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Tijdelijke bouwspeelplaats op Gantoise-site en
ontmoetingsplaats voor Meulestede

In Gent gaan twee nieuwe tijdelijke invullingen van start. Vzw das Kunst start met

de uitbouw van een tijdelijke experimentele bouwspeelplaats op de Gantoise-site

in Gentbrugge. Meer noordelijk, aan de kop van Meulestede, wordt de tijdelijke

ontmoetingsplaats Aperotheek opgezet. De Stad voorziet deze legislatuur in totaal

3 miljoen euro voor tijdelijke invullingen.

Bouwspeelplaats op Gantoise-site

Vzw das Kunst is niet aan haar proefstuk toe. Sinds 2018 ontwikkelt de vereniging het concept

van de bouwspeelplaats in Gent. Zo konden kinderen tussen 8 en 14 jaar de voorbije twee jaar

op de Lübeck-site aan de Afrikalaan al voluit experimenteren met afgedankt materiaal.
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Naar dit voorbeeld volgt in de periode 2020-2022 een gelijkaardig experiment op de site

Gantoise in Gentbrugge. Op deze plek stond het voormalige Jules Ottenstadion en komt in de

toekomst de ecowijk Gantoise. In aanloop naar de opening op 28 juni zet das Kunst in de buurt

rondom de site een traject op met bewoners. Het gebruikte materiaal op de site zal zo duurzaam

en ecologisch mogelijk zijn.

'Kampen bouwen, aan het knutselen en timmeren slaan met recup materiaal…
het kan allemaal op deze bouwspeelplaats onder de deskundige begeleiding
van Das Kunst. Deze zomer wordt de max!'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Aperotheek

Aan de kop van Meulestede willen vzw Surpluz en De vrienden van Meulestede de handen in

elkaar slaan met verschillende verenigingen, artiesten en muzikanten om er deze zomer (juni -

september) een tijdelijke ontmoetingsplaats te realiseren. Het wordt een laagdrempelige plaats

waar de buren in contact kunnen komen met elkaar en lokale artiesten. De tijdelijke stek zal

onder meer gebruikt worden als afstandspodium, ankerpunt voor buurtactiviteiten of als

vergaderruimte. Uiteraard wordt bij alle activiteiten rekening gehouden met de geldende

coronamaatregelen.

3 miljoen euro voor tijdelijke invullingen

De Stad Gent voert de investeringen voor tijdelijke invullingen fors op: in de huidige

bestuursperiode is er 3 miljoen euro vrijgemaakt. Jaarlijks wordt 300.000 euro beschikbaar

gesteld via het Fonds Tijdelijke Invullingen. Daarnaast wordt er jaarlijks 200.000 euro voorzien

om gebouwen veilig en gebruiksklaar te maken.

'Braakliggende terreinen en leegstaande panden worden slimmer gebruikt
door ze tijdelijk open te stellen voor burgers, verenigingen en bedrijven. Zo
ontstaat meer ruimte voor experimenten van Gentenaars, die meedenken over
hoe de stad kan verbeteren. Een tijdelijke invulling kan een nieuwe dynamiek
brengen in de buurt.' 
— Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk en Participatie

Lees meer over de Bouwspeelplaats

https://daskunst.be/bouwspeelplaats/


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.

Contact

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

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

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

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

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

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:laurens.teerlinck@stad.gent
mailto:sofie.redele@stad.gent
mailto:schepen.debruycker@stad.gent
mailto:schepen.decruynaere@stad.gent
mailto:schepen.storms@stad.gent


Stad Gent

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

