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Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg krijgt 171.351 euro subsidies voor uitbouw
sportinfrastructuur

BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS PITZEMBURG STELT
SCHOOLINFRASTRUCTUUR OPEN VOOR SPORTCLUBS
Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg wil haar schoolinfrastructuur openstellen
voor sportclubs en andere lokale verenigingen. “We dienden een subsidiedossier in
bij de Vlaamse overheid. Onze aanvraag werd goedgekeurd. We ontvangen 171.351
euro subsidie om het project te realiseren,” zegt Jeroen Van der Auwera, directeur van
Campus Pitzemburg. In 2017 ontving ook campus Caputsteen al subsidies voor het
openstellen van schoolinfrastructuur voor derden. “We zijn ook het stadsbestuur van
Mechelen zeer erkentelijk voor hun medewerking, in het bijzonder de twee schepenen
van Sport en Onderwijs.”
Met de 3de oproep ‘Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur’ maakt de Vlaamse
regering verder werk van het Open School-concept met als één van de doelen het efficiënter
inzetten van schoolsportinfrastructuur.
“Als UNESCO-school vinden wij de openstelling van onze sportinfrastructuur uitermate
belangrijk. Samenwerken met sportclubs en andere (armoede)organisaties uit de buurt past
volledig in de filosofie van een UNESCO-school,” aldus Jeroen Van der Auwera.
De afgelopen jaren heeft de school in die optiek met eigen middelen de sportzaal al een
facelift gegeven. Bij al deze werken en plannen staan duurzaamheid en energie-efficiëntie
op de eerste plaats. “Als UNESCO-school hanteren we de SDG’s (Sustainable Development
Goals) als bijkomende richtlijnen en eindtermen. SDG3 ‘Goede gezondheid en welzijn’,
SDG7 ‘Duurzame en betaalbare energie’, SDG13 ‘Klimaatactie’ en SDG17
‘Partnerschappen’ zijn in dit project het uitgangspunt. Door de nodige aanpassingen te doen,
kunnen we een goed uitgeruste sportzaal aanbieden die uitermate gunstig gelegen is,
midden
in
de
Mechelse
binnenstad,”
zegt
Jeroen
Van
der
Auwera.
Voor het indienen van het project heeft Pitzemburg als voorbereiding een bevraging gedaan
naar de noden van de sportclubs, de leerlingen en zelfs het personeel. Om vervolgens met
de aannemers samen te zitten om een raming te maken van de kosten die ze voor ogen
hebben. Uit deze voorbereidingen zijn de volgende specifieke actiepunten in het project
opgenomen en werd het daaraan gekoppelde budget goedgekeurd.
“We gaan investeren in nieuwe ramen in de kleedkamers, een nieuw akoestisch plafond, een
grondige renovatie van de parketvloer, een warmwaterproductie voor de douches, een
beveiliging door camerabewaking, elektronische sloten, een geluidsinstallatie in de sportzaal,
nieuwe handbaldoelen, 2 verschuifbare gordijnen en een nieuwe scheidingswand.
Daarnaast willen we het huidige gebruik van de infrastructuur optrekken. Tot voor het
indienen van het dossier werd de infrastructuur gebruikt door Busta Move vzw, Jomus en de
Jeugddienst, goed voor 460 uur op jaarbasis. Vanaf november kwamen daar Motion
Academy en Royal Gym bij. Vanaf volgend schooljaar komt er nog een ruim aanbod ‘Sport
na school’ bij via Moev (SNS), goed voor 1037 uur op jaarbasis. De school trekt hiermee
haar
weekgemiddelde
van
9
uur
op
naar
20
uur
per
week.”

