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Burgerinterpellatie: Nieuw lokaal voor een scoutseenheid. 
 

De h. Fierens (verantwoordelijke van scoutseenheid 101ème LC Saint-Paul – Notre-Dame de Stalle) is be-
zorgd over de toekomst van zijn eenheid omdat ze in de nabije toekomst wellicht geen lokalen meer zullen heb-
ben. In 2012 moest de eenheid de lokalen in de kerk Sint-Paulus verlaten ingevolge de bouw van een kinderdag-
verblijf vlakbij. De eenheid kon daarna gebruik maken van een gebouw op het Nekkersgatdomein maar dit wordt 
binnenkort afgebroken omwille van de uitbreiding van het rusthuis. 

 
De h. Fierens vraagt meer informatie over de vordering van het project op de Nekkersgatsite. Hij stelt voor om 
een tijdelijke/definitieve oplossing te voorzien voor lokalen, bij voorkeur in de Nekkersgatwijk, met een eventuele 
integratie van hun lokalen in het nieuwbouwproject op het domein. 

 
De h. Cools vraagt het college ook aandacht te besteden aan andere scoutseenheden in een gelijkaardige 

toestand, zoals de drie eenheden in de gemeentelijke lokalen in de Paul Stroobantlaan die binnenkort afgebroken 
worden gezien de slechte staat. 

 
De h. Vanraes is erg tevreden over de manier waarop de scouts de toegekende lokalen hebben beheerd. In 

de Nekkersgatmolen zou er eventueel een lokaal gevonden kunnen worden, ook al worden er normaal enkel cul-
turele activiteiten toegelaten. 

 
De h. Hayette steunt deze interpellatie want jeugdbewegingen bevorderen de sociale integratie. 
 
De h. Godefroid antwoordt eveneens dat jeugdbewegingen de sociale cohesie bevorderen. Het college zal 

hier ongetwijfeld een bijzondere aandacht aan besteden, te meer omdat de algemene beleidsverklaring aangeeft 
dat er 25% meer budget voorzien zal worden voor jeugdbewegingen. 

 
Schepen Delwart denkt dat een samenwerking tussen deze eenheid en de bewoners van het rusthuis een 

mooi voorbeeld van sociale cohesie kan zijn. 
 
Deze eenheid kan momenteel nog over zijn lokalen beschikken omdat het bouwproject vertraging heeft 

opgelopen. De eenheid zal op tijd ingelicht worden indien ze zal moeten verhuizen. Het college zal bekijken of er 
een nieuwe plaats gevonden kan worden. Aangezien er een opslagruimte en een activiteitenruimte nodig is, kun-
nen eventueel twee aparte lokalen toegekend worden. 

 
De schepen bevestigt de slechte staat van het gebouw in de Paul Stroobantlaan. Dankzij de medewerking 

van de toekomstige school zal men kunnen beschikken over nieuwe lokalen. 
 
De h. Fierens vermeldt dat zijn eenheid al meerdere jaren groter wordt en vraagt het college om rekening 

te houden met de specifieke aard van elke eenheid. 


