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Eerste plannen Sint-Jozefkerk klaar: ateliers in
ondergrondse crypte

De voorlopige plannen voor de Sint-Jozefkerk in de wijk Rabot-Blaisantvest zijn

klaar. De ondergrondse crypte zal plaats bieden aan atelierruimtes waarover de

buurt mee kan beslissen. Een centrale trap in de kerk zal naar de crypte leiden. De

kerk krijgt ook twee nieuwe ingangen.

Kloppend hart

⏲
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De Stad Gent kocht de Sint-Jozefkerk om er een plek voor de buurt van te maken. De eerste

voorlopige plannen zijn nu klaar en worden voorgesteld aan de buurtbewoners. Op basis van

hun input wordt het plan verder uitgewerkt. De voorbereidende werken, zoals het in orde

brengen van elektriciteit en sanitair, starten al begin 2021. De grotere werken starten begin

2022.

Grootste verandering is de inrichting van de halfondergrondse crypte, die onder de gehele kerk

loopt. De crypte wordt opgeknapt om plaats te bieden aan meerdere flexibele atelierruimtes. De

buurt kan mee beslissen over de invulling ervan. Voorlopige ideeën zijn een keuken, een

houtatelier en een fietsherstelplaats. Bezoekers zullen de crypte kunnen bereiken via een

centrale trap in het kerkschip.

De Sint-Jozefkerk wordt het kloppende hart van de wijk Rabot-Blaisantvest,
een plek voor en door de buurt waar iedereen zich welkom voelt en terechtkan
om activiteiten te organiseren. In 2022 moet deze herbestemming rond zijn.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Twee nieuwe ingangen
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De Sint-Jozefkerk krijgt ook twee nieuwe ingangen. De ingang aan de voorkant van de kerk in

de Wondelgemstraat blijft, maar aan de zuidzijde (richting Griendeplein) komt een

inkomstgebouw met een lift en trappen die gelijkvloers en crypte voor elke gebruiker

toegankelijk maken. Aan de noordkant van de kerk (richting Gasmeterlaan) komt een helling

zodat fietsers makkelijk de fietsenstalling kunnen bereiken.

Rararabot
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Met de campagne 'Rararabot' wil het stadsbestuur de mening van de wijkbewoners horen over

de nieuwe plannen voor de kerk, onder meer via een participatieplatform. In het voorjaar van

2021 stelt de Stad Gent dan een coördinator aan die samen met de buurt de meest geschikte

invulling voor het gebouw zoekt. De verdere inrichting van het kerkschip gebeurt daarna.

Omdat een groot informatiemoment met de bewoners (in de kerk) nu helaas
niet mogelijk is, hebben we grote panelen langs de zijkant van de kerk
geplaatst, een brochure bij iedereen in de bus gestopt én een online
participatieplatform gemaakt waarop iedereen nog tot en met 17 januari 2021
zijn mening kwijt kan.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

Contact

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent

Lien Braeckevelt, kabinet schepenen De Bruycker en Storms, gsm 0486 91 18 21, e-mail

lien.braeckevelt@stad.gent

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

sofie.lagaisse@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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