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Studie onderzoekt opwaardering omgeving
Scandinaviëblokken

De appartementen in de Scandinaviëstraat aan de Afrikalaan. © Peter De Bock
De Stad Gent heeft van de Vlaamse overheid 144.000 euro subsidie gekregen voor
twee studies. Eén studie onderzoekt de opwaardering van de omgeving van de
Scandinaviëblokken aan de Afrikalaan. Een andere studie onderzoekt de rol van
het stadspatrimonium als plekken voor alle Gentenaars.

Inpassen in een nieuwe wijk

De eerste studie zal onderzoeken hoe de Stad Gent de omgeving van de Scandinaviëblokken kan
opwaarderen en koppelen aan de nieuwe ontwikkelingen rond de dokken en de Afrikalaan. Niet
alleen ruimtelijke aanpassingen worden onder de loep genomen, ook het sociale aspect wordt in
acht genomen. Ook het energiezuiniger maken van de blokken op een betaalbare manier is een
uitdaging waar de studie zich over buigt.

Een stad is nooit af en voortdurend in beweging. Dankzij deze
stadsvernieuwingssubsidies kunnen we onze stad blijven vernieuwen
en herdenken.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Aan de Afrikalaan zijn er plannen voor een nieuwe wijk met ruimte voor bedrijven, winkels en
horeca, maar ook voor zo'n 670 extra woningen. Er komt een fiets- en wandelbrug over de
Afrikalaan zelf en meer groen in de omgeving.

Meer informatie over de bestaande plannen voor de nieuwe wijk aan de
Afrikalaan

Stadspatrimonium als openbare ruimte
De Stad Gent laat ook een studie uitvoeren rond ‘het stadsgebouw 2.0’. De Stad wil de rol
onderzoeken van zogenaamde ‘third places’, plaatsen naast woon- en werkplekken waar
Gentenaars samenkomen. De studie zal niet focussen op één gebouw, maar onderzoekt hoe het
stadspatrimonium een rol kan spelen in het maatschappelijke leven van de Gentenaars.
De studies komen er dankzij de jaarlijkse conceptsubsidies van de Vlaamse overheid voor
stadsvernieuwingsprojecten. Naast Ieper, Ronse en Roeselare ontvangt ook Gent een subsidie.

Ik wens de stad Gent alle succes. De conceptsubsidies vormen een
belangrijke eerste stap om onze Vlaamse steden te vernieuwen. Deze studie
kan in de toekomst leiden tot een prachtige realisatie die van Gent een nog
bruisendere stad zal maken, waar het duurzaam en aangenaam wonen,
werken en leven is.
— Bart Somers, Vlaams minister van Stedenbeleid
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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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