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Zwembadstraat is de Strafste Straat van
Wondelgem

De Zwembadstraat mag zich de Strafste Straat van Wondelgem noemen. Zij zijn
de winnaars van het buurtproject 'Wie wordt de Strafste Straat van Wondelgem?',
waarbij lokaal dienstencentrum De Waterspiegel op zoek ging naar een straat
waarvan de bewoners voor elkaar zorgen en elkaar helpen als het nodig is. De
bewoners ontvangen op zondagvoormiddag 24 februari 2019 hun prijs, een
cheque voor een buurtfeest ter waarde van 500 euro.
'Zou dat niet mooi zijn, een straat waar buren er zijn voor elkaar? Waar ze samenkomen en
elkaar helpen als het nodig is? Oppas- of boodschappenhulp, huiswerkbegeleiding, samen
koken, gereedschap of ruimtes delen, ...'. Dat was de oproep die lokaal dienstencentrum De
Waterspiegel vorige zomer lanceerde met de wedstrijd 'De Strafste Straat van Wondelgem'.

'We doen er alles aan opdat mensen elkaar zouden kunnen ontmoeten. Door
ontmoetingsruimte te creëren en eigen initiatieven op te zetten vanuit de Stad,
maar vooral ook door bewoners te ondersteunen die zélf aan de slag willen.
De Strafste Straat beloont initiatief van onderuit dat een dynamiek op gang
brengt in de buurt.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Seniorenbeleid

Wekelijkse fiets- of wandeltocht
Het straatcomité 'Pijpenkop Zwembadstraat' kwam als laureaat uit de bus. Zij organiseren
wekelijks een fietstocht in de wijde omgeving van Wondelgem. Heel laagdrempelig: verwittigen
hoeft niet. Wie opdaagt, is welkom. En of ze nu met 2 of 15 zijn, er wordt gefietst, gekletst en iets
gedronken. Bij slecht weer wordt er gewandeld.
Het initiatief bereikt zowel jongere als oudere buurtbewoners die ervoor kiezen om wat meer te
bewegen. Zo leren de buurtbewoners elkaar beter kennen en neemt de solidariteit onder de
bewoners toe. En hun enthousiasme prikkelt andere bewoners om mee te doen.

Boterkoekenservice
De eerste tastbare resultaten zijn er al: uitwisselen van recepten, een babysitservice, een
boterkoekenservice waarbij bewoners op zondagmorgen om beurt om boterkoeken gaan. Die
grotere verbondenheid resulteerde ook al in een eigen website en WhatsApp-groep. En het
buurtcomité smeedt nu al plannen voor een zomerfeest met Franse chansons.

Praktische informatie
Schepen Rudy Coddens reikt op zondag 24 februari om 11 uur in de Zwembadstraat 70, op het
einde van de pijpenkop - te herkennen aan het mobiel buurthuisje dat als bar fungeert, de
cheque van 500 euro uit aan het buurtcomité Pijpenkop Zwembadstraat.
Contact
Laurens Teerlinck, kabinet schepen Rudy Coddens, schepen Astrid De Bruycker, schepen
Annelies Storms, gsm 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent
Bevoegd

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Betrokken
Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

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.
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