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De marketentster, een 
beeld van Bart Heijlen, 
kijkt neer op de bezoekers 
die langs het oude naar 
het nieuwe gemeentehuis 
gaan. 

actueel infrastructuur

Toen Leopoldsburg in 1850 een on-
afhankelijke gemeente werd, werd 
meteen een neoklassiek gemeente-

huis gebouwd met in de zijbeuken de poli-
tie, de gemeenteschool en de bibliotheek. 
Nu doet het neoklassieke gemeentehuis 
dienst als monumentale entreehal voor 
het nieuwe glazen gemeentehuis dat er-
achter ligt. Het nieuwe gemeentehuis 
bezegelt de integratie van OCMW en ge-
meente. Nu al het gemeentepersoneel 
samenzit, wordt het samenwerken effi-
ciënter en verbetert de dienstverlening, 
de bevolking hoeft niet meer van het ene 
gebouw naar de andere dienst te lopen. 
Door een doorgedreven digitalisering kun-
nen mensen thuis aan de computer al veel 
regelen of een persoonlijke afspraak ma-
ken voor hun vragen en plannen. 
De glaspartijen trekken buiten zo veel mo-
gelijk naar binnen. De overheersende kleur 
kaki toont de verbondenheid met de land-
macht aan. Die verbondenheid drukt kun-
stenaar Bart Heijlen uit met een beeld van 
een marketentster, een vrouw die de sol-
daten volgde en hun eten en drank mocht 
verkopen. Deze vrouwen waren de eerste 
inwoners van Leopoldsburg. Piet Stock-
mans kijkt dan weer naar de toekomst, 
hij heeft de dromen van 180 twaalfjarigen 
in witblauwe porseleinen potjes gestoken 
die pas over vijftig jaar geopend worden.
Voor burgemeester Wouter Beke is het ge-
meentehuis de hardware: ‘Het draait veel 
meer om de software: de dienstverlening, 
de klantvriendelijkheid. Dankzij het nieuwe 
gemeentehuis zullen we nu grote stappen 
vooruit kunnen zetten.’
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Het depot voor de brandweer en de 
technische dienst dat na de Tweede 
Wereldoorlog achter het neoklassieke 
gemeentehuis werd gezet, heeft nu 
plaatsgemaakt voor een nieuw glazen 
gemeentehuis.

Het nieuwe gemeentehuis is ingericht 
in de kleuren van de landmacht 
om de militaire verwevenheid van 
Leopoldsburg te tonen.  

De focus ligt in het nieuwe 
gemeentehuis op de 
dienstverlening en de 
klantvriendelijkheid.

Nu het personeel van 
OCMW en gemeente 

samenzit, zal de 
samenwerking vlotter 

verlopen.


