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Gerenoveerde woningen voor kwetsbare
huurders

De Stad Gent voorziet subsidies voor twee initiatieven die betaalbaar wonen voor

kwetsbare doelgroepen mogelijk moeten maken. Vzw Trafiek en vzw Woongift

krijgen elk 50.000 euro voor het realiseren van concrete projecten.

Buurthuis Pierkespark renoveert verdiepingen
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Vzw Trafiek kocht acht jaar geleden de directeurswoning in het Pierkespark om haar koffiehuis

uit te breiden. De aankoop gebeurde met leningen van buurtbewoners. De eerste en tweede

verdieping van het gebouw deden dienst als berg- en stockageruimte voor buurtbewoners.

Trafiek diende een dossier in bij de Stad Gent en krijgt nu 50.000 euro subsidies om beide

verdiepingen te renoveren tot een eenslaapkamerappartement, geschikt voor één of twee

personen. De plannen zijn klaar, binnenkort wordt de vergunning ingediend.

De renovatie gebeurt samen met de organisatie '100 huizen van de Brugse Poort' en vrijwilligers

uit de buurt in de vorm van een bouwkamp. Een aannemer handelt de complexere

verbouwingen af. In het voorjaar van 2022 is het appartement bewoonbaar. Vzw Stappen

begeleidt de toekomstige bewoners, Trafiek zorgt dat ze zich thuis voelen in de wijk.

Woongift.gent renoveert drie woningen

Woongift.gent vzw kreeg dan weer 50.000 euro subsidies om drie woningen van WoninGent te

renoveren. Daar zullen drie jaar lang dak- en thuisloze jongeren onderdak vinden. Samen met

Samenlevingsopbouw Gent worden de jongeren begeleid naar een definitieve woning. De

renovatie wordt ook bekostigd door de opbrengst van The Empty Shop, crowdfunding en de

Koning Boudewijnstichting.

In totaal beschikt de Stad Gent over 1,2 miljoen euro subsidies die betaalbaar
en kwalitatief wonen voor kwetsbare doelgroepen mogelijk moeten maken.
Want net voor deze mensen is het noodzakelijk dat ze degelijke huisvesting
hebben om op die manier aan hun leven te kunnen bouwen.
— Tine Heyse, schepen van Wonen

De projecten van Trafiek en Woongift.gent kregen subsidies na een eerste oproep. In december

2021 volgt een tweede oproep waarbij sociale organisaties opnieuw een dossier kunnen

indienen.

Contact

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Bevoegd

mailto:dirk.bogaert@stad.gent


Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Internationale Solidariteit, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

Stad Gent

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:schepen.heyse@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

