
Wijkhuis Bij Pino opent officieel zijn deuren

In Nieuw Gent opende op woensdag 22 februari het wijkhuis ‘Bij Pino’. Het is een
laagdrempelige ontmoetingsplek op het Rerum Novarumplein met daarin een
koffiebar, klusatelier en doorgeefwinkel. Met taart, een demonstratie wandelvoetbal
en de voorstelling van de strip ‘The making of Bij Pino’ verwelkomden de
buurtbewoners deze nieuwe ‘hangplek’ in Nieuw Gent.

De naam van het buurthuis komt van Pino, een ooievaar die al meer dan 7 jaar op
bezoek komt en in de wijk overwintert. En een ooievaar heeft natuurlijk prachtige veren,
net als de mascote van KAA Gent, de Buffalo.

''Bij Pino' moet een plek worden waar veel Nieuw Gentenaars zich thuis voelen.
Waar ze hun buren kunnen ontmoeten, een gezelschapsspelletje kunnen spelen
en zelf ook achter de toog kunnen staan. Met ‘Bij Pino’ willen we vooral zorgen dat
buurtbewoners zich meer verbonden voelen met elkaar. Ook buurtorganisaties
kunnen gebruik maken van 'Bij Pino’.'

— Resul Tapmaz, Voorzitter Voetbal in de stad vzw



Experiment met blik op de toekomst

De komende jaren zal de wijk Nieuw Gent grondig veranderen. Stad Gent en de sociale
huisvestingsmaatschappij WoninGent bereiden momenteel een stadsvernieuwingsproject
voor om van de wijk opnieuw een vitale plek te maken waar het aangenaam om te
wonen en te leven is. Daarbij staat onder andere de vervanging van zes woontorens op
het programma.

Bij Pino is opgebouwd uit tijdelijke units en is vooral een experimenteerruimte. De
komende jaren willen we samen met andere buurtpartners kijken wat er werkt en waar de
buurtbewoners naar op zoek zijn.

'De ervaringen van Bij Pino zullen inspiratie geven voor de stadsvernieuwing van
Nieuw Gent. Het is een praktijkoefening over welke ontmoetingsplaatsen en
andere voorzieningen er nodig zijn in de wijk. Op dit moment bestaat Bij Pino uit
een koffiebar, een klusatelier en een doorgeefwinkel, maar ook andere functies
zijn op termijn mogelijk. Buurtpartners kunnen hiervoor suggesties doen en samen
met de andere ‘inwoners’ van Bij Pino aan de slag te gaan.'

— Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en
Wonen

Sterke partners zetten hun schouders onder Bij Pino

Voetbal in de stad, de communitywerking van KAA Gent, coördineert op vraag van Stad
Gent 'Bij Pino'. In Nieuw Gent-Steenakker hebben ze immers al verschillende succesvolle
projecten lopen zoals de Buffalo League, de Buffalo Cup en het wandelvoetbal HT
Gantoise Legends. Binnenkort komt daar ook nog een dansinitiatief bij, de Buffalo Dance
Academy. Met dit project wil de communitywerking opnieuw aantonen dat voetbal en de
liefde voor blauw en wit mensen kan verbinden.

'Binnen enkele weken willen we van start gaan met de Buffalo Babbel op
maandag, waar buurtbewoners hun visie op het afgelopen voetbalweekend
kunnen delen. Deze zomer organiseert Voetbal in de stad vzw de Buffalo Cup,
waar wijkbewoners het tegen elkaar opnemen in een vijftal categorieën zoals
sportiviteit, gezondheid en buurtzorg.'

— Resul Tapmaz, Voorzitter Voetbal in de stad vzw



Ook Samenlevingsopbouw Gent zorgt voor een belangrijke bijdrage door de realisatie
van het klusatelier. Dankzij het project De Tuintjes, een 60-tal volkstuintjes voor sociale
huurders en buurtorganisaties en via het project bewonersparticipatie, dat zorgt voor
inspraak van sociale huurders in de werking van de WoninGent, kennen ze de wijk goed.

Met het klusatelier wil Samenlevingsopbouw Gent de participatie van de sociale huurder
op een andere manier uitwerken. Het klusatelier reikt hen de nodige tools aan om zelf
aan de slag te gaan in hun appartement en op die manier de huurderskosten te verlagen.
Samenlevingsopbouw Gent bekijkt ook of ze met een groep vrijwilligers gezamenlijk
taken of klussen kan uitvoeren, om zo de samenhang tussen bewoners te versterken en
taken op te nemen die op dit moment door de huisvestingsmaatschappij gerealiseerd
worden.

IN-Gent, integratie en inburgering, is mee verantwoordelijk voor de doorgeefwinkel. De
doorgeefwinkel is voor IN-Gent een manier om te zorgen voor meer sociale cohesie in de
diverse wijk. Via het delen en ruilen van huisraad, boeken en speelgoed kunnen
bewoners met elkaar in contact komen en het gesprek aan gaan. In de wijk heeft IN-Gent
de afgelopen jaren een werking uitgebouwd met verschillende vrijwilligers die onder
andere op het buurtfeest zorgen voor de jaarlijkse wereldbrunch.

Praktisch

De koffiebar is open op maandag van 12 tot 16 uur, op woensdag en vrijdag 12 tot 18
uur en op zondag van 14 tot 18 uur. Buurtbewoners kunnen er koffie, water en thee
krijgen tegen een vrije bijdrage.

In het klusatelier van Samenlevingsopbouw Gent kunnen buurtbewoners terecht voor
workshops, het ontlenen van klusmateriaal en klusadvies.

Klusspreekuur: elke dinsdag van 14 tot 16 uur kunnen bewoners tijdens terecht met
vragen over klussen.
Elke woensdag is er van 14 tot 17 uur open workshop. Maak gebruik van de
kluscontainer en het aanwezige klusmateriaal. Paolo en vrijwilligers zijn aanwezig om u
wegwijs te maken en eventueel te helpen.
Elke tweede woensdag van de maand is er de workshop ‘fietsen herstellen’ en
regelmatig zijn er ook andere workshops: sanitair, elektriciteit, isolatie, ….
Elke vrijdag van 14 tot 17 uur uitleendienst klusmateriaal.

Vanaf 5 april opent ook de doorgeefwinkel met huisraad, boeken en speelgoed.

Modulair gebouw



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 257.500 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

‘Bij Pino’ huist in een modulair gebouw van gehuurde containers op het Rerum
Novarumplein. Stad Gent gaf hiervoor een opdracht aan het Gentse architectenbureau P.
Van Derbeken. De levering, plaatsing en huur werd na een aanbestedingsprocedure
toevertrouwd aan Warsco nv uit Gent.

Informatie
Wannes Haghebaert, projectcommunicatie Dienst Stedelijke Vernieuwing, tel. 09 266 82
33, e-mail wannes.haghebaert@stad.gent
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