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PRESENTATIE VAN DE SPREKER 
Juan Pablo CIERI is als architect afgestudeerd aan de Universidad de Buenos Aires. 

Hij werkte 10 jaar in Argentinië en 11 jaar in Brussel bij Art&Build aan verschillende 

internationale projecten. Hij heeft veel ervaring verworven in werfopvolging, 

uitvoeringsdossiers, vergunningen, meetstaten, bestekken, gevels, details, voor 

verschillende projecttypen (kantoren, laboratoria, ziekenhuizen...). 

Momenteel staat hij aan het hoofd van de technische afdeling van het departement 

infrastructuur en stedelijke ontwikkeling van het gemeentebestuur van Sint-Jans-

Molenbeek. Één van de doelstellingen van het departement is de levenskwaliteit van 

de inwoners van de gemeente te verbeteren door verschillende projecten uit te voeren 

in het kader van de wijkcontracten, de stadsvernieuwingscontracten (SVC), het 

Stadsbeleid (Sb), maar ook op basis van eigen initiatieven.  

Dhr. Cieri is meer bepaald verantwoordelijk voor de uitvoering, het beheer en de 

coördinatie van meer dan 75 passieve en zeer energiezuinige projecten: sociale 

woningen, kinderdagverblijven, winkels, buitenschoolse opvang, enz. 

Twee jaar geleden is de dienst Infrastructuur en Stadsontwikkeling gestart met de 

invoering van het concept circulaire economie in bestekken. De eerste circulaire 

werven zullen vanaf 2022 het licht zien. Parallel hieraan ontwikkelt het departement 

het "Mastock"-project, een bank van herbruikbare bouwmaterialen op gemeentelijk 

niveau. 

Tijdens het seminarie zal dhr. Cieri dit "Mastock"-project presenteren en de voordelen 

die een dergelijke ontwikkeling voor een gemeente kan opleveren die aldus de 

principes van de circulaire economie wil toepassen op al haar projecten. 2 



DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE 

• Presentatie van de stand van zaken van het "Mastock"-

project van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in het kader 

van de integratie van de circulaire economie in 

overheidsopdrachten  
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Projectkader 

II. Doelstellingen van het project 

III. Middelen 

IV. Stand van de vooruitgang 

V. Aandachtspunten  

VI. Te onthouden van de presentatie 

VII. Tools, websites, bronnen 

VIII. Contact  
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I. PROJECTKADER 

• Het project wordt ontwikkeld in het kader van het Duurzame 

Wijkcontract Rondom Westpark in Sint-Jans-Molenbeek. 
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II.  DOELSTELLINGEN VAN HET 

PROJECT 

 

 

 

1. Het gemeentelijk vastgoedpatrimonium valoriseren als een 

materiaalbank; 

2. Een methodologie en strategisch beheer ontwikkelen; 

3. Een logistiek systeem opzetten voor de opslag en levering 

van materialen; 

4. De integratie van hergebruikte materialen optimaliseren. 
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III.  MIDDELEN (1) 

 

 

 

 

1. Financiële en politieke steun. 

2. Materiaalinventaris (raamovereenkomst of 

dienstencontract). 

3. Oplegging van hergebruik in het bestek opdrachten voor 

diensten en voor werken, bestek op basis van de 

materiaalinventaris. 
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III.  MIDDELEN (2) 

 

 

 

 

4.   De fysieke ruimte hebben voor opslag. 

5.   Fysiek en digitaal beheer van opslag.  Invoering van een 

logistiek systeem voor de opslag en terbeschikkingstelling van 

materialen (software voor materiaalbanken). 
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IV.  STAND VAN VOORUITGANG (1) 
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1. In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Rondom Westpark (DWRW), zijn we 

vandaag :  

1. In de fase van de uitwerking van de opdracht voor de werken met de 

studiebureaus voor twee dossiers:  »Wijkcentrum West" en "Decock 

Tuinen".  

2. En in de voorontwerpfase voor de projecten "Lessines" en "Centrum 

West - jeugdcentrum". 

« Wijkcentrum West» beeld B612                                              « De Decock tuinen» beeld Sweco Belgium 



IV.  STAND VAN VOORUITGANG (2) 
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1. In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Rondom Westpark (DWRW), zijn we 

vandaag :  

1. In de fase van de uitwerking van de opdracht voor de werken met de 

studiebureaus voor twee dossiers:  »Wijkcentrum West" en "Decock 

Tuinen".  

2. En in de voorontwerpfase voor de projecten "Lessines" en "Centrum 

West - jeugdcentrum". 

« Kinderdagverblijf Lessines » beeld KPW architecten            « Centrum West – jeugdcentrum» beeld Carton 123 



IV.  STAND VAN VOORUITGANG (3) 
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2. In de vier dossiers wordt het hergebruik van materialen opgelegd op basis van de 

materiaalinventarissen. 

3. Als opslagruimte zullen wij tijdelijk als proefproject gebruik maken van een stuk 

grond van de DWRW op de hoek van Jean-Baptiste Decock en 

Vandenpeereboom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wij zijn bezig een "Mastock"-module toe te voegen aan de Topdesk-software voor 

IT-beheer. 



V.  AANDACHTSPUNTEN 
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1. Aandachtspunten die onder meer nog moeten worden 

bestudeerd:  

2. Het probleem van verzekeringen / labels. 

3. De extra kosten van sommige hergebruikte materialen. Het 

hergebruik van materialen tussen verschillende projecten 

(optimalisatie). 

4. Het probleem van de "mobiele" opslagruimte en het beheer 

van de restvoorraden  

     ... 



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE 

• De integratie van de circulaire economie in overheidsopdrachten 

op basis van vier 4 assen: 

• Inventaris van de materialen vanaf het begin van het 
project 

• In het bestek het hergebruik van materialen opleggen 

• Beschikbare opslagruimte 

• Fysiek en digitaal beheer van de opslag 
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 

 

• DWRW pagina van de gemeente 

• http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/ik-leef/stedelijke-ontwikkeling/duurzaam-wijkcontract-rond-
westpark-2018-2022?set_language=nl 

• Facebookpagina van het DWRW en stadsvernieuwingscontracten 

(SVC) 

• https://www.facebook.com/Molenwest-115717403203043 

 

• Website voor Duurzame Wijkcontracten 

• https://wijken.brussels/1/q/85 

• Website van het studiebureau 

• http://ptarchitecten.be/pta308-contrat-de-quartier-durable-autour-du-parc-de-l-ouest  
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CONTACT 

 

Juan Pablo CIERI 

Hoofd van de Technische Afdeling van de  

Departement infrastructuur en stedelijke ontwikkeling  

Sint-Jans-Molenbeek 

Contact gegevens 

 : 02 / 412 36 34  

E-mail : jcieri@molenbeek.irisnet.be 


