
De ontwerpers tonen een kritische benadering van het 
bestaande zeer dense volume door de achterbouw 
integraal af te breken en een nieuwbouw te realiseren. De 
voorbouw aan de Lange Gasthuisstraat wordt behouden uit 
respect voor de historische waarde en inwendig aangepast. 
De voorbouw voorziet in publieke functies op het gelijk-
vloers en gemeenschappelijke functies en kantoren op de 
verdiepingen. Op de eerste en tweede verdieping loopt de 
kantoorfunctie door van voorbouw naar nieuwbouw. De 
nieuwbouw is erg rationeel opgevat als een opeenvolging 
van dragende portieken met tussenliggende platen waarbij 
patio’s zorgen voor voldoende lichtinval en uitzichten. Er 

wordt een comfortabele kantooromgeving gecreëerd 
met aangename doorzonwerkplekken. Verder maken de 
ontwerpers de keuze om het parkeren ondergronds te 
voorzien. Het binnengebied boven de parkeerzone wordt 
ingericht als tuin met paviljoenen in de rand. Het ontwerp 
biedt een passend antwoord op de problemen eigen aan 
de site en de wensen van de politie. De opbouw en functio-
nele indeling zijn logisch en flexibel aanpasbaar op termijn. 
De indeling houdt rekening met de verscheidenheid aan 
gebruikers, de graad van toegankelijkheid en de intensivi-
teit van de contacten met het publiek. Naar duurzaamheid 
toe wordt vooral ingezet op de technische installaties. 
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Het nieuwe masterplan politiegebouwen bepaalt de 
richtlijnen voor de werking van de Lokale Politie Antwer-
pen. Dit vertaalt zich enerzijds in een sterke gedecon-
centreerde onthaal- en wijkwerking door te voorzien in 
diverse regio- en wijkkantoren die kort op de bal kunnen 
spelen voor lokale problemen. Anderzijds wordt deze 
werking aangevuld met een sterk gecentraliseerde inter-
ventiewerking die samen met eerstelijnssteundiensten 
en gespecialiseerde eenheden vanuit één locatie, één 
mastergebouw, worden ingezet en aangestuurd. In het 
kader van dit masterplan, wordt een gebouw in de Lange 
Gasthuisstraat omgevormd tot Regiokantoor West voor 
de Lokale Politie Antwerpen. Het pand dat momenteel 
gebruikt wordt door het Stedelijk Centrum voor leerlin-
genbegeleiding zal worden verbouwd en uitgebreid. Het 
is de ambitie om een kwalitatief architecturaal gebouw 
te maken dat zichtbaarheid geeft aan de aanwezigheid 
van de Lokale Politie. De organisatie en indeling van het 
gebouw moeten een antwoord bieden op de specifieke 
taken van het regiokantoor: basispolitiezorg met onthaal- 
en wijkwerking.
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