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Gecentraliseerde opvang met begeleiding als
humane totaaloplossing voor (clandestien)
mobiel wonen
Het Gentse stadsbestuur wil zo spoedig mogelijk, onder meer ter vervanging van

het project Hurstweg, een gecentraliseerde opvang met verplichte begeleiding

inrichten voor mensen die (clandestien) in mobiele woonwagens of barakken

wonen. Hiermee streeft het stadsbestuur een totaaloplossing voor alle bewoners

en terreinen na. Het project houdt in dat de diverse plaatsen waar nu mobiel

clandestien wordt gewoond op het openbaar domein zullen worden ontruimd.  

Opzet

De Stad Gent wil komen tot een totaaloplossing voor alle terreinen waar momenteel mensen in

mobiele woonwagens, caravans of barakken vaak in erbarmelijke omstandigheden wonen,

waaronder aan de Hurstweg. Het stadsbestuur kiest voor een humane oplossing met

gecentraliseerde opvang, in een gebouw of in tijdelijke wooncontainers. Zo wordt een einde

gemaakt aan verschillende kampementen in de stad waar clandestien mobiel wordt gewoond. 

Duidelijke keuze

Intra-Europese migranten die momenteel clandestien in Gent in mobiele woonwagens of

barakken wonen krijgen de keuze tussen ofwel instappen in het huisvestingstraject met een

verplicht begeleidingstraject ofwel ondersteuning voor vrijwillige terugkeer naar hun thuisland.

In beide gevallen worden de bewoners en hun keuze geregistreerd. Gedurende het traject blijft

het aanvaarden van begeleiding een voorwaarde om in het traject te blijven. Wie nu in een

mobiele woonwagen of barak woont, en bekend is bij de opstart van het project, kan op die

manier intensief begeleid worden met het oog op doorstroming naar een stabiele leefsituatie op

vlak van wonen, onderwijs, werk en maatschappelijke integratie. De gecentraliseerde opvang

kan bestaan uit een gebouw maar ook uit een site met wooncontainers. In beide gevallen

worden wagens en caravans geweigerd.

Duurtijd
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Het project loopt maximum 3 jaar. Er wordt getracht om de mensen maximaal te laten

doorstromen naar bestaande opvang- en huisvestingsinitiatieven en begeleidingstrajecten. Voor

bewoners die na afloop van het traject niet zijn doorgestroomd of niet opgevangen werden

binnen andere initiatieven, wordt geen verlenging toegestaan. 

Samenwerking externe partner

De werking met betrekking tot de eerste 3 B’s (Bed-Bad-Brood) wordt via een oproep aan een

externe partner uitbesteed. Stad Gent wil een 24/7-werking garanderen. Stadsdiensten en

andere partners staan in voor de vierde B (Begeleiding). Voor de locatie loopt momenteel een

interne oefening binnen Groep Gent en tegelijkertijd bevraagt de Stad ook de private markt en

het middenveld naar mogelijkheden. Dit nieuwe initiatief komt bovenop en niet in de plaats van

de ambities inzake BBB+ die het stadsbestuur in het bestuursakkoord heeft neergeschreven.

Handhaving

Het project houdt in dat de diverse plaatsen, waar nu clandestien mobiel gewoond wordt, op het

openbaar domein of op gronden in bezit van de Groep Gent, worden ontruimd. Handhaving zal

steeds op een humane wijze gebeuren met de nodige begeleidende gesprekken en de nodige tijd

om het terrein zelf te kunnen verlaten. Hierna wordt clandestien mobiel wonen niet meer

getolereerd. Naar analogie met het antikraakbeleid van de Stad Gent wordt een flankerend

beleid uitgewerkt om private eigenaars te ondersteunen die geconfronteerd worden met

ongewenste innames van hun sites. 

Hurstweg

De gebruiksovereenkomst met De Lijn voor de site Buitensingel/Hurstweg loopt eind augustus

af. Het stadsbestuur heeft aan de Raad van Bestuur van De Lijn een schrijven gericht met de

vraag tot tijdelijke verlenging van de huidige overeenkomst met een half jaar tot uiterlijk 29

februari 2020. Dat geeft het stadsbestuur de tijd om de nieuwe gecentraliseerde opvang te

realiseren en zo een einde te maken aan het her en der wonen in caravans of kampementen op

het grondgebied van Stad Gent. 

Contact

Rika De Belder, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0474 90 02 78, e-mail

rika.debelder@stad.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
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
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Betrokken

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
mathias.declercq@stad.gent

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

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

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
54 31,
e-mail schepen.heyse@stad.gent

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@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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