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Voorstelling project 'Weld·in·Gent' op vrijdag 19
april 2019 om 18.30 uur
Beste lezer

Vijf Gentse scholen (BuSO Wagenschot, CVO Gent, CVO Kisp, Edugo Glorieux en GO!

Groenkouter) die voorzien in een opleiding lassen, namen de creatieve uitdaging aan om binnen

het project 'Weld·in·Gent' zelf unieke fietsenstallingen te ontwerpen en te realiseren.

Van 20 april tot en met 28 april kan het grote publiek de resultaten van dit unieke project

komen bewonderen op de binnenkoer van de Sint-Pietersabdij (aan het Huis van Kina).

Graag nodigen we u uit op de openingsreceptie op vrijdag 19 april 2019 van 18.30 uur tot 20 uur

op de binnenkoer van de Sint-Pietersabdij. Bij de opening ontvangen alle leerlingen en cursisten

een oorkonde uit handen van schepen van Onderwijs Elke Decruynaere.

Met het project 'Weld·in·Gent' smeden de leerlingen/cursisten en leerkrachten de band tussen

de Gentse staalindustrie en Gent als fietsstad. Om de fietsenstallingen een creatievere toets te

geven in het stadsbeeld, gingen de scholen dan ook aan de slag binnen de volgende parameters:

⏲



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.

De ontwerpen werden vervaardigd uit metaal (ferro en/of non-ferro), al dan niet in

combinatie met andere materialen.

De functie 'fietsenstalling' was uiteraard primair. Bijkomende functies zoals zitbank,

plantenbak, verlichting… konden geïntegreerd worden.

Aangezien de ontwerpen bedoeld zijn als straatmeubilair, kreeg ook het veiligheidsaspect de

nodige aandacht.

Dit initiatief was geen wedstrijd.
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Bruno Noël, leerkracht lassen CVO Gent, gsm 0494 44 54 45, e-mail

bruno.noel@onderwijs.gent.be

Peter Peyskens, adjunct directeur PR & Logistiek CVO Gent, gsm 0473 88 94 81, e-mail

peter.peyskens@onderwijs.gent.be
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