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Tijdelijke invulling 'De Meubelfabriek' start op
de Meibloemsite

De Meubelfabriek, de tijdelijke invulling van de terreinen van de voormalige

bowling 'De Meibloem' en de voormalige meubelfabriek 'Pauvers-Vandenberghe',

gaat van start. 20 organisaties bouwen er aan een broedplaats voor makers,

sociale ondernemers en buurtinitiatieven.

Acht jaar na de sluiting van de meubelfabriek in de Meibloemstraat komt er terug bedrijvigheid

in de fabriek. Op vrijdag 1 maart 2019 krijgt vzw De Meubelfabriek, een koepel van 20

organisaties, de sleutel van de terreinen van de voormalige bowling 'De Meibloem' en de

voormalige meubelfabriek 'Pauvers-Vandenberghe' in de Brugse Poort. De organisaties zullen er

drie jaar een tijdelijke invulling inrichten.

Broedplaats in en met de Brugse Poort
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De organisaties maken er een broedplaats voor sociale, culturele en sportieve actoren, voor

ondernemers, makers en voor burgerinitiatieven. Het moet een proeftuin zijn voor circulaire

economie, sociaal en maatschappelijk ondernemen, sociaal innoveren en artistieke ontplooiing.

Het gaat om een breed gamma aan activiteiten: indoorvoetbal, een fietsatelier, meubels en

decoratie bouwen met recupmateriaal, een metaalatelier, een buurtkeuken, repetitieruimtes,

nieuwe media en journalistiek, boks, yoga, en co-working, een jeugdhuis, stadslandbouw,

tweedehands verkoop, ...

De Meubelfabriek wil geen eiland zijn, maar net verbindingen maken met de Brugse Poort en

inspelen op noden in de wijk. De invullers zullen ook samenwerken met bestaande buurtspelers

zoals De Koer, vzw Jong, De Vieze Gasten, de Goestedoeners en Akker & Ambacht.

'De Stad Gent geeft met deze tijdelijke invulling ruimte aan initiatief. Via de
inzet van een buurtwerker bij de opstart van het project, ondersteunt de Stad
Gent de initiatiefnemers ook om de connectie met de buurt te maken.
Daarnaast wil de Stad in de Meubelfabriek leer-, activerings- en
tewerkstellingskansen creëren, met specifieke aandacht voor werkzoekenden
en bewoners met een leefloon.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk

Invullers werken aan eigen organisatiestructuur

De Stad Gent en sogent lanceerden voor de zomer van 2018 een oproep naar kandidaat-

invullers. Na een bezoek aan de site begonnen de organisaties, sogent en de Stad Gent de

tijdelijke invulling vorm te geven. Stap voor stap en in onderling overleg werd gezocht naar een

organisatiestructuur en een beheerformule die zorgen voor een faire verdeling van het werk en

de nodige openheid naar elkaar, nieuwe partners en de buurt.

'Met het oog op de tijdelijke invulling heeft sogent afgelopen najaar de
terreinen en gebouwen veilig gemaakt. De bowling werd gesloopt. De
activiteiten zullen voornamelijk plaatsvinden in de voormalige meubelfabriek
(2.500 m²) en de buitenruimte (5.000 m²). De in totaal 8.000 m² grote site kan
zo extra 'zuurstof' geven aan de Brugse Poort, één van de dichtst bebouwde
wijken van Gent.'
— Sami Souguir, schepen van Ruimtelijke Planning



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,

Nu de invullers de sleutel hebben, kunnen ze op hun eigen ritme de plek vormgeven. Ze werken

daarnaast aan een website en communicatie met de buurt. Een overzicht van de organisaties is

te vinden op de website van De Meubelfabriek.

Wat voorafging

Plannen van de vorige eigenaar van de Meibloemsite, Adelaar Properties, om er een

woonontwikkeling te realiseren, konden niet verwezenlijkt worden. Sogent kocht de site

ondertussen, in opdracht van de Stad Gent. De Stad Gent wil er buurtfuncties en openbaar

groen. De site moet een sociale en diverse plek worden waar lokale verenigingen een plaats

kunnen krijgen en waar diverse buurtbewoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. De

Meibloemsite moet de buurt van lucht, ademruimte, activiteit en ontmoeting voorzien. Voor de

definitieve inrichting zal een participatietraject opgestart worden met de buurt.

Contact

Stefaan Vervaet, dienst Beleidsparticipatie, stefaan.vervaet@stad.gent, tel. 0486 75 70 96

Pieter Vancauwenberghe, dienst Ontmoeten en Verbinden,

pieter.vancauwenberghe@stad.gent

Ellen Declerck, sogent, tel. 09 269 69 24, e-mail Ellen.Declerck@sogent.be

Bevoegd

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

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,
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solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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