
 18 april 2019, 10:50 (CEST)

Immense muurschildering aan lokaal
dienstencentrum De Horizon

Tijdens de paasvakantie legde graffitikunstenaar SMOK de laatste hand aan een

immense muurschildering op de zijgevel van lokaal dienstencentrum De Horizon

aan de Lousbergskaai. Met dit kunstwerk wil de Stad Gent de lokale

dienstencentra beter zichtbaar maken in het straatbeeld en als bakens in de buurt

voor actieve senioren positioneren.

Drie lokale dienstencentra, De Horizon, De Boei en De Thuishaven, zijn in een

appartementsblok ingebouwd, waardoor ze in het straatbeeld veel minder opvallen en

voorbijgangers er vaak achteloos voorbij lopen. Oudere buurtbewoners weten soms niet dat ze

daar terechtkunnen voor dienstverlening en activiteiten.

Levendige en eigentijdse ontmoetingsplaatsen

⏲

https://www.ocmwgent.be/De-Thuishaven.html
https://www.ocmwgent.be/De-Boei.html
https://www.ocmwgent.be/De-Horizon.html


In plaats van te werken met klassieke gevelbanners met foto's, koos het departement

Ouderenzorg van de Stad Gent voor muurschilderingen. De drie centra hebben grote blinde

zijgevels die zich daar uitstekend toe lenen.

'Muurschilderingen zijn opvallender, creatiever, verrassender dan klassieke
gevelbanners. Ze worden gezien, er wordt over gesproken en ze worden
gedeeld op sociale media. Ze geven een fris imago aan onze lokale
dienstencentra, die levendige en eigentijdse ontmoetingsplaatsen voor
ouderen en buurtbewoners zijn. Ruimer bekeken draagt dit ook bij tot een
positieve beeldvorming over de ruim 40.000 actieve senioren die Gent telt.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Seniorenbeleid

Sorry, Not Sorry Street Art Map

De opdracht werd toegewezen aan SMOK (Bart Boudewijns uit Edegem), een gerenommeerd

straatartiest wiens werk ook in het buitenland te bewonderen valt. Hij portretteert in de

muurschilderingen bezoekers of vrijwilligers van het lokaal dienstencentrum. Wie dat worden,

kunnen de bezoekers zelf beslissen via een wedstrijd. Voor De Horizon viel de keuze op Isabelle

Cauwels (56), die er zumbalessen volgt.

De muurschilderingen aan de lokale dienstencentra worden ook opgenomen in het street art

parcours van de Stad Gent 'Sorry, Not Sorry Street Art Map', dat bezoekers langs de mooiste

'street art' in Gent gidst. Nog dit voorjaar komen ook de twee andere lokale dienstencentra aan

de beurt. Begin mei begint SMOK aan de muurschildering aan De Boei. Daarna volgt De

Thuishaven.

Wat doet een lokaal dienstencentrum?

Een lokaal dienstencentrum wil oudere buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten

wonen door zorg op maat aan te bieden en activiteiten te organiseren. De Stad Gent heeft elf

lokale dienstencentra, verspreid over de hele stad.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Rudy Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

mailto:laurens.teerlinck@stad.gent
https://www.ocmwgent.be/lokaledienstencentra.html
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/kunsten/kunst-publieke-ruimte/sorry-not-sorry-street-art-map


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.

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
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