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HET HUIS VAN DE WILLEBROEKENAAR

Een centrale foyer verbindt de activiteiten en gebouwen

Het bestuur van de gemeente koos er enkele jaren geleden voor de 
gemeentelijke diensten en het OCMW te centraliseren. Het administratief 
centrum van Willebroek integreert zo veel mogelijk diensten, en vormt 
op zijn beurt een onderdeel van een groter masterplan. Dit omvat naast 
nieuwe ook enkele bestaande gebouwen. Centraal in dit plan staat het 
idee van een foyer, die alle activiteiten en gebouwen met elkaar verbindt. 
De foyer is een aaneenschakeling van buitenruimtes, overdekte plekken 
en binnenruimtes die voor iedereen vrij toegankelijk zullen zijn. 

Een klantgerichte organisatie rond een publiek voorplein

Het administratief centrum past mooi in het straatbeeld. Het sluit aan op de 
twee woningen ernaast, maar plooit vervolgens naar binnen. Zo ontstaat 
een uitnodigend inkomplein dat de toegang tot het gebouw organiseert 
en tegelijkertijd een nieuwe ontmoetingsplek in de gemeente kan worden. 
De inkomruimte is opgevat als een overdekt plein, uitgewerkt in eenzelfde 
bestrating als het voorplein en de tuinen. De inrichting van het gebouw 
is erop gericht de bewoners zo snel en zo goed mogelijk te bedienen. In 
de wachtzaal bevinden zich het onthaal en de snelbalie. Vandaar worden 
de inwoners doorverwezen naar de verschillende publieke diensten. Een 
grote ronde opening in het plafond van de inkomruimte zorgt voor een 
visuele verbinding tussen de twee niveaus die open zijn voor het publiek. 

Een groene piramide met zicht op Willebroek

Het administratief centrum vormt een belangrijk nieuw herkenningspunt 
binnen de gemeente. Het gebruikte materiaal verwijst naar het oude 
gemeentehuis en de kerk: net als bij deze twee historische bouwwerken 
is de gevel bekleed met lichtgekleurde zandsteen, in verschillende tinten. 
Het patroon van rechthoekige tegels in uiteenlopende formaten geeft het 
gebouw tegelijkertijd een levendige, hedendaagse uitstraling.

De statige hoge gevel aan de straatkant contrasteert sterk met de 
teruggetrokken, groene uitstraling aan de tuinzijde. Het gebouw is opgevat 
als een piramide, met terrassen naar de buren toe. De daken zijn voorzien 
van brede plantenvakken. Zowel de kantoren als het bouwblok kijken uit 
over een “landschap” van groendaken. Zo wordt het groene hart van het 
bouwblok versterkt en de privacy van alle omwonenden gerespecteerd. 

Met het administratief centrum krijgt de gemeente 
Willebroek er een opvallend nieuw gebouw bij. Het 
integreert zich in het historische centrum van Willebroek 
en is tegelijkertijd hedendaags, aangenaam, duurzaam 
en toekomstgericht. Het gemeentebestuur wenst een 
open administratief centrum met een toegankelijke 
dienstverlening en een transparante werking. Het 
gebouw reflecteert deze ambities in zijn architectuur 
en organisatie.

Een uitnodigend voorplein geeft toegang tot de publieke diensten

Tuin en groendaken zorgen voor een passende aansluiting op de 
omgeving.

Drie kenmerkende gebouwen in de gemeente: het oude 
gemeentehuis, de Sint-Niklaaskerk en het administratief centrum 
Willebroek

Grote glaspartijen benadrukken de toegankelijkheid en 
transparantie.



Door de hoogte van het gebouw ontstaat een mooi overzicht op het 
bebouwde landschap van Willebroek. Het heden, het verleden en de 
toekomst van Willebroek worden zo vanuit het gebouw in scène gezet. 
Het gebouw maakt maximaal gebruik van het uitzicht met twee grote 
dakterrassen langs de straatkant. Dankzij de hoge ramen aan straat- en 
tuinzijde baden de kantoorruimtes in het licht. De ramen zijn uitgevoerd 
in goudkleurig aluminium en hebben aan de binnenzijde een verbreed 
frame. De zichten op Willebroek worden letterlijk ingelijst, als schilderijen 
met een gouden kader.

Het huis van de Willebroekenaar

Het nieuwe administratief centrum wil een huis zijn voor alle 
Willebroekenaren. Een plek waar bestuur, medewerkers en inwoners 
elkaar kunnen ontmoeten, formeel en informeel. Het streven naar warme 
huiselijkheid heeft de inrichting bepaald. De houten binnenwanden zijn 
zoveel mogelijk transparant uitgevoerd. Zelfs vergaderen gebeurt in alle 
openheid, achter glas. Daarnaast kreeg elke dienstencluster een eigen 
kleur die subtiel in de binneninrichting is verwerkt. 

Ook aan de buitenzijde wil het gebouw de inwoners verwelkomen. In 
de gevel zijn grote glaspartijen opgenomen. Ze geven enkele belangrijke 
plekken aan en onderstrepen de openheid van het gebouw. De publieke 
wachtruimtes worden er transparanter door. Zo wordt het wachten een 
stuk aangenamer. De glaspartijen op de bovenste twee verdiepingen 
leggen de relatie tussen de burger en het bestuur. Het bureau van de 
burgemeester is bijvoorbeeld volledig opengewerkt. Zo verliest hij nooit 
het contact met de burger. De inwoners van Willebroek kunnen letterlijk 
binnenkijken en zien hoe hun gemeente bestuurd wordt. Het administratief 
centrum wordt zo hét uithangbord van het open bestuur van Willebroek.

Ramen en terrassen bieden zichten op de gemeente.

1 administratief centrum willebroek
2 politie
3 feestzaal
4 oude gemeentehuis
5 bibliotheek
6 toekomstig gemeentepark
7 Grote Markt
8 Sint-Niklaaskerk
9 cultureel centrum De Ster

De inrichting en materiaalgebruik geven het gebouw 
een huiselijke sfeer.
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Ramen en terrassen bieden zichten op de gemeente.
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