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Eerste steenlegging vormingscentrum met schietstand en hondenkennel K9-4 Polbru

In februari 2018 gaf de gemeenteraad van de Stad Brussel groen licht voor de bouw van een nieuw
vormingscentrum met hondenkennel, schietstand en trainingsruimtes voor de politiezone Brussel
HOOFDSTAD Elsene. Deze zal worden gebouwd op de Mercator-site langs de De Béjardlaan in NederOver-Heembeek. Dit centrum komt er om te beantwoorden aan de noden voor training en vorming
van het personeel en werd toegwezen aan het consortium CIT Blaton – Assar Architects – VK
Architects/Engineers. De werken zijn van start gegaan. Het einde wordt verwacht tegen eind 2022.
“De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene is de grootste van het land en heeft een zeer breed
takenpakket. Onze agenten begeleiden meer dan 1000 betogingen en 4000 evenementen per jaar,
waaronder NAVO-tops en grote feestelijkheden. Daarnaast hebben ze de opdacht te waken over de
leefbaarheid en veiligheid van alle burgers, Brusselaars of bezoekers. Onze politiemensen verdienden
dan ook om opgeleid en gevormd te worden in de best mogelijke omstandigheden. Het nieuwe
vormingscentrum, waar vandaag de bouw van start, zal hier een antwoord op bieden. Deze wordt
volledig uitgerust met een hondenkennel, moderne schietbanen en oefenruimtes zowel indoor als
outdoor. Ik wil bij deze nog eens alle partners bedanken die zorgen dat dit belangrijke project mogelijk
wordt gemaakt voor onze politiezone.” aldus Philippe Close Burgemeester van de Stad Brussel.
Ter herinnering, het nieuwe vormingscentrum zal voorzien worden van een hondenkennel met plaats
voor 50 honden met alle faciliteiten voor de training, onderhoud en vorming van de hondenbrigade.
De twee hondenkennels gelegen in het Ter Kamerenbos en in het Ossegempark zullen fuseren en
hierin worden in de nieuwe infrastructuur om zo de ‘Brusselse Brigade’ te vormen. Eveneens wordt
een nieuwe schietstand voorzien met 15 banen, waarvan 5 banen voor schietofeningen op korte
afstand (30m), met de mogelijkheid tot het oefenen op 180° en 10 banen voor schietoefeningen op
lange afstand (50m). Twee trainingsruimte type DOJO met alle nodige voorzieningen als kleedkamers,
doucheruimtes worden gebouwd voor het aanleren en onderhouden van diverse
zelfverdedigingstechnieken voor ongewapende interventies. Er komt ook een outdoor veld voorzien
met een anti-Molotov vloerbedekking zodat oefeningen met brandbare producten kunnen worden
uitgevoerd. Het centrum zal 7d op 7 en 24u op 24 kunnen worden benut om zo een optimaal gebruik
van de nieuwe infrastructuur te garanderen. De volledige kost van het nieuwe centrum is geraamd op
18 miljoen euro.
Christos Doulkeridis, Burgemeester van Elsene : "Het is de opleiding in de best mogelijke

omstandigheden die de grootst mogelijke veiligheid bij interventies garandeert, zowel voor
de burgers als voor onze politiemensen. De bouw van deze nieuwe schietbaan, die voldoet
aan de meest recente criteria op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van
ergonomie en veiligheid, is de concretisering van een vruchtbare samenwerking tussen het
plaatselijke en het regionale niveau, met het oog op een optimale dienstverlening aan de
bevolking."

"Deze eerste steen is niet alleen het begin van een bouwplaats, maar symboliseert voor ons ook een
stap dichter bij een langverwachte verwezenlijking. Een permanent vormingscentrum ter beschikking
hebben, dat bovendien ultramodern en volledig doordacht is op het vlak van operationaliteit en het
voortdurend verbeteren van de politionele vaardigheden, technieken en tactieken, is, behalve een
kans, ook een noodzaak voor de zone Brussel HOOFDSTAD Elsene, en we zijn blij dat het werkelijkheid
wordt. De schietbaan, die integraal deel uitmaakt van dit project, zal ons in staat stellen de vrouwen
en mannen die ervoor gekozen hebben zich bij ons politiekorps aan te sluiten, te allen tijde een
gecentraliseerde vormingsinfrastructuur van hoge kwaliteit aan te bieden, die hen zo goed mogelijk
voorbereidt op de talrijke eisen die hun beroep stelt, en dit met het oog op de professionalisering van
de dienstverlening aan de bevolking. We zijn ook zeer verheugd dat we gebruik zullen kunnen maken
van een gloednieuwe kennel die het welzijn van de dieren en van onze medewerkers op de eerste
plaats zet. Ook kunnen we alleen maar met groot enthousiasme en tevredenheid het ecoverantwoordelijke karakter onderstrepen dat het hele ontwerp van dit complex, dat we graag willen
integreren, heeft bezield.", aldus Michel Goovaerts, Korpschef van de politiezone Brussel HOOFDSTAD
Elsene
De voorbereidende graafwerken zijn van start gegaan. Bij deze werden een hele reeks oude kasseien
gevonden die dankzij citydev.brussels een nieuw leven zullen krijgen, zodat ook dit project als
voorbeeld kan dienen als kringloopeconomie is dit project voorbeeldig. “De kasseien vormen mooi
bouwmateriaal dat we natuurlijk niet zomaar laten verkommeren. Ons team deed het nodige om
deze te laten recupereren en opnieuw te verpakken door een hergebruikketen via een pilootproject
met BatiTerre. Als bouwheer zijn we erg blij dat CIT Blaton inging op ons verzoek en er alles aan deed
om het mogelijk te maken. Zo’n voorbeeldigheid ambiëren we in al onze projecten – dat is een van de
doelstellingen uit onze nieuwe beheersovereenkomst”, zegt Benjamin Cadranel, administrateurgeneraal van citydev.brussels.
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