
AGENDAPUNT 22. School Merlo. Heropbouw (fase 2). Goedkeuring van 
het ontwerp, de raming, de begrotingswijziging en de plaatsingsprocedure van 
de opdracht. 

 
 
Schepen Biermann legde uit dat dit een nieuwe opdracht is voor fase 2 van 

de heropbouw van de school. Wegens een groot probleem met de aangewezen 
inschrijver moest het college een nieuwe procedure lanceren, in dit geval een 
openbare procedure, dus zonder dringende gerechtvaardigde 
uitzonderingsmaatregel, aangezien de gevolgen voor de organisatie van het 
schoolleven niet veel anders zouden zijn geweest indien een snellere procedure was 
gevolgd. 

 
De h. De Bock verklaart dat Défi een groot voorstander is van het project 

maar zich toch zal onthouden omwille van bedenkingen bij de plaatsingsprocedure 
van de opdracht. Volgens hem moesten de verschillende inschrijvers geraadpleegd 
worden alvorens het bestek te wijzigen. 

 
De h. Hayette is een enthousiast voorstander van dit project, vooral omdat de 

renovatie van deze school zal bijdragen tot de revitalisering van de vaak 
verwaarloosde Merlowijk. Het is tijd om te investeren in de ontwikkeling van de 110 
nieuwe sociale woningen die in de Cité du Merlo zijn gepland. 

 
Schepen Biermann deelt mee dat Binhôme de indiening voorbereidt van de 

aanvraag voor de bouwvergunning voor de renovatie van de Cité du Merlo en dat 
een partnerschap met de gemeente wordt overwogen voor de uitbreiding van de 
kleine bibliotheek die er op initiatief van het OCMW werd geïnstalleerd. 

 
De h. Cools begrijpt de juridische bezwaren van de h. De Bock maar zal voor 

dit punt stemmen. Dit dossier is blijven aanslepen door het uitstel van de 
opeenvolgende ministers van de Franse Gemeenschap die steeds geweigerd 
hebben subsidies toe te kennen voor de renovatie van deze school. De school biedt 
echter gespecialiseerd basisonderwijs, waarvan het belang niet in twijfel kan worden 
getrokken, en waarvan de continuïteit op middelbaar niveau wordt gewaarborgd door 
het Institut communal professionnel des Polders (ICPP). Er zijn eindelijk subsidies 
vrijgemaakt voor de renovatie die noodzakelijk is voor de veiligheid van de kinderen. 

 
De h. Cohen is tevreden over de heropbouw van de school maar maakte zich 

zorgen over de rust van de omwonenden die met twee werven te maken zullen 
krijgen (school - sociale woningen). Hij verzoekt het college te waken over het lawaai 
en de trillingen die worden veroorzaakt door de snelheidsremmer voor de school. 

 


