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Coronaveilig blokken in ICC en
Dienstencentrum Ledeberg

Het coronavirus stak er in augustus een stokje voor, maar in de kerstvakantie

voorziet de Stad Gent weer locaties om te blokken. Dat kan coronaveilig in het ICC

of in Dienstencentrum Ledeberg, samen goed voor 192 plaatsen. Studenten

moeten vooraf een plaats reserveren.
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OVER STAD GENT

Tijdens de tweede zit in augustus kreeg Student in Gent bijzonder veel hulpkreten van

studenten binnen. Veel van de locaties om samen te studeren konden immers door de

coronapandemie niet openen, en voor veel studenten is zo’n locatie een belangrijk onderdeel

van een goede blokperiode. De Stad Gent kan in de kerstvakantie twee coronaveilige locaties

openen. Het ICC biedt plaats aan 152 studenten, Dienstencentrum Ledeberg heeft 40 plaatsen.

Studenten kunnen vanaf 17 uur vandaag, woensdag 16 december 2020, een plaatsje reserveren

via www.stad.gent/studenten/bloklocaties.

Jaarlijks voorzien we samen met de hogeronderwijsinstellingen bloklocaties
voor studenten. Dit jaar is dat nog belangrijker, omdat samen studeren voor
veel studenten een van de weinige mogelijkheden is om elkaar te ontmoeten.
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Blokken in het ICC en Dienstencentrum Ledeberg kan van 21 december 2020 tot en met 24

januari 2021. Dat gebeurt coronaveilig en in twee shifts, één overdag en één 's avonds. Op

feestdagen zijn de bloklocaties gesloten. Op kerst- en oudejaarsavond is het wel mogelijk om de

eerste shift te komen studeren. Studenten moeten vooraf reserveren en vrijwilligers leiden alles

in goede banen.

Er zijn nog andere plaatsen om samen coronaveilig te studeren. Zo zijn er jeugdverenigingen en

organisaties die hun lokalen openstellen, en zorgen ook de Gentse onderwijsinstellingen voor

bloklocaties. Alle locaties zijn gebundeld op de website www.blokmap.be.
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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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