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Met het ontwerp van een splinternieuw cultuurcentrum gekoppeld aan de kunstacademie en voorzien van een ondergrondse
parking zet het Zottegemse stadsbestuur de laatste stappen voor de invulling van de Sanitary-site. Vroeger bevonden zich
hier de vroegere gebouwen van lingeriefabriek ‘Sanitary Underwear Company’. In juli 2015 zagen we al de inhuldiging van
het prachtig gerenoveerde fabriekspand tot modern administratief centrum, met het aanpalende Stoomketelmuseum en een
authentieke achthoekige fabrieksschoorsteen.
De plannen van het Gentse evr-architecten voorzien in een foyer, cultuurcafé en vrij podium waarop de muziekacademie en de
theaterzaal aansluiten. Er is een ondergrondse parking met een capaciteit van 100 wagens. De theaterzaal zal 400 zitjes tellen.
Het gebouw zal bijna-energieneutraal zijn. De 1.000 leerlingen van de muziekacademie zullen centraal verenigd op de Sanitaryvlakte zitten. De muziekacademie huist 30 uitgeruste lokalen waaronder 2 danszalen, 2 woordklassen en een auditorium.
Een groenpark en een versteend cultuurplein zullen de verbinding maken tussen het huidige administratief centrum, de
Academie voor Beeldende kunsten, de Academie voor Muziek, Woord en Dans en de cultuurzaal. Een lichtstraat zal bezoekers
en cursisten begeleiden naar de gemeenschappelijke ontvangstruimtes. Het cultuurplein nodigt uit voor het organiseren van
openluchtactiviteiten. Sanitary 2.0 wordt het kloppende hart van de Egmontstad en zal de Oost-Vlaamse stad verder cultureel
leven inblazen.
Het project komt tot stand met een Smart Cities-financiering van Belfius en de Europese Investeringsbank. Bovendien staat de
afdeling Public Real Estate van de bank het Zottegemse stadsbestuur van a tot z bij tijdens de ontwerpfase en de bouwwerken.

Wenst u meer info over financiering met projectmanagement van projecten in uw stad of gemeente? Stuur een
vrijblijvend mailtje naar PublicRE@belfius.be.

Zottegems burgemeester Jenne De Potter en schepen van Cultuur
Sandra De Roeck kijken samen met het projectteam vooruit naar de
toekomstige Sanitary-site.

