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Het gemeentelijk kinderdagverblijf in de wijk Solheide is te klein,
voldoet niet aan de strenger geworden regels van de Vlaamse
overheid en is energetisch niet meer van deze tijd. Daarom komt er
een nieuwe crèche met plaats voor 36 kindjes op de woonzorgsite
Den Dumberg.

DE WERKEN
ACHTER DE RUG
Eerder dit jaar werd
het oude, leegstaande
rusthuis afgebroken en
werden er nutswerken
uitgevoerd. Gasleiding
en hoogspanningskabels
werden verlegd zodat ze
niet onder het nieuwe
gebouw komen te liggen.
Om tijdens de bouwwerken
over voldoende parkeerruimte te beschikken voor de bezoekers van de woonzorgsite, werden
achteraan parkeerplaatsen aangelegd.

IN DE STARTBLOKKEN
De bouwwerken beginnen op
maandag 18 november.
Als alles verloopt zoals gepland,
zal het nieuwe kinderdagverblijf
tegen de zomer van 2021
klaar zijn. De werken worden
uitgevoerd door aannemer De
Brandt uit Dendermonde.
Met uitzondering van
weekends, feestdagen en
bouwverlof, zal er elke dag
gewerkt worden van
6.30 uur tot 15 uur. Op die
manier kan de aannemer de
files rond Brussel vermijden en
tijdverlies voorkomen.
Eerst wordt het terrein verder vrijgemaakt en worden de bomen gekapt. Aansluitend beginnen
de funderingswerken, zodat na nieuwjaar de eigenlijke ruwbouw aangevat kan worden.

HOE ZAL HET NIEUWE KINDERDAGVERBLIJF ERUIT ZIEN?
TWEE
LEEFTIJDSGROEPEN
Het nieuwe kinderdagverblijf
wordt een langgerekte
laagbouw, waarin de
twee leeftijdsgroepen elk
hun eigen slaap-, leef- en
verzorgingsruimten, sanitair
en berging hebben. Naast
de twee groepen komen de
keuken, de linnenkamer, de
afvalkamer, de technische
kamer, de administratie en de
ruimten voor het personeel.
Verder wordt er in het gebouw ook een polyvalente ruimte voorzien die uitgeeft op een
buitenspeelruimte. En bij mooi weer kunnen de kinderen gebruik maken van een tuintje en
een overdekt terras.

ENERGIEVRIENDELIJK
De ontwerpers, Eiland 7 Architecten,
hebben veel aandacht aan de
energievriendelijkheid van het
gebouw besteed. Voorbeelden zijn
het ventilatiesysteem, de driedubbele
beglazing, hoogwaardige isolatie,
energiezuinige toestellen, kranen en
detectoren, … en het groendak dat
hergebruik van regenwater mogelijk
maakt. Voor verwarming en koeling
wordt een grondwarmtepomp
geïnstalleerd. In alle lokalen is er vloerverwarming. Het nieuwe kinderdagverblijf zal bijna
energetisch neutraal zijn, wat de energiefactuur enorm zal doen dalen.

EÉN SITE VOOR JONG EN OUD
Het woonzorgcentrum en het nieuwe kinderdagverblijf krijgen een gemeenschappelijke
toegangsweg en geven beide uit op een centraal pleintje. De senioren kunnen vanuit het
woonzorgcentrum de kinderen zien spelen in de buitenspeelruimte. Het gemeentelijk
kinderdagverblijf
hecht veel belang aan
pedagogische projecten
en zal zeker inzetten
op interactiemomenten
met de bewoners van
het woonzorgcentrum.
In de polyvalente zaal
zijn gemeenschappelijke
activiteiten mogelijk.
Leuk voor jong
en oud!

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID
De werfzone bevindt zich volledig op de site. Op de Groenendaalsesteenweg blijft het
verkeer normaal verlopen en worden er geen parkeerplaatsen ingenomen. Wanneer er zich
uitzonderlijke ontwikkelingen zouden voordoen, zullen die tijdig gecommuniceerd worden.

Voor meer info: kijk op

www.hoeilaart.be/nieuw-kinderdagverblijf
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Bezorg je e-mailadres aan de
communicatiedienst (info@hoeilaart.be) om je te abonneren op het elektronisch
magazine Nieuw kinderdagverblijf.

Met de steun van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden (VIPA) en van Vlabinvest
INFO: technische dienst, tel. 02 658 28 70, technischedienst@hoeilaart.be

V.U.: Bram Wouters, algemeen directeur gemeente en OCMW Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart

Niet op de openbare weg gooien.

Een aantal parkeerplaatsen wordt door de werfzone ingenomen. Ze worden gecompenseerd
door de parkeerplaatsen links achteraan naast het woonzorgcentrum, die met deze bedoeling
recent werden aangelegd.

Drukk. De Serrist, 02 657 03 04, info@serrist.com

Het woonzorgcentrum en de serviceflats blijven bereikbaar en toegankelijk. Dichter tegen
het woonzorgcentrum aan wordt een weg naar de lager gelegen parking en serviceflats
aangelegd.

