
Buurthuis Het Hoeveke, een nieuwe
ontmoetingsplek in de buurt

Na een grondige renovatie werd Buurthuis Het Hoeveke op de hoek van de

Handbalstraat en de Patijntjestraat op vrijdag 15 juni feestelijk geopend. De buurt

krijgt er een mooie ontmoetingsplek bij, met een gezellige binnenruimte en een

uitnodigende tuin.

Buurten hebben nood aan ontmoetingsplaatsen, waar mensen kunnen samenkomen, genieten

van warmte en gezelligheid of deelnemen aan een activiteit.

De buurtvoorzieningen van de Stad Gent bieden gelegenheid tot open ontmoeting maar ook tot

het plaatsvinden van allerlei buurtactiviteiten.

 

In het toenmalige clubhuis voor senioren, later het Open Huis, werden 55-plussers jarenlang

gastvrij onthaald door senioren-vrijwilligers. Het gebouw werd ook heel regelmatig door

verenigingen en particulieren gehuurd en kinderen van de wijk speelden regelmatig in het

speeltuintje. De mogelijkheden van het gebouw zelf waren in de onmiddellijke buurt echter

weinig gekend.



'Het Open Huis werd aangepast op vlak van brandveiligheid en
toegankelijkheid en wordt nu een buurthuis. De vroegere focus op 55+ wordt
verbreed naar de hele buurt. Want buurten hebben nood aan
ontmoetingsplaatsen, waar mensen kunnen samenkomen, genieten van
warmte en gezelligheid of deelnemen aan een activiteit. Een plek die iedereen
kent en graag bezoekt.'
— Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid

'Het Hoeveke wordt een buurthuis voor en van de buurt. Verschillende
buurtbewoners en -partners staan samen in voor het beheer en ontplooien er
een werking om een laagdrempelig, bruisend kruispunt te creëren in de buurt.'
— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport 

Momenteel vinden er al enkele activiteiten plaats in het buurthuis:

Twee woensdagnamiddagen per maand: speelmomenten voor peuters en kleuters en een

ontmoetingsmoment voor de ouders.

Elke donderdag: bijeenkomst voor alle buurtbewoners met interesse in meditatie.

Elke vrijdag: open ontmoeting met een drankje en gezellige burenbabbels.

Er is dus nog heel wat potentieel voor buurtbewoners, bewonersgroepen en verenigingen die

iets in het buurthuis willen organiseren.

Wie een buurtactiviteit organiseert, maakt gratis gebruik van de buurtvoorziening. Erkende

verenigingen gebruiken dit gebouw tegen een reductietarief. Is er een vrij moment, dan is ook

privéhuur mogelijk. 

'Bij de renovatie van onze stadsgebouwen hechten we veel aandacht aan
brandveiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. Op deze manier is
iedereen welkom in onze veilige en energiezuinige gebouwen.'
— Martine De Regge, schepen van Facility Management

Renovatiewerken voor een toegankelijker buurthuis



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.

De veiligheid van de bezoekers en de vrijwilligers en het toegankelijker maken van het

buurthuis waren twee prioriteiten. Daarom onderging het buurthuis een grondige renovatie. Er

werden enkele aanpassingswerken aan het binnen- en buitenschrijnwerk gedaan, het sanitair

werd vernieuwd en er werden werken uitgevoerd in de keuken op vraag van de vrijwilligers. In

het kader van brandveiligheid werd ook de houten dakconstructie behandeld met brandwerende

verf. Om tot een duurzamer gebouw te komen, werd er dan weer een nieuwe, energiezuinige CV-

ketel geïnstalleerd en werden de bestaande halogeenspots vervangen door energiezuinige LED

lampen.

Kosten: €150.422,93 incl. btw

Aannemer: THV bvba Vanthuyne – nv Vloeren Fosselle

Architect: Architectenbureau Van Derbeken bvba
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