’t Bastion opent in strijkatelier
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Jeugdhuis ‘t Bastion is al langer op zoek naar een vaste stek. Die is nu gevonden in het vroegere strijkatelier in de
Ringlaan. Het lokaal met verdieping kan zonder grote kosten omgebouwd worden tot een jeugdhuis.
Jeugdhuis ‘t Bastion heeft al enkele jaren een actieve jongerenwerking, die is gericht op Brecht-Centrum.
Tot nu beschikt het jeugdhuis niet over een vaste locatie, maar daar komt binnenkort verandering in. In de
zomer nam het jeugdhuis immers de sleutels in ontvangst van het voormalige strijkatelier aan de overzijde van de sporthal in Brecht.
“Alle jeugdhuizen van de gemeente kunnen nu voor hun werking terecht in een passende accommodatie”, zegt schepen van Jeugd
Daan De Veuster (CD&V). “Niet ver van de dorpskern en vlak bij het skatepark en de sportaccommodatie is dit bovendien een mooie
locatie voor ‘t Bastion om de werking uit te bouwen.”
Skateterrein naast de deur
Het jeugdhuis werkt ondertussen aan de inrichting. Het gemeentebestuur stelt niet alleen het gebouw ter beschikking, maar investeert
ook nog in de brandveiligheid en andere noodzakelijke aanpassingen, zoals een veiligheidsdeur. De opening zou begin volgend jaar
plaatsvinden. Het prefabgebouw staat aan de parking aan de brandweerkazerne, de voetbalpleinen van Brecht SK en sporthal De
Ring. Vlak naast het gebouw ligt het skateterrein van de gemeente. “De jongeren kunnen skaten naast hun jeugdhuis en zo is er ook
sociale controle op het gebruik van het skateterrein”, zegt De Veuster. “Ook zijn de sporthal en de cafetaria vlakbij, zodat ze daar
kunnen gaan sporten of er iets gaan drinken.”
Jeugdhuis Den Dijk in Sint-Lenaarts heeft in 2014 zijn nieuw lokaal in gebruik genomen. Het jeugdhuis is duurzaam en wordt op vrijdag
en zaterdag uitgebaat door de jongeren. “Het idee rond een eigen gebouw voor Den Dijk startte al in de vorige legislatuur”, zegt
schepen De Veuster. “Toen bleken die plannen echter veel te duur. Er waren problemen met de grond. We hebben dan eind 2012 een
nieuwe partner gekozen voor de bouw. Een jaar later stond het gebouw er.”
Jeugdhuis ‘t Jop in Sint-Job kreeg een nieuw gebouw in de Kattehoflaan. Alle jeugdhuizen hebben dus begin 2017 een vast adres. “De
jeugdhuizen kunnen zo hun werking verder uitbouwen en mits overleg zijn de duurzame gebouwen van Sint-Job en Sint-Lenaarts ook
beschikbaar voor andere verenigingen of plaatselijke muziekgroepjes.

Neel Vermeiren

Copyright © 2017 gopress. Alle rechten voorbehouden

