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Kersverse jeugdbeweging krijgt onderdak in
nieuwe lokalen bij Gentbrugse Meersen

De Gentse jeugdbewegingen doen het bijzonder goed. Bij de Gentse JNM

(Jeugdbond voor Natuur en Milieu) was er zoveel vraag dat de leiding besloot een

nieuwe groep op te richten. JNM Gent Oost krijgt onderdak in de geplande,

nieuwe jeugdlokalen in de Nelestraat in Gentbrugge, vlak bij de Gentbrugse

Meersen.

De JNM-groep aan de Bourgoyen (die nu JNM Gent West zal heten) is enorm succesvol. De

vraag van kinderen en ouders is haast niet bij te houden. Dus besloot de leiding een nieuwe

jeugdbeweging in het leven te roepen: JNM Gent Oost. De inschrijvingen daarvoor zijn intussen

afgelopen, alle plaatsen waren in een mum van tijd ingevuld. JNM Gent Oost zal op zaterdag

activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar.
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De Jeugddienst zocht met de leiding naar een uitvalsbasis voor de nieuwe jeugdbeweging. JNM

Gent Oost zal kunnen gebruikmaken van de nieuwe jeugdlokalen in de Nelestraat in

Gentbrugge, op de terreinen waar Scouts en Gidsen Jova een stek hebben. De nieuwe lokalen

zouden in de lente van 2020 volledig klaar moeten zijn. Tot dan kan JNM Gent Oost terecht in

de lokalen van de Scouts.

'De komst van een tweede JNM-groep in Gent is goed nieuws om twee
redenen. Er is een extra “wijs” vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
dankzij de meest beestige jeugdbeweging, en we maken dit mee mogelijk op
een prachtige locatie aan een van onze groenpolen!'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Duurzame nieuwbouw

Stadsontwikkelingsbedrijf Sogent staat in voor de realisatie van de nieuwbouw, die twee lokalen

en sanitair zal bevatten. De Jeugddienst staat in voor de financiering van het project, goed voor

200.000 euro. Het gaat om een modulair systeem van duurzame houtbouw. Bovendien zal de

impact van de werkzaamheden op de buurt minimaal zijn, aangezien het bouwsysteem

grotendeels prefab is. 

'De locatie is ideaal voor een JNM-groep. De Gentbrugse Meersen liggen op
wandelafstand en zijn perfect voor onze activiteiten, die altijd geïnspireerd zijn
door de natuur.'
— Tim Vereecken, voorzitter JNM Gent Oost

Contact
Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Ine Van Nuffel, consulent jeugdwerk Stad Gent, tel. 09 269 81 38, e-mail

ine.vannuffel@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 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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