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Winternachtopvang voor daklozen volzet: 12
extra bedden beschikbaar

De winternachtopvang in het Prinsenhof.

De extra noodopvangplaatsen van de winternachtopvang voor daklozen werden

op dinsdag 21 januari 2020 opengesteld. Er zijn nu 12 extra bedden beschikbaar

bovenop de basiscapaciteit van 105 bedden verspreid over 3 locaties in Gent.

Tot maandag 20 januari was er voldoende aanbod voor dak- en thuislozen in de nachtopvang.

In het begin van de winternachtopvang waren er gemiddeld 20 bedden per nacht vrij op een

totaal van 105 bedden verspreid over 3 locaties. Maar in januari werd het steeds drukker. Sinds

maandag is de nachtopvang volzet. In samenspraak met CAW en Huize Triest werden dan ook

de extra noodopvangplaatsen opengesteld.
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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.

'Met temperaturen rond het vriespunt zien we dat het aantal mensen in de
nachtopvang stijgt. We spreken daarom een buffer van 12 extra
noodopvangplaatsen aan. Ook vorig jaar was dat voor een korte periode
nodig. De extra opvangplaatsen blijven beschikbaar zolang het nodig is.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid

De noodopvangplaatsen zijn ten minste tot en met donderdag beschikbaar. Als de

basiscapaciteit van 105 bedden daarna volledig gebruikt wordt en er wordt opnieuw vrieskou

voorspeld, zullen de extra bedden opnieuw worden opengesteld. Het gaat om 9 bedden in de

locaties uitgebaat door CAW en 3 bedden in Huize Triest.
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