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Open Huis Robinia opnieuw open na renovatie

Na een grondige renovatie zet Open Huis Robinia in het Robiniahof 3 in

Gentbrugge op donderdag 11 oktober 2018 opnieuw de deuren open voor

bezoekers. De 22 Gentse Open Huizen staan al jaren bekend als

ontmoetingsplaatsen voor 55-plussers. Ze kunnen er onder meer nieuwe

contacten leggen, zich ontspannen en samen bijleren.

Brandveiligheid en toegankelijkheid

De veiligheid van de bezoekers en de vrijwilligers van de Open Huizen is een prioriteit. De

afgelopen jaren werden tientallen Open Huizen aangepakt. Open Huis Robinia is het allerlaatste

in de rij.

⏲



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad

Tijdens de renovatie in Robinia werden alle vereiste aanpassingen in het kader van de

brandveiligheid uitgevoerd. Tegelijkertijd zorgen een aantal ingrepen voor een groter

gebruiksgemak van de bezoekers en vrijwilligers. Zo werden de toogzone en kitchenette volledig

vernieuwd om plaats te maken voor nieuwe drankenfrigo's en keukenmeubilair, werd het

sanitair vernieuwd om ook een toilet voor personen met een handicap te voorzien, werd de

verouderde ventilatie volledig vernieuwd en uitgebreid en werd het terras groter gemaakt zodat

meer mensen er kunnen plaats nemen. Met nieuwe dakisolatie op het plat dak, is er ook

aandacht voor de energiezuinigheid van het gebouw. Ook de oude gasconvectoren werden

verwijderd en vervangen door een hoogrendementsgaswandketel en de oude verlichting werd

vervangen door nieuwe, energiezuinige LED.

Praktisch

Architectenbureau: Liniaal Architecten bvba

Aannemer: THV Vanthuyne – nv Vloeren Fosselle

Kostprijs: +- € 170.000,- incl. btw

Uitvoeringstermijn: 5 maanden

Contact

Dienst Ontmoeten en Verbinden, tel. 09 266 55 50, ontmoeten.verbinden@stad.gent

Dirk van Lersberghe, Departement FM, tel. 09 266 58 98, dirk.vanlersberghe@stad.gent

Bevoegd

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

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent
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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.
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