
#openbrabantdam: officiële heropening van
Brabantdam

De wegenwerken in één van de belangrijkste Gentse winkelstraten zijn eindelijk
afgerond. De Brabantdam (en omgeving) is terug toegankelijk voor iedereen. De
verschillende boetieks halen samen met PUUR Gent, Walkie Talkie en Lucky Tree
alles uit de kast om de heropening op zaterdag 20 mei feestelijk in te zetten onder
de naam #openbrabantdam.

Brabantdam terug open

De wegenwerken in en rond de Brabantdam zijn eindelijk afgerond. Een reden voor een
feestje zo dachten de handelaars samen met PUUR GENT. Ze nemen de bureaus
Walkie Talkie en Lucky Tree onder de arm en presenteren op 20 mei 2017
#openbrabantdam.

Programma #openbrabantdam



De (boetiek-)uitbaters halen alles uit de kast, letterlijk en figuurlijk, om de heropening
feestelijk in te zetten tijdens het straatfeest #openbrabantdam.
Er zal niet alleen muziek door de straat klinken, begeleid door de Gentse DJ Lizzy, maar
ook de Blades On Vinyl zorgen voor gepast entertainment tijdens het straatfeest. PUUR
GENT biedt de zaterdagshoppers doorheen die dag een glaasje cava aan.

Herontdek de vele high-end boetieks doorheen de Brabantdam, Vogelmarkt,
Gouvernementstraat, F.Laurentplein, Koestraat en Kortedagsteeg en een tal van
prachtige winkels en speciaalzaken. Elk zijn ze meester in hun eigen expertise: van koffie
tot mannenmode, van koken tot fashion, van patisserie tot kindermode. 

Elke handelaar in de vernieuwde Brabantdam zorgt op zaterdag 20 mei voor een
persoonlijke ervaring voor de shoppers. Ook de omliggende straten doen mee.

De handelaars zijn heel verheugd en zetten hun schouders onder deze feestelijke
heropening.

'Voor ons start er een nieuw tijdperk: het einde der werken. De Brabantdam is
helemaal vernieuwd en ziet er prachtig uit, dus we hebben reden om te feesten.
Het liefst van al doen we dat samen met onze klanten. We willen hen zoals steeds
met een glimlach welkom heten en hen tonen wat er allemaal te beleven valt in
'onze' Brabantdam!'

— Stany De Smet, deken van de Brabantdam

De Brabantdam zorgt voor een belangrijke verbinding tussen Gent Zuid en de Kouter. De
straten Kouter, Brabantdam, Vogelmarkt, Gouvernementstraat, Kortedagsteeg en
Koestraat vormen sinds jaar en dag het belangrijkste high-end winkelgebied in de
Arteveldestad.

'De handelaars van de Brabantdam hebben erg veel geduld moeten hebben, maar
zijn ondanks deze lange beproeving van wegenwerken, steeds optimistisch en
gedreven gebleven. Ik wil hen daar uitdrukkelijk voor bedanken. We hebben dan
ook geen moment geaarzeld om dit initiatief fors te ondersteunen vanuit Puur
Gent.

— Christophe Peeters, schepen van Middenstand en Voorzitter van Puur Gent 



Praktisch

De feestelijke heropening van #openbrabantdam vindt plaats op zaterdag 20 mei 2017
van 10 tot 18 uur.

Het Gentse historische centrum is het grootste winkelgebied van Vlaanderen. Er zijn
2390 P+R plaatsen aan de rand van de stad, een gratis shuttle bus vanaf P+R
Weba/Decathlon en 9 parkings in het centrum. Volg de bewegwijzering vanaf de R40
(ring) zodat je de gewenste parkeergarage vlot bereikt. Tramlijn 2 herneemt vanaf 22 mei
de route door de Brabantdam.

Alle informatie over parkeren in Gent is terug te vinden via de website
www.stad.gent/parkeren.

Informatie
PUUR GENT, tel. 09 266 84 00, e-mail puurgent@stad.gent, website www.puurgent.be

 Bevoegd
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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 258.000 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.

 

De heer Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50,
e-mail: schepen.peeters@stad.gent
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