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Forse investering van 3 miljoen euro voor nieuwe crèches in Brussel
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie besliste op initiatief van Collegelid voor
Gezin Bianca Debaets om zo’n 3 miljoen euro (2.924.380,6 euro) vrij te maken voor de bouw en
uitbreiding van drie kinderdagverblijven. Het gaat om twee nieuwe kinderdagverblijven, in Elsene
en Sint-Joost-ten-Node, en een uitbreiding van een bestaande crèche in Schaarbeek. Ook wordt
25.000 euro vrijgemaakt voor de verfraaiing van bestaande kinderdagverblijven en initiatieven
buitenschoolse opvang.
Nieuw kinderdagverblijf in Elsene
De oplevering van het nieuwe kinderdagverblijf Lutgardis II in de Kerckxstraat 67 is voorzien voor 31
augustus 2020. De kostprijs van het bouwproject wordt geschat op 2,4 miljoen euro. Een deel
daarvan wordt gedragen door het wijkcontract Maalbeek.
Nieuw kinderdagverblijf in Sint-Joost-ten-Node
De vzw De Speelbomen zal een herenhuis in de Koningsstraat omvormen tot een crèche. Het gaat om
een nieuw kinderdagverblijf in een gemeente waar de nood aan kinderopvang hoog is. De oplevering
is voorzien tegen het eind van dit jaar.
Verbouwing en uitbreiding in Schaarbeek
De vzw Elmer wil haar crèche Elmer-Noord aan het Gaucheretpark uitbreiden. Daartoe wordt het
naastliggende gebouw in de Vooruitgangsstraat aangekocht, gerenoveerd en eengemaakt met het
huidig kinderdagverblijf. De oplevering is voorzien midden 2019.
Nieuwe crèches zijn een antwoord op de bevolkingsgroei
“We maken voor de drie bouw- en verbouwingsdossiers bijna 3 miljoen euro vrij. Met dat geld
investeren we in meer kwaliteitsvolle opvang in Brussel. De nieuwe crèches zijn het resultaat van een
goede samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap, de VGC, de gemeenten en het gewest. Als
alle overheden samen aan de kar trekken, is er veel mogelijk in Brussel. Kwalitatieve kinderopvang is
broodnodig in Brussel. Daarom doen we met de Vlaamse Gemeenschapscommissie alles wat mogelijk
is om de kinderopvangsector te ondersteunen”, aldus VGC-Collegelid voor Gezin Bianca Debaets.
Ouders die hun kindje willen inschrijven in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel kunnen
terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang op www.kinderopvanginbrussel.be Het Lokaal Loket

Kinderopvang maakt inschrijven eenvoudiger. Eén keer centraal en online inschrijven volstaat.
Daardoor zal de verdeling van de beschikbare plaatsen vlotter en transparanter verlopen.
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