
moeten alle werken klaar zijn te-
gen de zomer van 2021, zodat de
jongeren tegen het einde van dat
jaar eindelijk hun intrek kunnen
nemen in hun nieuwe jeugdhuis.
Het jeugdhuis en De Schorre wor-
den gescheiden door de Kapel-
straat, waaronder een tunnel
loopt. Het is de bedoeling om die
doorsteek weer te gebruiken, zo-
dat het jeugdhuis en het recrea-
tiedomein op een veilige manier
met elkaar verbonden zijn.

Deze ombouw is een grote inves-
tering. “Daarom moet het gebouw
zo functioneel mogelijk worden
ingericht, zodat het eventueel
nog een extra culturele functie
kan krijgen”, zegt burgemeester
Jeroen Baert (N-VA).
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