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Actieplan om Gents nachtleven na corona nog
meer te doen bruisen

De Stad Gent heeft samen met de uitgaanssector een actieplan klaar om het

Gentse nachtleven na corona nog meer te doen bruisen. Een Nightlife Coach en

een Nightlife Council brengen alle partners samen op zoek naar kansen, mét

ruimte voor experiment en verrassende locaties.

Dialoog en overleg

Ook in Gent is de uitgaanssector hard getroffen, maar van stilzitten is geen sprake. De voorbije

maanden werkten vertegenwoordigers van de sector en de Stad Gent samen aan een actieplan

om het nachtleven in Gent naar een hoger niveau tillen. Op professioneel vlak, maar ook op vlak

van veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en inclusie.
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http://persruimte.stad.gent/


De oprichting van een Nightlife Council en de aanstelling van een Nightlife Coach moet de

dialoog tussen de Stad Gent en de sector optimaliseren. Bart Meyskens zal als kersverse

Nightlife Coach ook zetelen in de Nightlife Council. Die adviesraad komt vier keer per jaar

samen met vertegenwoordigers uit de sector én onafhankelijke experten in nachteconomie,

leefbaarheid, druggebruik, inclusiviteit en ecologie.

Nightlife Coach in de frontlinie

Bart Meyskens werd in september aangesteld als eerste Nightlife Coach in Gent. Met meer dan

25 jaar ervaring in het Gentse nachtleven is Bart een bekend gezicht. Als starter begon hij met

eigen, kleine events, maar hij werd al snel opgepikt als medeorganisator bij onder andere

Eskimofeesten, Belmondo in het S.M.A.K., Culture Club, Club 69, Avenue L, enzovoort. Hij was

ook manager van dj's zoals Fredo&Thang en heeft een internationaal netwerk in de

muziekscene. Daarnaast investeerde hij in de Gentse horeca- en nightlifesector met zaken zoals

Millie Vanillie, Zwartwit en andere.

Ik zie mezelf als de brug tussen de sector en de stad. Ik wil alle visies op één
lijn brengen, van Gentenaars, ondernemers en stadsdiensten tot feestvierders,
cafégangers en bezoekers. Met goesting kijk ik uit naar de renaissance van
het nachtleven en de impact na de doorstart. 
— Bart Meyskens, Nightlife Coach

https://persruimte.stad.gent/images/371954


We willen in de Nightlife Council tot een constante, open dialoog met alle
betrokken partijen komen en zowel de sector als de experten een adviserende
rol geven. We willen zo aantonen dat we het nachtleven belangrijk vinden. De
creatieve en economische meerwaarde ervan kan in Gent nauwelijks
onderschat worden. 
— Sofie Bracke, schepen van Economie

Experiment en verrassing

In het actieplan staat bovendien dat de huidige uitgaansplekken in de stad behouden blijven en

dat er een kader komt om extra opportuniteiten voor een bruisend nachtleven te bekijken, met

een focus op experimentele ideeën waar geen draaiboek voor bestaat, of verrassende locaties,

zoals een party op de fly-over.

Enkele actiepunten worden op korte termijn verwezenlijkt. Zo komt er op de stadswebsite meer

informatie voor zowel starters als ervaren ondernemers over regelgeving, subsidies en het

aanvragen van vergunningen en verzekeringen. In samenspraak met de Nightlife Coach zal de

sector jaarlijks ook buddy’s aanduiden die startende partypromotoren bijstaan in hun eerste

jaren. Tegen het voorjaar van 2021 wordt ook een bureau aangesteld om uitgebreid onderzoek

te voeren naar de economische impact, tewerkstelling, uitstraling en het groeipotentieel van het

Gentse nachtleven. En er komt een inspraakmoment met burgers die gebruik maken van het

nachtleven in Gent.

 

De afgelopen decennia speelde Gent in de Champions League van het
nachtleven, en ik ben blij dat daar met dit actieplan niet alleen erkenning voor
komt, maar dat er bij alle betrokken partijen duidelijk een wil is om de Gentse
nightlifesector op dat niveau te laten verder spelen.
— Ben Van Alboom, nightlife-expert (die verder niets van voetbal kent)

Contact

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

Lees hier het volledige actieplan

mailto:eline.creve@stad.gent
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/43731-1606902537-ONTWERP-ACTIEPLAN%20NIGHTLIFE-09dd07.pdf


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.

Bevoegd

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
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