


Oude lokalen 
BUITENKANT 



 Dakgoten versleten 



Last van vandalisme en inbraken: oa. 
schade aan deuren en ramen  

 



Berghok voor gasflessen kapot 

 



Ondersteuning van het gebouw door stenen 

 



Oude lokalen 
BINNENKANT 



Geen isolatie 

 

Verluchtingsgaten zorgen ervoor dat het binnen heel koud 
is in de winter en dat we de lokalen moeilijk kunnen 
verwarmen 

  

Verwarming met gasflessen en elektrische vuurtjes 

 



Gaten in de vloer  

Verzakkingen in de vloer 

 



Last van vandalisme en inbraken: oa. 
schade aan deuren en ramen  

 



Lekkende pijpen 

Verschuivingen 



Tijd voor nieuwe lokalen! 



Oud-leiding samen met huidige leiding 
aan de slag 

Oprichting vzw 

Overleg met Koekuit vzw voor grond 

Tekenen plannen (architecten = oud-
leiding) 

Aftoetsen plannen met dienst RO, 
veiligheidsdiensten, … 

 Overleg met Stad Menen  

… 



Eerste ontwerp (jan. 2013) 



Eerste ontwerp (jan. 2013) 



De situatie wijzigt 

• Geen financiering (meer) door Stad Menen 
(ook geen renteloze lening) 

• Wel mogelijkheid om lokalen te gebruiken in 
de nieuwbouw in PTW 

• Slechts een oplossing voor enkele van de 6 
takken? 

• Wat met de andere takken?  



Nieuw ontwerp (maart 2015) 

Ter vergelijking ontwerp 
2013: 



Nieuw ontwerp (maart 2015) 



Nieuw ontwerp (maart 2015) 



Jeugdlokaal moet voldoen aan: 

• EPB (energieprestatie)  isolatie en 
ventilatie 

• Integrale toegankelijkheid 

• Brandveiligheid 

• Hemelwater (regenwaterputten en 
infiltratie) 



Mogelijke bouwmethode 

• industriebouw (HEBEL-construct zelfdragende wanden) 
– snelle opbouw 

– voldoet aan eisen EPB en brandveiligheid 

– geen afwerking aan binnenzijde nodig 

• Gevelbekleding en isolatie: sandwichpanelen (genre Joris Ide, 
Kingspan,…) 

 

 

 



Hoe financieren? 

Gefaseerd bouwen 

  Eenvoudige ruwbouw wind- en waterdicht 

  Nutsvoorzieningen en schrijnwerk eigenhandig 

 

Verschillende bronnen van inkomsten aanspreken 

  Spaargeld scouts Menen 

  Sponsoring bedrijven, serviceclubs, … 

  Acties (jaarlijkse scoutsfuif, ouderavond, 
pannenkoekenverkoop, …) 

  Investeringssubsidie  



Onze vraag aan de jeugdraad 

½ van de investeringssubsidie gedurende 5 
opeenvolgende jaren = 5 x 10 000 EUR 

 

Is goed voor ‘kleine’ investeringen, maar niet om 
nieuwe lokalen te zetten. Het is wel een begin 
dat voor ons het verschil maakt tussen haalbaar 
en onhaalbaar.  



Vragen? 

 

 

Sven Geldof 

sven.geldof@hotmail.com 

0491 868 472 

mailto:sven.geldof@hotmail.com



