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Weer zomerterras bij kiosk Citadelpark, nu met
nog meer sport en spel

Net zoals vorige zomers zorgt Monterey, een initiatief van Freehouse vzw, straks

weer voor een zomerterras aan de kiosk in het Citadelpark. De organisatie zet

bovendien nog meer in op gratis activiteiten voor buurtbewoners, jongeren en

jonge gezinnen, en dat voortaan het hele jaar door.

De Stad Gent ging in februari op zoek naar een invulling die sfeer en gezelligheid brengt aan de

kiosk in het Citadelpark. Iedereen kon een voorstel indienen. Monterey, een initiatief van

Freehouse vzw, wist uiteindelijk de jury te overtuigen. De Stad sluit een overeenkomst met

Freehouse vzw voor één jaar. Bij een positieve evaluatie wordt die overeenkomst verlengd tot

drie jaar.
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De kiosk zal nu echt kunnen herleven als een gezellige plek waar iedereen
zich welkom voelt en kan genieten van artistieke en andere buurtactiviteiten.
En dit het hele jaar door. 
— Annelies Storms, schepen van Facility Management, Feesten en Evenementen

We zijn verheugd met de invulling door en vooral voor Gentenaars en de buurt.
Monterey krikt de beleving van dit prachtige park op én versterkt de banden
met de buurtbewoners door hen mee te betrekken. 
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen, Buurtwerk en Participatie

3-tal activiteiten per week

Monterey zorgde ook de vorige jaren al voor een zomerterras aan de kiosk. Die formule

verandert niet. Van begin juni tot eind september kunnen parkbezoekers en buurtbewoners

weer genieten van het terras en van het podium met lokale muzikanten en performers. Maar

deze keer zet de organisatie nog meer in op sport en spel voor jongeren en buurtbewoners.

Zo staat er deze zomer per week een 3-tal gratis activiteiten voor jongeren en jonge gezinnen op

het programma. Daarnaast wordt een deeltijdse medewerker aangesteld die de banden met de

buurt zal versterken en die buurtbewoners zal begeleiden bij het organiseren van een activiteit.

Bovendien zal Monterey voortaan niet alleen in de zomerperiode, maar doorheen het hele jaar

activiteiten aan de kiosk coördineren.
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