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Extra 'flatwachter' voor Muide-Meulestede en
Brugse Poort

De Stad Gent zorgt ervoor dat de sociale huisvestingsmaatschappijen een extra

'flatwachter' kunnen aanwerven. Dat brengt het totaal op vier. De nieuwe

flatwachter zal actief zijn in Muide-Meulestede en de Brugse Poort. De Stad

verlengt bovendien de subsidieovereenkomsten met de sociale

huisvestingsmaatschappijen in de periode 2020-2022.

Een aantal wijken met veel sociale hoogbouw in Gent hadden al een flatwachter. Die voelt wat

er leeft en gebeurt in en rond de sociale woontorens waar hij actief is. Bewoners kennen hem,

hij praat met iedereen en zorgt ervoor dat alle mogelijke problemen worden opgelost: van een

defecte deurbel tot een conflict tussen bewoners. Hij geeft informatie over het sorteren van

afval en over waar bewoners vrijwilligerswerk kunnen doen, en organiseert soms kleine

activiteiten waarbij ze elkaar beter kunnen leren kennen.
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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 flatwachter verbindt de sociale woongemeenschap met alle mogelijke wijkpartners. Dit alles

om de bewoners van de sociale woontorens een goede levenskwaliteit te garanderen.

Wegens succes verlengd

De Stad Gent verlengt de subsidieovereenkomsten met de sociale huisvestingsmaatschappijen

om de flatwachters verder aan het werk te zetten in de periode 2020-2022. Een grondige

evaluatie toont aan dat de flatwachters erg goed werk leveren, en dat de leefbaarheid in de

buurten met veel sociale woningen erop vooruitgegaan is. Daarom komt er nu een extra

flatwachter bij, wat het totaal op vier brengt. De Stad investeert in totaal 470.000 euro in de

flatwachters. De voorbije jaren waren ze al actief in Nieuw Gent, in de sociale woontorens aan

de Watersportbaan en in het Rabot. Nu zullen ze ook werken in Muide-Meulestede en de

Brugse Poort.

'De flatwachters zijn de oren en ogen van de sociale woontorens waar ze
actief zijn. Ze zijn goud waard voor het samenleven in deze
woongemeenschappen. We waarderen het werk van de flatwachters heel erg
en zijn blij dat we er nu nog één extra in dienst kunnen nemen.'
— Tine Heyse, schepen van Wonen
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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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