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Nieuwe eigenaar gezocht om kiosk op Kouter uit
te baten

De Stad Gent lanceert een oproep om een nieuwe invulling te vinden voor de

blauwe kiosk op de hoek van de Kouter en de Kouterdreef. De huidige

overeenkomst eindigt op 31 augustus 2020. De Stad zoekt iemand die de komende

6 jaar een aperitiefconcept kan aanbieden. Inschrijven kan van 21 februari tot en

met 27 maart 2020.

De Stad Gent gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor 'de blauwe kiosk' op de Kouter voor de

komende 6 jaar. Er wordt gezocht naar iemand die een aperitiefconcept kan aanbieden. Naast

het concept en de meerwaarde ervan voor de sfeer op de Kouter en de bloemenmarkt, speelt

ook de prijs die een uitbater wil betalen mee in de toewijzing. Wie met seizoensgebonden en

lokale producten werkt, heeft een streepje voor.
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De nieuwe uitbater kan ervoor kiezen om de kiosk over te nemen van de huidige eigenaar, of om

een nieuwe kiosk te plaatsen. Die moet zich wel bevinden binnen de gegeven oppervlakte, met

een maximum van 5m², en kleuren en materialen bevatten die neutraal zijn en passen in de

omgeving. De nieuwe eigenaar kan ook gebruikmaken van een terrasruimte van minimaal

28m².

'Eind 19de eeuw kon je Gent niet doorkruisen zonder een kiosk tegen te
komen. Er stonden er meer dan 40 verspreid over de stad. Sinds Wereldoorlog
II verdwenen echter heel wat kiosken uit het straatbeeld. De kiosk op de
Kouter hebben we altijd in ere gehouden, en is ondertussen een iconisch
beeld. Het was oorspronkelijk een krantenkiosk, maar werd in 1990
omgevormd tot een openluchtbar.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Inschrijven kan van vrijdag 21 februari tot en met vrijdag 27 maart 2020. Meer info is terug te

vinden op de stadswebsite via stad.gent/dekiosk.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen via offertes.vastgoed@stad.gent. Voor

vragen en extra informatie kunnen ze mailen naar vastgoedbeheer@stad.gent.

Contact

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

mail laurens.teerlinck@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 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.
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