
Tondelier Development nv en Stad Gent luiden
tweede fase in van woonproject Tondelier

Tijdens het Blaisantvestival van zaterdag 29 september stellen

projectontwikkelaar Tondelier Development nv en de Stad Gent de tweede fase

voor van de Tondelier-woonwijk. De eerste bewoners zijn er al, binnenkort opent

een eerste restaurant, over enkele maanden de buurtsporthal. Tegelijk breidt de

wijk uit aan het andere uiteinde van de pas aangelegde Tondelierlaan.



Nieuwe Molens en Krono Gent

Het gaat hard voor woonproject Tondelier. In de eerste gebouwen 'Nieuwe Molens Gent' en

'Krono Gent' zijn al 70 appartementen verkocht, waaronder 20 budgetwoningen. De nieuwe

Tondelierlaan is aangelegd, de buurtsporthal wordt afgewerkt, binnenkort komt er een

veelbelovend restaurant en dit najaar start bouwfase 2. Dit is een absoluut kantelpunt in het

project, dat nu begint te versnellen.

De Tondelierlaan kunt u nu al gebruiken

De Tondelierlaan is pas aangelegd en maakt een grote zigzag tussen 'Nieuwe Molens Gent' en

'Krono Gent' aan de Gasmeterlaan, rondom de woonwijk in aanbouw, naar de overzijde aan de

Filips Van Cleeflaan en het gerechtsgebouw. De Tondelierlaan is vandaag ingewijd met een

rommelmarkt tijdens het Blaisantvestival. Vanaf nu kunnen wandelaars en fietsers de weg ook

gebruiken als snellere en veilige doorsteek van noord naar zuid.

Nieuwe appartementen te koop in oktober

In oktober start de verkoop in bouwfase 2 van Tondelier. Vanaf 2019 worden er 48

appartementen gebouwd. Daar zitten ook 15 budgetappartementen bij, te koop met ruim 20%

korting op de marktprijs. Kandidaat-kopers die aan de juiste criteria voldoen, moeten daarvoor

tijdens de inschrijfperiode (begin oktober tot half december) een geldig dossier indienen. Met

de budgettest op www.budgetwoningen.gent weten ze in een handomdraai of ze in aanmerking

komen.

 

Alle Tondelier-appartementen zijn gebouwd volgens de normen van passiefbouw. Ze zijn

volledig afgewerkt met ingerichte keuken en badkamer, bergruimte, individueel terras en

fietsstaanplaatsen. Ze worden aangesloten op het collectieve stadswarmtenet van EDF Luminus,

zowel voor de centrale verwarming als voor sanitair warm water.

https://www.budgetwoningen.gent/


'Als Stad Gent vragen we aan onze partner Tondelier Development nv om een
breed aanbod appartementen en huizen te bouwen. De Stad Gent zet hierbij
zwaar in op betaalbare woningen: 20% van het totaal aanbod zal sociaal zijn
en 20% zullen budgetwoningen woningen zijn die ruim 20% onder de
marktprijs aangeboden worden. Het Tondelierproject is een duurzaam project
dichtbij het stadscentrum, bij een groene long van liefst 7,3 hectare en rond de
laatste twee historische gashouders in Vlaanderen.'
— Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

De buurtsporthal: echt voor iedereen

De Tondelier-buurtsporthal zit op de gelijkvloerse verdieping van 'Krono Gent' en opent in

januari volgend jaar. Buurtbewoners kunnen er niet alleen sporten, maar ook een rol opnemen

als lesgever of vrijwilliger.

 

In een samenwerking tussen de Sportdienst, uitbater Farys|TMVW, de Dienst

Beleidsparticipatie en vzw Jong zorgt een buurtsportwerker specifiek voor de wijk Rabot en

Blaisantvest voor buurtbetrokkenheid. Zowel scholen in de buurt als wijkgerichte sportclubs en

individuele sporters kunnen in de sporthal terecht.

 

Op de planning staan nu al traditionele sporten zoals voetbal, basketbal, volleybal en

badminton. Ook beweeglessen, cricket en parkour zullen tot de mogelijkheden behoren.

Ongetwijfeld zal het sportaanbod nog uitbreiden.

'De stad groeit, dus is het belangrijk om ook extra sportkansen te voorzien –
zéker in dichtbevolkte wijken. De buurtsporthal kan een verbindende plaats
worden in de wijk. Op een sportveld is iedereen gelijk.'
— Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

'Wij zijn trots op het feit dat vzw Jong en onze stadsdiensten de brug slaan
tussen zovele mensen en achtergronden. Deze wijk moet een kindvriendelijke
wijk worden, dus sporten hoort daar zeker bij. Het kan recreatief in het park,
en binnenkort ook intensief in de buurtsporthal.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd



Restaurant Maste

Nieuwe bewoners willen misschien niet alleen sporten, maar af en toe ook lekker eten. Dat kan

binnenkort in een veelbelovend nieuw restaurant dat over enkele weken opent: Maste. Het komt

onderin het zogeheten 'Parkgebouw' van 'Nieuwe Molens Gent'. Keukenpieten Sam Van Houcke

en Stefanie Van Nieuwenhuyze willen de bezoekers een Scandinavische eetervaring

voorschotelen.

'Dit nieuwe restaurant wordt een parel in de Tondelier-wijk. Dat een topchef
hier neerstrijkt, toont dat wij de stad mee creëren, dat we kansen scheppen,
dat we mensen doen dromen en ondernemen. Een wijk met 530 woningen,
dat zijn minstens evenveel mensen met wensen, gezinnen met goesting, of, zo
u wil, consumenten met behoeften. Dit restaurant is een eerste stap, we
praten momenteel met meer winkels en aanbieders.'
— JM de Buck van Overstraeten, gedelegeerd bestuurder van Tondelier Development nv 

Over Tondelier

De Tondelier-woonwijk komt tot stand via een publiek-private samenwerking tussen de Stad

Gent en Tondelier Development nv. Deze autoluwe en kindvriendelijke wijk krijgt 530 nieuwe

woningen in passiefbouw, te midden van het op één na grootste park van Gent (Tondelierpark

en Rabotpark), ingepast tussen de bestaande wijken Rabot en Blaisantvest. De wijk zal 20%

budgetwoningen en 20% sociale woningen tellen.

Informatie

Koen De Borger, communicator Projectbureau Ruimte, tel. 09 266 77 89, gsm 0473 54 50 94,

e-mail koen.deborger@stad.gent

 

Websites en verkoopinformatie

www.tondelier.be

www.budgetwoningen.gent

 

Restaurant Maste

www.restaurant-maste.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 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.

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

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50
78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Stad Gentnewsroom

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
mailto:schepen.tapmaz@stad.gent
mailto:schepen.decruynaere@stad.gent
mailto:schepen.taeldeman@stad.gent
http://www.stad.gent/

