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Extra middelen voor buurtorganisaties en
vrijetijdsaanbod in Nieuw Gent

De komende jaren investeert de Stad Gent fors in de wijk Nieuw Gent. Zo wordt er

een wijkwerkplaats opgestart en komt er extra sport- en speelinfrastructuur.

Daarnaast wil de Stad de wijkbewoners meer betrekken via participatie- en

activeringstrajecten. Er komt ook een extra straathoekwerker.
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De Stad Gent, de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent en vele wijkpartners werken met

het stadsvernieuwingsproject 'Nieuw Gent Vernieuwt' aan een levendige en aangename

woonwijk. WoninGent vervangt de komende 10 jaar 6 sociale woontorens door nieuwe,

kwalitatieve sociale woningen. De Stad Gent heeft 10 miljoen euro aan investeringen gepland en

zal onder andere een nieuw centraal park aanleggen en het Rerum Novarumplein en de

Kikvorsstraat heraanleggen. De Stad investeert ook in polyvalente ruimtes voor de buurt. Maar

bovenal investeert Stad Gent in mensen. Voor de periode 2020-2023 gaat het om 3,2 miljoen

euro voor de werking van buurtorganisaties en infrastructuur.

'Nieuw Gent is een wijk met veel uitdagingen. De komende jaren investeren
we niet alleen in stenen, maar vooral ook in mensen. We verhogen de woon-
en leefkwaliteit en we zetten samen met veel Gentse partners in op de
kwetsbare bewoners in de wijk.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Wijkwerkplaats en straathoekwerker

De Stad Gent maakt middelen vrij voor laagdrempelige hulp. Zo krijgt aanloophuis Poco Loco,

een ontmoetingsplek voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid, extra middelen om

voor drie jaar een mobiele werker in te zetten. Er komt ook een extra straathoekwerker voor de

volledige wijk.

Nieuw Gent krijgt bovendien een wijkwerkplaats. Dat wordt een atelier waar wijkbewoners

kunnen klussen, waar ondernemerschap kan groeien en waar mensen begeleid worden naar

werk of een opleiding. In 2020 wordt een coördinator aangesteld om de wijkwerkplaats verder

vorm te geven.

Bij Pino en Campus Atelier

Het wijkhuis Bij Pino, met een koffiebar, klusatelier en doorgeefwinkel, wordt verdergezet. KAA

Gent Foundation ontvangt middelen om het wijkhuis uit te baten. De organisatie krijgt ook

extra middelen om de Buffalo League en Buffalo Dance Academy verder te zetten.

Campus Atelier ontwerpt en bouwt samen met buurtbewoners, buurtorganisaties en passanten

constructies in de openbare ruimte. Die opdracht wordt verlengd en uitgebreid met een

tijdelijke invulling van het gebouw van de voormalige parochiale Kring. 

Groter aanbod sport en vrijetijdsbesteding



Het aanbod aan cultuur- en vrijetijdsbesteding wordt uitgebreid. Brede School zal in

samenwerking met de Academies voor Deeltijds Kunstonderwijs wijkateliers (muziek, woord,

dans en beeld) organiseren. Larf vzw begeleidt de jongeren van Nieuw Gent in het realiseren

van hun ambities. Jongeren beschikken zelf over een deel van het budget van 'Plantrekkerij'.

Symfonieorkest Vlaanderen vzw zet laagdrempelige, muzikale trajecten op voor kinderen.

Wijkscholen worden ondergedompeld in de wereld van de klassieke muziek, met een

uitwisseling met de Bijlokesite.

Mais Quelle Chanson vzw richt samen met bewoners muzikale ontmoetingsmomenten in.

Manoeuvre vzw zet uitnodigende, artistieke dynamieken op, onder andere in de openbare

ruimte. Wallin vzw organiseert straatkunstactiviteiten in cocreatie met bewoners en

organisaties. Het Jeugdhuis Nieuw Gent, de Speel-o-theek en Circusplaneet zullen ook de

komende jaren hun werking verderzetten.

Nieuw sportveld

De Stad Gent kocht in 2019 de voormalige Kring op het Rerum Novarumplein aan. In het

masterplan voor de wijk is dat een potentiële locatie voor nieuwe sociale woningen. In

afwachting van de bouw daarvan moet het gebouw de thuisbasis voor de wijk en haar

organisaties worden, zoals Bij Pino en de wijkwerkplaats.

Naast de herinrichting van het volledige park rond de woontorens (3,4 hectare) is er extra geld

om een sportveld in te richten op de terreinen van stedelijke basisschool De Panda. Buiten de

schooluren kan de buurt er gebruik van maken. Dit nieuwe sportveld zal klaar zijn vooraleer het

naastgelegen sportveldje plaatsmaakt voor de sociale woningen.

Deze maand krijgt de gemeenteraad tot slot het voorstel om een investeringssubsidie toe te

kennen aan Scouts In Kriko, zodat zij hun afgebrande lokalen opnieuw kunnen opbouwen,

inclusief een overnachtingsmogelijkheid voor jeugdgroepen.

Contact

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

mail thomas.dierckens@stad.gent

Wannes Haghebaert, Dienst Stedelijke Vernieuwing, tel. 09 266 82 33, e-mail

wannes.haghebaert@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.

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

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@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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