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Café Boer Janssens in Gentbrugge zoekt
uitbater voor komende 18 jaar

De Stad Gent lanceert een oproep om een nieuwe uitbater te vinden voor Café

Boer Janssens in Gentbrugge. De Stad zoekt een uitbater voor de komende 18 jaar

die mikt op een laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt en voor bezoekers.

De Stad Gent gaat op zoek naar iemand die de komende 18 jaar een drank- en eetgelegenheid

wil uitbaten, gelegen naast de Gentbrugse Meersen en de recent aangelegde sportcluster. De

locatie moet ook in de toekomst een laagdrempelige ontmoetingsplek blijven zijn voor de buurt

en de bezoekers. Grote troef, naast de prachtige ligging, is dat het gaat om een overeenkomst

voor een lange termijn. De richtdatum voor de aanvang van de nieuwe overeenkomst is 1

oktober 2021.
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‘Café Boer Janssens is een pleisterplaats voor de buurt, wandelaars en
gebruikers van de sportcluster. Dat moet het ook in de toekomst blijven. Het
gebouw is prachtig gelegen midden in het groen, maar er is wat werk aan. De
Stad zal geïnteresseerden daarom begeleiden bij de opmaak van hun
voorstel.’ 
— Annelies Storms, schepen van Facility Management 

Wat kan je verwachten

De toekomstige uitbater beschikt over een gebouw van 120 vierkante meter en een ruim terras

met tuin. Het gebouw bestaat uit een verbruikszaal met toog, een kleine keuken en een berging.

De huidige dakverdieping kan nog verbouwd worden om 80 vierkante meter extra ruimte te

creëren. De nieuwe uitbater voert wel zelf de nodige renovatie- en inrichtingswerken uit, en

gaat hierover regelmatig in overleg met de Stad.

Hoe kandidaat stellen

Geïnteresseerden moeten eerst deelnemen aan een coronaproof plaatsbezoek, waar meer

informatie gegeven wordt over de staat van het gebouw. De bezoeken gaan door op donderdag

19 november 2020 en donderdag 26 november 2020. Tijdens het bezoek krijgen

geïnteresseerden een rondleiding en uitleg over de staat van het gebouw. Inschrijven via

vastgoedbeheer@stad.gent is verplicht.

Kandidaten kunnen daarna een voorstel formuleren aan de hand van een invulformulier.

Indieners worden beoordeeld op de meerwaarde voor de buurt, duurzaamheidsmaatregelen, de

businesscase en de huurprijs. Wie dat wenst, kan begeleiding krijgen bij de opmaak van het

dossier.

Contact

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

mail laurens.teerlinck@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.
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