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Buurtsporthal Tondelier verwelkomt bewoners
en verenigingen Rabotwijk

Buurtsporthal Tondelier heeft op zaterdag 28 september feestelijk de deuren

geopend. Naast sportclubs is het de bedoeling dat vooral bewoners van de

Rabotwijk er komen sporten en elkaar ontmoeten.

Met de nieuwe buurtsporthal wil de Stad Gent de bewoners van de Rabotwijk en omgeving de

kans geven om in hun directe nabijheid te sporten in een kwaliteitsvolle, laagdrempelige

infrastructuur, met focus op de niet-sporter. Op het veld is minivoetbal, zaalvoetbal, volleybal,

basketbal en badminton mogelijk. Er is ook sportmateriaal zoals onder meer een

minitrampoline, een Zweedse bank en een plint aanwezig.

Nieuwe thuis voor buurtprojecten

⏲



Een buurtschool zal overdag gebruikmaken van de sporthal voor sportlessen en ook een aantal

sportclubs zullen er hun vaste stek hebben. Ook het buurtsportproject 'Move 9000' van vzw

Jong zal de sporthal gebruiken. Drie buurtsportwerkers voorzien samen met de buurt een

sportaanbod gericht op buurtbewoners en lokale organisaties.

Met de Sport-Na-Schoolpas kunnen jongeren in buurtsporthal Tondelier dan weer omnisport,

cricket of volleybal beoefenen. En op woensdag is er een samenwerking met vzw Sportaround

om volwassenen die in de buurt werken een sportieve lunchpauze aan te bieden. Ook het

voetbalproject dat ooit ontstond op De Site in de Rabotwijk vindt na een aantal jaren in de

Odisee Hogeschool een thuis in de nieuwe buurtsporthal.

Eenvoudig binnen en buiten met QR-code

Buurtsporthal Tondelier kan onbemand geëxploiteerd worden. Een uitgebreid toegangssysteem

met QR-codes geeft clubs en sporters toegang tot de zaal en de kleedkamers. Ze kunnen ook zelf

de verlichting en tussenwand instellen. De QR-code is gekoppeld aan het reserveringssysteem.

Een poetsrobot zorgt voor het onderhoud van de sportvloer. 

De sporthal is een passiefbouw met een lager energieverbruik, een verwarming op basis van

restwarmte en duurzame ledverlichting. Farys|TMVW is medebeheers- en onderhoudspartner

van buurtsporthal Tondelier, net als in de andere sporthallen die eigendom zijn van de Stad.

'Gent heeft al een aantal kleinere sportruimtes op wijkniveau, maar Tondelier is
de eerste van vier buurtsporthallen nieuwe stijl: kwalitatieve sporthallen in het
hart van woonwijken waar de focus ligt op het activeren van buurtbewoners.'
— Sofie Bracke, schepen van Sport 

Buurtsporthal Melopee opent op 25 oktober de deuren, buurtsporthallen Ledeberg en Sint-

Denijs-Westrem volgen binnen een aantal jaren.

Contact

Cathy Verschoore, Team Iedereen Sport, gsm 0477 96 36 79, e-mail

cathy.verschoore@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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