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Archief Gent opent deuren in Gentbrugge

In het weekend van 26, 27 en 28 april opent het Archief Gent officieel zijn deuren.

Het archief is al sinds begin 2017 de eengemaakte dienst van het vroegere

Stadsarchief en Archief OCMW Gent, maar bleef twee vestigingen behouden.

Voortaan bevindt de hoofdlocatie zich echter in Gentbrugge.

Nadat alle ondersteunende diensten van de Stad en het OCMW Gent fuseerden, moesten ook de

archieven van beide organisaties samensmelten. Maar het Stadsarchief Gent en het Archief

OCMW waren twee organisaties, met een verschillende achtergrond en een verschillende

cultuur. Een gezamenlijke naam kiezen was de eerste uitdaging. Uiteindelijk viel de keuze in

2017 op Archief Gent. Het was een bewuste keuze om het woord Stad en het woord OCMW te

laten vallen, want Archief Gent is de archiefdienst van zowel Stad als OCMW en bij uitbreiding

van Groep Gent.
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OVER STAD GENT

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

Nieuwe locatie

Ondanks de nieuwe naam waren er nog steeds twee aparte werkingen en twee aparte gebouwen:

De Zwarte Doos in Gentbrugge en het gebouw aan de Neermeerskaai, waar het OCMW-archief

gevestigd was. De focus in 2018 lag dan ook op het voorbereiden van de fysieke integratie. Die

samensmelting is nu een feit. De hoofdlocatie van Archief Gent ligt voortaan in Gentbrugge,

Dulle-Grietlaan 12.

Toekomst

Archief Gent wil in de toekomst een dienst zijn die met beide voeten stevig in de 21ste eeuw

staat, volop met de eigentijdse tendensen meegaat en op alle vlakken een voorbeeld is voor

andere archiefdiensten. Drie woorden zullen daarbij een belangrijke rol spelen: zichtbaarheid,

dienstverlening en digitalisering. De uiteindelijke bedoeling is dat de collectie gebruikt wordt, zo

breed als mogelijk, en dat mensen goesting hebben om er mee aan de slag te gaan. In de

komende 6 jaar zal er dan ook hard gewerkt worden om van Archief Gent ook 't archief van

Gent' te maken. De uitdagingen waarvoor de dienst staat zijn groot, het vertrouwen in de

toekomst is dat echter ook.

Informatie

Tom Haeck, diensthoofd Archief Gent, 09 226 94 02, tom.haeck@ocmw.gent

Nele Lefever, Presentatie en participatie Archief Gent, 09 266 94 04, nele.lefever@ocmw.gent

Bevoegd

Bekijk het programma voor het openingsweekend van Archief Gent

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/erfgoed/archief-gent/de-kijker/opening-archief-gent


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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