Geachte leden van de VVAK,
Hartelijk dank voor uw mailbericht waarin u uw bezorgdheid uit over de toekomst
van het Pupillencomplex.
Als Aalsterse N-VA hebben wij grote aandacht voor het behoud van ons erfgoed. Dat
is ook tot uiting gekomen – daar zal u het hopelijk mee eens zijn – in het beleid dat
wij de voorbije jaren hebben gevoerd.
De aankoop van de Pupillensite door het stadsbestuur past perfect binnen onze
bekommernis om ons erfgoed te bewaren en door te geven aan de komende
generaties. Alleen door de Pupillensite aan te kopen, konden we zeker zijn van een
ontwikkeling die respect heeft voor het historisch karakter en de erfgoedkundige
waarde van de site.
Een deel van de site is ondertussen ontwikkeld door de bouw van Utopia. Bij deze
realisatie werd het historische en beeldbepalende kopgebouw op de hoek van de
Esplanadestraat-Graanmarkt behouden en gerestaureerd. In het gebouw zelf is er,
zoals u weet, zeer veel aandacht voor de historiek van de site en van onze stad. Ik
verwijs daarbij naar de erfgoedstroken op de eerste en tweede verdieping, de
naamgeving van de lokalen, de verwijzingen naar Dirk Martens, de Zwarte Zusters,
de Pupillen enz…
Het is nu zaak om de rest van de site te ontwikkelen met een gelijkaardig respect
voor ons verleden. In het kader van de gegeven opdracht werden door Baukuh en
List een aantal voorstellen aan het college van burgemeester en schepenen
voorgelegd. Zoals dat gaat bij ‘out of the box’-denken werden verschillende ideeën
met een gedurfd en origineel karakter op tafel gelegd.
U wijst er in uw schrijven zelf op dat dit gaat om een visie van een studiebureau en
niet om concrete bouwplannen. Ook vanuit N-VA hebben we heel wat vragen en
opmerkingen geformuleerd over de inderdaad soms zeer radicale voorstellen. Een
woontoren die het zicht ontneemt op Utopia is absoluut uitgesloten; een
ondergronds museum lijkt ons niet haalbaar; elk plan om een verbinding te maken
tussen het ‘vierkant’ en de Graanmarkt brengt ook vragen inzake mobiliteit; enz…
enz…
Het college van burgemeester en schepenen heeft op geen enkele manier
goedkeuring verleend aan deze plannen.
Voor ons moet de inhoudelijke invulling en de ontwikkeling van het ‘oude stadhuis’
en het Pupillencomplex deel uitmaken van een nieuw bestuursakkoord waarbij
respect voor het historisch en erfgoedkundig karakter, financiële haalbaarheid en

kwaliteit belangrijke elementen zijn.
Met de meeste hoogachting,
Karim Van Overmeire

