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Kandidaten gezocht voor tijdelijke invulling
voormalig dierenasiel

Het voormalige dierenasiel in het Citadelpark krijgt een tijdelijke invulling. De

Stad Gent zoekt enthousiaste burgers of verenigingen met ideeën voor de

gelijkvloerse verdieping, de koer en de vroegere kennels. Voorstellen moeten een

link hebben met het Citadelpark en de buurt. De winnende kandidaten krijgen

vanaf 1 december 2020 drie jaar de sleutel in handen.

Ontmoetingsplaats

De voorkeur gaat uit naar een mix van verschillende invullingen en initiatieven, die rekening

houden met de historische context van het gebouw en de parkomgeving en die voornamelijk

gericht zijn op buurtbewoners. Wie een voorstel heeft met een link naar de buurt van het

Citadelpark, kan zich kandidaat stellen. Verschillende geïnteresseerden mogen zich ook

verenigen. 
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'De charmante villa uit 1913, omgeven door ons grootste stadspark, heeft een
enorm potentieel als ontmoetingsplaats voor de buurt. De villa zal de komende
3 jaar gebruikt kunnen worden. Ondertussen zet de Stad stappen om een
nieuwe definitieve bestemming te vinden voor het voormalige dierenasiel. Het
Citadelpark leeft op.'
— Schepen Annelies Storms en schepen Astrid De Bruycker

Procedure

De eerste stap is een plaatsbezoek op dinsdag 15 september 2020, doorlopend van 16 tot 20

uur. Het is verplicht voor kandidaat-beheerders, maar staat open voor iedereen die mee werk

wil maken van de tijdelijke invulling. Inschrijven moet via katelijne.vandenbrande@stad.gent,

met vermelding ‘inschrijving plaatsbezoek dierenasiel’, naam en telefoonnummer en de

tijdsspanne waarin je wenst te komen. Breng ook een mondmasker mee.

Na het plaatsbezoek volgt op maandagavond 21 september een afstemmingsmoment.

Geïnteresseerden wisselen ideeën uit, gaan op zoek naar mogelijke samenwerkingen en stellen

bijkomende vragen. Kandidaat-beheerders kunnen er een groep vormen waarmee ze samen een

project indienen, of aansluiten bij een bestaande groep.

Na het plaatsbezoek en het afstemmingsmoment kunnen kandidaten hun voorstel indienen.

Dat moet ten laatste op zondag 18 oktober 2020, voor 10 uur. Daarna worden alle kandidaturen

beoordeeld door een jury van betrokken stadsdiensten.

Contact

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

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Voor alle informatie over de procedure
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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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