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Tijdelijke invulling gezocht voor kiosk in
Citadelpark

De Stad Gent gaat op zoek naar een invulling die de komende één tot drie jaar

sfeer en gezelligheid brengt aan de kiosk in het Citadelpark. Activiteiten moeten

kleinschalig en publiek toegankelijk zijn en de buurt en het park ten goede komen.

De organisator hoeft geen huur te betalen.
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Het Citadelpark is een belangrijke groene ader in de stad. Heel wat mensen halen er een frisse

neus, komen er wandelen of houden er een picknick. De tijdelijke invulling moet dan ook

passen binnen dat plaatje. Gezien de beperkte oppervlakte van de kiosk, kan ook de ruimte

rondom de kiosk deels gebruikt worden, voor bijvoorbeeld een terras. De overeenkomst met de

toekomstige organisator is geldig voor één jaar, maar kan verlengd worden tot drie jaar. Dat

hangt af van de restauratie van de kiosk, waarvoor de planning momenteel in opmaak is.

We willen het Citadelpark in al zijn pracht en praal herstellen. Een tuin voor de
buurt, een park voor de stad. Ook deze zomer willen we de kiosk laten
herleven tot tot een gezellige plek om samen te komen, waar iedereen zich
welkom voelt en kan genieten van artistieke en andere buurtactiviteiten.
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen en Buurtwerk 

De tijdelijke invulling aan de kiosk moet de buurt en de bezoekers van het park ten goede

komen. Activiteiten moeten kleinschalig zijn en altijd publiek toegankelijk. Het initiatief moet

bijdragen tot de leefbaarheid van de buurt, de wijk en het park, en passen bij de beleving van

het park. Verschillende initiatieven aanbieden, is een pluspunt. Dat kan door bijvoorbeeld

samen te werken met andere kandidaten. De organisator hoeft geen huur te betalen.

De kiosk is een unieke plek in het Citadelpark. Wist je dat deze ruimte zelfs
een kelder heeft? De komende jaren werken we verder aan de opwaardering
van het Citadelpark en de kiosk. Maar ondertussen zoeken we naar een
invulling door en vooral voor Gentenaars en de buurt.
— Rudy Coddens, die tijdelijk schepen van Facility Management Annelies Storms vervangt

Interesse?

Een kandidatuur indienen kan vanaf 26 februari tot 20 april 2021 via

offertes.vastgoed@stad.gent, met als onderwerp 'indiening kandidatuur invulling kiosk

Citadelpark'. De kiosk is vrij te bezichtigen, maar wie toegang wil tot de kelder, moet een

plaatsbezoek aanvragen via melisa.kilic@stad.gent. Er is een online kennismakingsmoment op

dinsdag 9 maart. Inschrijven kan via katelijne.vandenbrande@stad.gent.

 

Download de volledige open oproep
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Contact

Daan Nelen, kabinet schepenen De Bruycker, Storms en Coddens, gsm 0479 31 22 51, e-

mail daan.nelen@stad.gent

Bevoegd

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

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@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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