
Tijdelijke sluiting Dienstencentrum Mariakerke
wegens werken aan de balie

(3D-render toekomstige balie)

De loketten van Dienstencentrum Mariakerke worden onder handen genomen om

een betere dienstverlening in de toekomst mogelijk te maken. Vanaf 21 juni 2018

wordt het dienstencentrum daarom tijdelijk gesloten, maar in tussentijd kunnen

bezoekers terecht in het dienstencentrum van Wondelgem. Onmiddellijk na de

Gentse Feesten opent Dienstencentrum Mariakerke opnieuw de deuren.

Herinrichting loket Burgerzaken



De loketten van Dienstencentrum Mariakerke worden vanaf 21 juni onder handen genomen. De

lange 'toonbank', waaraan je als bezoeker momenteel bediend wordt, zal vervangen worden

door een balie met vier aaneengesloten loketten. Akoestisch absorberende tussenschotten

zorgen ervoor dat de gesprekken met de medewerk(st)ers van de Stad Gent op een meer private

manier kunnen gebeuren.

Daarnaast wordt er op sommige plaatsen opnieuw geschilderd en krijgt de parketvloer een

opfrisbeurt.

Het unieke karakter van de onthaalruimte wordt echter behouden. Ook het bestaande

ticketingsysteem blijft bestaan. De werken zijn, naast bovenstaande, vooral gericht op

technische optimalisatie. De elektriciteits- en data-aansluitingen worden vernieuwd en er wordt

een 'rode' telefoon geïnstalleerd, waardoor je met je vragen ook steeds bij Gentinfo terecht kan.

Tijdens de werken kunnen bezoekers terecht in het dienstencentrum van Wondelgem (Pieter

Cieterslaan 28, 9032). Onmiddellijk na de Gentse Feesten opent Dienstencentrum Mariakerke

opnieuw de deuren.

'Mariakerke is na Wondelgem, Drongen, Ledeberg en het hulpkantoor Muide-
Meulestede, het vijfde dienstencentrum dat deze legislatuur
gebruiksvriendelijker wordt gemaakt voor bezoekers én het personeel. In
september opent ook nog het vernieuwde dienstencentrum van Zwijnaarde.
Van de 11 dienstencentra werden er deze legislatuur dus meer dan de helft
gerenoveerd en aangepast aan een modernere dienstverlening.' 
— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken

Praktisch

Architect: Architectenbureau ARPA

Aannemer: bvba Vanthuyne

Kostprijs: 40.051,00 EUR inclusief btw

Duur van de werken: Van 21/06/18 tot 20/07/18

Contact

Johan Kielemoes, Dienst Bouwprojecten, Departement FM. tel. 09 266 58 61, e-mail

johan.kielemoes@stad.gent

Gina Bogaert, Dienst Burgerzaken, Departement Bedrijfsvoering, tel. 09 266 72 61, e-mail

gina.bogaert@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.

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80, 
e-mail: schepen.bracke@stad.gent
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