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De Meubelfabriek gaat van start met groot
openingsfeest

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019 gaat De Meubelfabriek officieel van

start met een openingsfeest. Iedereen kan er twee dagen lang kennismaken met de

22 organisaties die sinds maart bouwen aan hun nieuwe uitvalsbasis en zo zorgen

voor een tijdelijke invulling van de terreinen van de voormalige bowling De

Meibloem en de voormalige meubelfabriek Pauvers-Vandenberghe.

Acht jaar na de sluiting van de meubelfabriek in de Brugse Poort komt er opnieuw bedrijvigheid

in de fabriek. Op 1 maart 2019 overhandigden de Stad Gent en sogent voor 3 jaar de sleutels van

het terrein aan vzw De Meubelfabriek. Sindsdien bouwden de 22 organisaties binnen de vzw vol

enthousiasme aan hun nieuwe uitvalsbasis.
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Op vrijdagavond 27 september opent de tijdelijke invulling om 18 uur op feestelijke wijze de

deuren met muziek, een hapje en een drankje. Op zaterdagnamiddag kunnen bezoekers tijdens

de vrijwilligersbeurs niet alleen de nieuwe bewoners van de Meubelfabriek leren kennen, maar

ook 30 andere buurtorganisaties die zich elke dag opnieuw inzetten voor een bloeiende Brugse

Poort. Daarnaast staan er ook heel wat workshops op het programma.

'Met het oog op de tijdelijke invulling had sogent de terreinen en gebouwen al
veilig gemaakt en symbolisch de sleutel overhandigd. Met de échte start van
de tijdelijke invulling kan de 8.000 m² grote site extra 'zuurstof' geven aan de
Brugse Poort, een van de dichtstbebouwde wijken van Gent.'
— Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter sogent

'De Stad Gent geeft met deze tijdelijke invulling ruimte aan initiatief en
creativiteit. De Meubelfabriek zal geen eiland zijn, maar sterke verbindingen
aangaan met de Brugse Poort, en inspelen op noden in de wijk. De
Meubelfabriek wordt een plek waar je je kan ontspannen, creatief uitleven of
sporten, maar ook leren en werkervaring opdoen.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Broedplaats in de Brugse Poort

De 22 organisaties binnen vzw De Meubelfabriek maken op de terreinen van de voormalige

bowling De Meibloem en de voormalige meubelfabriek Pauvers-Vandenberghe een broedplaats

voor sociale, culturele en sportieve actoren, voor ondernemers, makers en voor

burgerinitiatieven. Er is plaats voor een breed gamma aan activiteiten: indoorvoetbal, een

fietsatelier, meubels en decoratie bouwen met recuperatiemateriaal, een metaalatelier, een

buurtkeuken, repetitieruimtes, nieuwe media en journalistiek, boks, yoga, polegym, klimmen,

muziektherapie, coworking, een jeugdhuis, stadslandbouw, tweedehandsverkoop, ...

Bekijk het volledige programma van het openingsfeest

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/40464-Opening%20Meubelfabriek%20programma-791368.pdf


'De Meubelfabriek streeft ernaar om een creatieve vrijplaats te worden waar
ondernemen en sociaal engagement hand in hand gaan, en waar iedereen
welkom is. De diversiteit aan mensen en ideeën resulteert in een gevarieerd
aanbod aan activiteiten. De Meubelfabriek is een project voor en door de
buurt.'
— Bilal Abbas, De Meubelfabriek

Wat voorafging

Plannen van de vorige eigenaar van deze site om er een woonontwikkeling te realiseren, konden

niet verwezenlijkt worden. In opdracht van de Stad Gent kocht sogent de terreinen op. De Stad

Gent wil er plaats geven aan buurtfuncties en openbaar groen. Het moet de buurt van lucht,

ademruimte, activiteit en ontmoeting voorzien. Voor de definitieve inrichting zal een

participatietraject opgestart worden met de buurt.

Voor de tijdelijke invulling lanceerden de Stad Gent en sogent voor de zomer van 2018 een

oproep naar kandidaat-invullers. Na een bezoek aan de site begonnen de 22 organisaties,

sogent en de Stad Gent de tijdelijke invulling vorm te geven. Stap voor stap en in onderling

overleg werd gezocht naar een organisatiestructuur en een beheerformule die zorgen voor een

faire verdeling van het werk en de nodige openheid naar elkaar, nieuwe partners en de buurt.

Contact

Pieter Vancauwenberghe, Dienst Ontmoeten en Verbinden, gsm 0478 78 52 60, e-mail

pieter.vancauwenberghe@stad.gent

Saar Dewilde, Dienst Ontmoeten en Verbinden, tel. 09 216 64 64, e-mail

buurtwerk.brugsepoort@stad.gent (voor meer info over de vrijwilligersbeurs)

Bevoegd

Maak kennis met de organisaties die in De Meubelfabriek actief zijn

mailto:pieter.vancauwenberghe@stad.gent
mailto:buurtwerk.brugsepoort@stad.gent
https://ookmijn.stad.gent/demeubelfabriek


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.

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@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
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