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Jongeren aan het roer in nieuw jeugdhuis
Nieuw Gent

Op woensdag 13 maart 2019 om 16 uur opent het nieuwe jeugdhuis in Nieuw Gent
voor het eerst de deuren. Enkele jongeren uit de wijk ijverden al langer voor een
jeugdhuis in de buurt en begin dit jaar kwam het gebouw vrij in de Agaatstraat 2,
waar het jeugdhuis zijn intrek neemt. Vanaf dat moment gingen de Jeugddienst
van de Stad Gent en Formaat vzw met die jongeren aan de slag.
Jeugdwerkfederatie Formaat vzw begeleidde de jongeren in het voorafgaande proces en zal de
coördinatie en ondersteuning van het nieuwe jeugdhuis op zich nemen. Het jeugdhuis wil er
zijn voor alle jongeren uit de buurt tussen 13 en 30 jaar.

'Nieuw Gent is een diverse en heel jonge buurt. We hebben de ambitie om een
plaats te zijn waar zoveel mogelijk jongeren uit de wijk zich thuis voelen. Dat
doen we in de eerste plaats door hen te ondersteunen in het zelf invullen van
wat er gebeurt in het jeugdhuis. Door te werken met verschillende
openingsmomenten, hopen we dat ook tieners en meisjes de weg vinden naar
het jeugdhuis.'
— Tom Dierckx, directeur Formaat vzw

'Binnen het project Nieuw Gent vernieuwt is er heel wat aandacht voor
kinderen en jongeren. Het jeugdhuis wil de centrale plaats worden voor alle
jeugd in de wijk. Zo krijgen ook de Plantrekkerij, AA Gent Foundation en
Circusplaneet een vaste stek in het gebouw.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Openingsuren
Het jeugdhuis is open op:
dinsdag als er Champions Leaguewedstrijden gespeeld worden
woensdag tussen 14 en 17 uur voor tieners en van 19 tot 22 uur voor jongeren
donderdag tussen 19 en 22 uur specifiek voor meisjes
vrijdag tussen 19 en 23 uur voor jongeren
Op zaterdag vinden er op geregelde tijdstippen activiteiten plaats specifiek voor meisjes.

Ontdek alle Gentse jeugdhuizen

Contact
Simon Lateur, medewerker Jeugddienst Stad Gent, gsm 0498 66 80 59, e-mail
simon.lateur@stad.gent
Stef Moens, stadsondersteuner jeugdhuizen Formaat vzw, gsm 04 85 48 59 21, e-mail
stef.moens@formaat.be
Bevoegd

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