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Heropening ontmoetingsruimte lokaal
dienstencentrum De Regenboog op woensdag
15 januari 2020 om 14 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit voor de heropening van de ontmoetingsruimte van lokaal

dienstencentrum De Regenboog op woensdag 15 januari om 14 uur in de Lucas De Heerestraat

83, 9000 Gent. Dankzij een grondige renovatie kreeg De Regenboog een frisse, moderne look

en staat het centrum klaar om minder mobiele bezoekers en jongsenioren in de best mogelijke

omstandigheden te ontvangen.

Meer ruimte

Aan de verbouwingen hangt een prijskaartje van 950.000 euro. Zo werd in de

ontmoetingsruimte de toog deels verlaagd voor rolstoelgebruikers en werd er meer ruimte

gecreëerd door het afbreken van een ingebouwde stille ruimte. De bibliotheek is nu in de

ontmoetingsruimte geïntegreerd. Voor de vloerbedekking viel de keuze op duurzaam en

ecologisch linoleum. Ramen, plafond, zitmeubilair, alles is vernieuwd.

Twee terrassen

⏲



Verder kreeg de ontmoetingsruimte een tweedelig terras met zicht op de fraaie stadstuin van De

Regenboog. Een eerste terras op dezelfde hoogte van de ontmoetingsruimte en een tweede

terras anderhalve meter lager naast de tuin, voor rolstoelgebruikers vlot bereikbaar met een lift.

De terrasmeubelen hebben felle kleuren, vergelijkbaar met het zomerterras van

kunstencentrum Vooruit. Bloembakken zorgen voor veel groen.

Een van de elf lokale dienstencentra

De Regenboog is een van de elf lokale dienstencentra van Stad Gent. Een lokaal

dienstencentrum wil oudere en kwetsbare buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis

laten wonen in de best mogelijke omstandigheden en doet dat door zorg op maat aan te bieden,

ontspannings- en vormingsactiviteiten te organiseren en informatie en advies te geven. De

Regenboog richt zich specifiek op bewoners van de buurt Gent-Sint-Pieters en de wijk Nieuw-

Gent/UZ. In 2018 verwelkomde De Regenboog 1.135 unieke bezoekers.

Programma

14 uur: verwelkoming door Mathias De Clercq, burgemeester, Rudy Coddens, schepen van

Sociaal Beleid & Armoedebestrijding, Gezondheid en Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, en

Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management

14.30 uur: feestelijke nieuwjaarsreceptie

15.30 uur: buurtbewoners kunnen een kijkje nemen

Contact

Thomas Dierckens, woordvoerder burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Coddens en schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

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

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@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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