
BEWONERSBRIEF 
Gemeenteschool Westende - Open Vld kiest resoluut voor 
nieuwbouw met nieuwe gemeenschapszaal & bibliotheek 
Besturen is vooruitzien en beslissingen durven nemen. Ook als die moeilijk zijn en niet altijd de goedkeuring van 
iedereen wegdragen. Dergelijke beslissing moet worden genomen omtrent de vernieuwing van de Gemeenteschool 

hebben hun beste tijd gehad. De centrale vraag is re  

Open Vld kiest voor nieuwbouw. 

Vele Westendenaars hebben warme herinneringen aan hun schooltijd en aan de gebouwen waar ze hun kleuter- en 
leerlingentijd hebben doorgebracht. Open Vld heeft daar alle respect voor. Vandaar dat alle kandidaten de opdracht 

luidde de conclusie unaniem: niet zinvol en veel te duur. Dit alles werd zorgvuldig afgewogen, en grondig en 
uitgebreid gemotiveerd door de architect van het nieuw ontwerp  (Foto: vooraanzicht van de nieuwe 
gemeenteschool de Duinpieper). 

1921 is 2018 niet 

Het Westende van 2018 gelijkt in niets op het Westende van na de Eerste Wereldoorlog, ook de eisen die we stellen 
aan de infrastructuur die we bouwen zijn van een andere orde dan toen. We leven in een totaal andere wereld. Een 
hedendaagse school is in niets te vergelijken met een vroegere dorpsschool. De huidige normen en behoeften van 
een moderne school zijn op vandaag uiteraard veel uitgebreider dan pakweg 90 jaar geleden.  Open Vld wil trouwens 
een school bouwen voor de toekomst, een mooi en vernieuwend project op maat van Westende. 

Kiezen voor behoud heeft zo zijn gevolgen 
Het restaureren en uitbreiden van oude school zou betekenen dat: 

Grote bouwblokken van drie verdiepingen zouden moeten worden gebouwd in het centrum van het dorp,
om alle voorzieningen op hetzelfde perceel te kunnen voorzien;

 groot deel van de vrije speelruimte zou worden ingenomen door bebouwing en wat overblijft van de
speelplaats altijd in de schaduw zou liggen;

 optimale (mede)gebruik van de gebouwen sterk zou belemmerd worden door een problematische
inplanting en moeilijke verbindingen. Het huidige schoolgebouw ligt immers pal in het midden van het
beschikbaar perceel.
De bouwkost exponentieel zou stijgen;
het uiteindelijk een lelijk allegaartje zou worden van oude en nieuwe gebouwen. 



Ook het enkel behouden van de voorgevel is problematisch. Willen we echt een nieuwe Villa Cogels? Willen we echt 
 

Nieuwe school, nieuwe kans voor Westende 

Als het erop aankomt, dan zal Open Vld altijd kiezen voor het welzijn en welbevinden van kinderen boven 
erfgoedwaarde. In dit specifieke dossier weliswaar met pijn in het hart ... Met kwalitatief onderwijs in een 
modern en goed uitgerust gebouw, zijn we ervan overtuigd dat we onze kinderen de best mogelijke start in 
het leven kunnen geven.  
Het nieuwe schoolgebouw zal mooi en luchtig zijn, een pareltje van hedendaagse architectuur, volledig 

met een nieuwe bibliotheek en ruime 
gemeenschapszaal zal de school heel vlug een centrale plaats geven in het dorpsleven van Westende.  
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Een school die in het oog springt, een 100% functionele school, een aangename leer- en 
leefomgeving die bovendien milieuvriendelijk en energiezuinig is. 


