
Expo en maquette over plannen wijk Nieuw Gent

Zes verouderde sociale woontorens in Nieuw Gent maken plaats voor nieuwe
sociale woningen. Ook het park in de wijk en het Rerum Novarumplein veranderen
de komende jaren ferm van aanzicht. De veranderingen kaderen in het
stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt, dat de wijk moet doen
heropleven. De Stad Gent en WoninGent staan gedurende de maand mei klaar met
een expo waarop iedereen die in Nieuw Gent woont, werkt of verblijft kan zien wat
de plannen zijn voor de wijk.

De afgelopen twee jaar werkte een studieteam samen met de Stad Gent en WoninGent
aan een ontwikkelingsplan voor Nieuw Gent. WoninGent besliste om zes woontorens te
vervangen en had hiervoor extra plaats nodig om te bouwen. Ook de Stad Gent wil
werken aan een aangename en levendige woonwijk.

Samen komen de projectpartners nu naar buiten met de plannen voor de wijk. Heel de
maand mei is er een expo in de bibliotheek aan het Rerum Novarumplein. Bezoekers
kunnen er een splinternieuwe houten maquette zien waarop de nieuwe bouwprojecten
staan. De maquette zal gedurende de looptijd van het project voortdurend aangepast
worden. Nu worden de nieuwe gebouwen als abstracte vormen voorgesteld. Zodra er
een ontwerp is, worden de gebouwen vervangen door een vorm met meer detail.



Van bij het begin van het project kozen de projectpartners voor een laagdrempelige en
visuele communicatie. De Stad Gent nam daarvoor illustratrice Eva Mouton onder de
arm. Verschillende tekeningen verbeelden de krachtlijnen van het project.

Voor de expo hebben de projectpartners ook een informerende animatievideo klaar met
tekeningen van Eva Mouton. Naar aanleiding van de expo verschijnt ook de tweede
editie van de Nieuw Gent Vernieuwt-krant.

Expo mei 2018

De opening van de expo vindt plaats op donderdag 3 mei 2018 om 16.30 uur. Guy
Reynebeau, voorzitter van WoninGent en Sven Taeldeman, schepen van
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen leiden de expo in. Daarna zal de expo
op verschillende momenten te bezoeken zijn. Medewerkers van de Stad Gent en
WoninGent staan bezoekers te woord:

Tijdens het buurtfeest op zaterdag 5 mei 2018 tussen 14 tot 17 uur.
Op woensdag 9, 16, 23 en 30 mei van 14 tot 17 uur.
Op maandag 14 en 28 mei van 15.30 tot 19 uur.

Bewonersgroepen of buurtorganisaties kunnen ook een afspraak maken voor een
toelichting op maat.

Nieuw Gent Vernieuwt in een notendop



We werken volgens een ontwikkelingsplan. Op dit plan staat wat waar komt. Dit is nog
geen bouwplan. Voor elk gebouw, stukje groen of straat zal een architect een bouwplan
maken. Hieronder vindt u uitleg bij de nummertjes op het plan.



1. Er komen nieuwe appartementsgebouwen rond het Rerum Novarumplein. Die
appartementen komen eerst. Pas daarna verdwijnt een eerste woontoren.

2. Het Rerum Novarumplein krijgt een nieuwe inrichting. Er blijven evenveel
parkeerplaatsen, maar ze verhuizen naar nieuwe plekken in de wijk.

3. Op de plek waar nu de zes woontorens staan, komen nieuwe groepen van appartementen
in het park. Elke groep appartementen krijgt een binnentuin.

4. In het grote groene park tussen de gebouwen liggen wandelpaden door de wijk. Die
paden blijven. We maken plekken waar u andere mensen kan ontmoeten, waar u kan
rusten, tuinieren, spelen en sporten.

5. Er kunnen ook betere wandel- en fietspaden komen naar de De Deynesite, de
Oudenaardse Steenweg en de Pintelaan.

6. WoninGent bouwt nieuwe kantoren, een magazijn en een ondergrondse parking in de
Kikvorsstraat.

Naast de bovenstaande acties worden nog andere deelprojecten voorbereid.

Planning

Achter de schermen werken de Stad Gent en WoninGent hard aan de uitwerking van de
plannen.

Op het einde van de zomer 2018 heeft WoninGent wellicht de voorontwerpen klaar voor
de eerste bouwprojecten in de omgeving van het Rerum Novarumplein. De Stad Gent en
WoninGent zullen de buurt uitnodigen voor een infovergadering.
In het najaar van 2018 zal WoninGent bouwvergunningen aanvragen om begin 2020 te
kunnen starten met bouw van de eerste appartementsgebouwen.
WoninGent werkt ook aan de volgorde en de aanpak van de verhuisbeweging voor Nieuw
Gent Vernieuwt. Na de bouw van de eerste nieuwe appartementsgebouwen kunnen de
bewoners van een eerste woontoren verhuizen.
De Stad Gent bereidt ondertussen de plannen voor de herinrichting van het Rerum
Novarumplein en het centrale park voor. De herinrichting zal gefaseerd gebeuren na de
bouwprojecten. Bewoners maken in Campus Atelier constructies om nu al het openbaar
domein aantrekkelijker te maken. Inzichten uit het Campus Atelier bieden inspiratie voor
de eigenlijke herinrichting.
De Stad Gent en buurtpartners werken nu ook al dagelijks aan de levendigheid en
leefbaarheid van de buurt. Het tijdelijke wijkhuis Bij Pino met een koffiebar, een klusatelier
en een doorgeefwinkel is daar een voorbeeld van.
De Stad Gent en WoninGent rekenen op een looptijd van ruim 15 jaar voor het volledige
project. De partners engageren zich om tijdens de werken ook aan de leefbaarheid in de
wijk te blijven werken.



Achtergrondinformatie

In het voorjaar van 2016 startten de Stad Gent, WoninGent en de VMSW een studie om
van de wijk Nieuw Gent een levendige wijk te maken waar het aangenaam wonen is. De
eerste conclusie volgde al snel: de zes woontorens (Aurora, Jupiter, Mercurius, Milenka,
Orion en Saturnus) slopen en vervangen door nieuwe sociale appartementen.

De studie is ondertussen klaar. Het resultaat is een ontwikkelingsplan voor Nieuw Gent
voor de komende 15 jaar. Het studieteam van De Nijl Architecten, De Smet Vermeulen
Architecten, Reijndorp en Technum Tractebel Engineering kwam in hun ontwikkelingsplan
tot vijf hoofdlijnen:

1. Alle bewoners van de zes appartementen die gesloopt worden, krijgen een andere sociale
woning en begeleiding bij de verhuis van WoninGent.

2. We willen dat zoveel mogelijk bewoners in Nieuw Gent kunnen blijven wonen. Daarom
gaan we eerst bouwen en dan slopen.

3. We bouwen ongeveer evenveel sociale woningen als er nu zijn. We bouwen wel meer
woningen voor gezinnen. Zo ontstaat er een andere mix in de wijk.

4. De nieuwe appartementsgebouwen worden gebouwd volgens nieuwe inzichten die het
samenleven aangenamer moeten maken. Het Rerum Novarumplein wordt een levendig
centrum voor Nieuw Gent met ontmoetingsplekken en diensten. De Stad Gent betrekt
hierbij ook de handelaars van de Zwijnaardsesteenweg.

5. Wanneer de nieuwe appartementsgebouwen komen, wordt ook het park heringericht. Het
is een plek voor jong en oud. Er komen plekken om te ontmoeten, te rusten, te spelen, te
sporten en te tuinieren.

Informatie
Wannes Haghebaert, projectcommunicator Dienst Stedelijke Vernieuwing Stad Gent, tel.
09 266 82 33, e-mail wannes.haghebaert@stad.gent
Arno Morsa, persverantwoordelijke WoninGent, tel. 09 235 99 15, e-mail
arno.morsa@woningent.be

Bevoegd

Sven Taeldeman
Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke
Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail:
schepen.taeldeman@stad.gent
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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 259.000 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.

Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
http://www.stad.gent/

