
 04 december 2020, 09:30 (CET)

Eerste wijkkantoor van de Stad Gent opent
straks in Rabot

Op het gelijkvloers van het nieuwe appartementsgebouw aan het Griendeplein 16

in de wijk Rabot-Blaisantvest heeft de Stad Gent een wijkkantoor ingericht.

Burgers kunnen er vanaf 8 december 2020 terecht bij zes stadsdiensten. Het is het

eerste 'wijkkantoor' met die naam in de stad.
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Het nieuwe wijkkantoor bundelt afdelingen van zes stadsdiensten: Burgerzaken, De

Woonwijzer, Werkpunt, Digipunt, GentinfoPunt en de Sociale Dienst. Vanaf 8 december 2020

kunnen buurtbewoners er elke weekdag terecht van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30

uur met allerlei vragen over onder meer wonen en werken. Het onthaal is open, maar om alles

coronaveilig te laten verlopen, moeten bezoekers op voorhand een afspraak maken.

We bundelen onze stedelijke dienstverlening nu ook in de wijken. Dit is het
eerste volwaardige wijkkantoor waar Gentenaars terecht kunnen voor
identiteitskaarten of rijbewijzen, maar ook met al hun vragen over wonen,
werken, het OCMW en vele andere zaken.
— Sofie Bracke, schepen van Publiekszaken

De Stad Gent huurt de grote, open ruimte op het gelijkvloers, maar verplaatste de inkom naar

het Griendeplein, zichtbaarder voor de bezoekers. Met wanden, deuren en valse plafonds

werden verschillende lokalen gemaakt om zo nieuwe loketten en bureauruimtes in te richten. Er

werd een baliemeubel geplaatst voor het GentinfoPunt en een pc-tablet voor het Digipunt. Een

kinderhoekje maakt het wachten aangenamer voor wie kinderen meebrengt. Er komt ook een

waterkoeler in de wachtruimte voor de bezoekers.

Laagdrempelige dienstverlening, dicht bij de mensen: dat is een van dé
prioriteiten in ons sociaal beleid. In de wijk Rabot was er nog geen
welzijnsbureau, de bewoners moesten naar de Brugse Poort of naar de kleine
antennewerking in het buurtcentrum. Nu hebben zij een volwaardig
wijkkantoor.
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid

Er is nieuw sanitair, en ook een kleine kitchenette en een technisch lokaal. De ruimtes kregen

een laagje verf en er werd een ventilatiesysteem en branddetectiesysteem geïnstalleerd. De

inrichtingswerken gingen van start op 1 juni 2020. Aannemer Arickx nv uit Deinze voerde het

gros van de werken uit. De kostprijs ligt rond de 290.000 euro.

contact:



OVER STAD GENT

Lien Braeckevelt, kabinet schepen Coddens, gsm 0486 91 18 21, e-

mail lien.braeckevelt@stad.gent

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Sofie Lagaisse, Dienst Stedelijke Vernieuwing, gsm 0477 96 19 36, e-mail

sofie.lagaisse@stad.gent

Bevoegd

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

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

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@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

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

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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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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