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Eerstesteenlegging nieuw politiebureau Charleroi
Op 24 mei 2011 wees de stad Charleroi de CFE Groep het contract van het type DBFM toe
voor het concept, de bouw, de financiering en het onderhoud van het nieuwe politiebureau van
Charleroi, en voor de uitbreiding van het Choreografisch Centrum Charleroi-Danses op de site
van de huidige DEFELD kazerne langs de Boulevard Mayence.
Dit project, dat tijdens de Mipim in Cannes bekroond werd in de categorie Best Futura Project,
vertegenwoordigt een investering van 70,5 miljoen euro (bouwkosten en tussentijdse intresten)
en een jaarlijks onderhoudsbudget van 1,3 miljoen euro (geïndexeerd) gedurende 25 jaar.
De bouwvergunning werd verleend op 19 maart 2012 en de werf, die 31 maanden zal duren,
startte vervolgens onmiddellijk op. Het project zal worden opgeleverd in november 2014.
De totale oppervlakte van het project bedraagt 41.800 m², waarvan 39.500 m² voor het
politiebureau, dat een passieftoren van 20 verdiepingen zal tellen met een oppervlakte van
13.000 m². De uitbreiding van Charleroi-Danses omvat is 2.300 m².
De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door CFE als algemene aannemer, via haar
regionale entiteiten BPC Hainaut en CFE Brabant. De CFE-bedrijven van de pool
multitechnieken en onderhoud zijn hier eveneens bij betrokken.
Het algemene grondwerk is voor twee derde klaar en de vloer van de toren is al gegoten. De
burgemeester van Charleroi heeft op 12 september 2012, in aanwezigheid van tal van
vertegenwoordigers van de gemeentelijke en gewestelijke overheden, de politie van Charleroi
en Charleroi Danses, de eerste steen van dit grootschalige project gelegd.
Ook de architecten die het ontwierpen, de heer Jean Nouvel en MDW Architecture, waren bij
deze feestelijke gebeurtenis aanwezig.

CFE is een multidisciplinaire bouwgroep, die ook bouwgerelateerde diensten aanbiedt. De
groep is genoteerd op Euronext Brussels. 47% van het kapitaal is in handen van VINCI. Als
bouwonderneming is CFE een van de grootste spelers op de Belgische markt. Het bedrijf is
ook aanwezig in Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Midden-Europa, het MiddenOosten en Afrika. CFE bezit 50% van het kapitaal van DEME, een van de grootste
baggerondernemingen ter wereld.
U kunt dit persbericht ook downloaden van onze website www.cfe.be.
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Voor meer informatie kunt u bij CFE contact opnemen met:
- Diane Zygas, Directeur van de pool PPS, tel. +32 2 661 12 55, gsm +32 475 90 00 87,
diane_zygas@cfe.be

