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MEER GELOOFWAARDIGHEID
De architectuurwedstrijd voor
de uitbreiding van het gemeentehuis van Montigny-le-Tilleul
(> A+244) steekt boven de andere
uit. De kwaliteiten ervan werden
al benadrukt in een dossier over
wedstrijden in België (> A+221).
Bureau Vers plus de bien être V+,
in associatie met Bureau Bouwtechniek, droeg bij tot het concreet
maken van een nieuwe visie op
de gemeentelijke administratie in
Wallonië, dichter bij de burger.

De gemeente Montigny-le-Tilleul is ‘pilootgemeente’ van Wallonië voor een project
rond de synergie tussen de gemeentelijke
diensten en de OCMW’s. De noodzaak om
de bestaande gebouwen te renoveren en
uit te breiden werd aangegrepen als een
gelegenheid om de organisatie van personeel,
diensten, aanbestedingen en informatie te
herbekijken. Het bestaande gebouw omvat
de trouwzaal, receptiezaal, gemeenteraadszaal en de kantoren van de schepenen ; in
een nieuw gebouw zijn alle administratieve

diensten ondergebracht. De beheerslogica in
drie delen – integratie, mutualisme en specialisatie – leidde tot een specifieke inrichting
van elk van de vleugels van de uitbreiding. De
ambtenaren van gelijkaardige diensten van de
gemeenteadministratie en het OCMW (personeel, financiën en techniek) zitten samen in
een open kantoorruimte. De directiekantoren
bevinden zich het best in de onmiddellijke
nabijheid van het centrale onthaalpunt en zijn
gegroepeerd rond een gemeenschappelijk
secretariaat. De gespecialiseerde diensten

blijven wel los van elkaar bestaan : de diensten
van het OCMW bevinden zich op de bovenste verdieping en die van de gemeente staan
rechtstreeks in verbinding met de ingang en de
passage naar het oude gemeentehuis.
De voorziening voor het onthaal van het
publiek geeft structuur aan de binnenkant :
vanaf een eerste centraal onthaalpunt worden
de bezoekers naar de balies of ontmoetingsruimten van de diensten voor de burgers geleid.
Die bevinden zich tussen de open kantoren
en de circulatiegangen langs de gevels, achter
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glazen wanden. De werkruimten zijn wit, de
onthaalruimten zijn herkenbaar door het hout
op vloeren, plafonds en balies. Overzicht en
vriendelijkheid tegenover de burger, maar ook
inkijkrecht van de burger, zijn kenmerkend
voor het spel van doorkijken dat je er aantreft.
Concreet zijn die nieuwe ruimten niets meer
dan grote horizontale plateaus die afgesloten
worden door gordijnmuren. Toch bestaat
er een samenspel met de nabije omgeving,
zonder overdreven onverschilligheid of
gevoeligheid. V+ vatte de uitbreiding op als

een verlenging van de benedenverdieping
van het bestaande gebouw aan de hand van
drie in elkaar grijpende volumes. En omdat
het natuurlijke hoogteverschil van het terrein
benut werd, lijkt het geheel te zweven. Het
grenst aan een groene ruimte die een vroeger
door lindebomen omzoomd gravelpleintje
vervangt. Zowel bewoners als ambtenaren
hebben er voordeel bij. Door de ramen heb je
van binnen uit een prettig uitzicht : de bomengordel vanuit verschillende perspectieven op
de voorgrond van het stadscentrum, of de
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De werkruimten
zijn wit, de
onthaalruimten
zijn herkenbaar
door het hout op
vloeren, plafonds
en balies
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Sambervallei in het zuiden. Aan de buitenkant
komt het administratieve centrum uit op een
nieuwe publieke ruimte. De houten gevelbekleding geeft warmte aan de modernistische
esthetiek van dit pand en laat je een glimp
opvangen van de werktaferelen. Aan de voet
daarvan kunnen zich andere, meer zorgeloze
taferelen afspelen in een park waarvan de
integriteit behouden wordt door een opmerkelijke overkraging (> p. 62). Als je blik het
gemeentehuis zoekt dan laat het zich duidelijk
zien maar als je de publieke ruimte verkent,
dan blijft het discreet.
Voor een gemeentehuis is de bouwheer
trouwens de eerste gebruiker van de nieuwe
constructie. Tot dan hadden de ambtenaren
gewerkt in een huiselijke sfeer, ze waren
gevestigd in een vroegere boerderijwoning.
V+ heeft zich toegelegd op de creatie van
nieuwe ruimten die de ruimtelijke herkenningstekens waaraan de gebruikers gewend
waren reproduceerden. De verhoudingen van
deze ruimten benadrukken de huiselijke schaal
en enkel het vaste meubilair werd samen met
het gebouw ontworpen. Elke vleugel werd
ingericht volgens het type onthaal van het
publiek. Talrijke vergaderingen met de ambtenaren, geïnspireerd op een bezoek aan het
in 2004 gerenoveerde stadhuis van Kortrijk,
lagen dan weer aan de basis van de keuze voor
onderling gedeelde kantoren van maximaal
vier werkposten. Verbouwen of verhuizen
naar nieuwe lokalen moet geen totale breuk
vormen met de levensgewoonten maar veeleer
een verbetering van de omstandigheden.
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DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN HET
NATUURLĲKE HOOGTEVERSCHIL
VAN HET TERREIN LĲKT
HET GEHEEL TE ZWEVEN.

bureau Vers plus de bien être V+
en Bureau Bouwtechniek
Montigny-le-Tilleul | juli 2013
programma renovatie en uitbreiding
van het gemeentehuis
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procedure openbare aanbesteding
bouwheer gemeentebestuur
van Montigny-le-Tilleul
landschapsarchitect Landinzicht
stabiliteit Bureau d’Etudes Greisch
technieken Marcq & Roba
epb | akoestiek Daidalos Peutz
ruwbouw Bemat, Jansen
schrijnwerk MMC
gevel houten caissons Jonckhere gevelbekleding en lamellen Entreprise Pascal Rendant
elektriciteit Collignon
verwarming Druart
afwerking interieur Bemat
raamwerk gordijnmuur SAPA
oppervlakte 5000 m²
budget 4 500 000 (excl. btw en erelonen)
www.vplus.org

