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Gent telt deze zomer elf nieuwe leefpleinen

Gent gaat deze zomer voor een recordaantal van dertien leefpleinen, waarvan elf

nieuwe. Een leefplein is openbare ruimte die tijdelijk als ontmoetingsplek wordt

ingericht en waar er activiteiten voor en door buurtbewoners worden

georganiseerd.

De leefpleinen in het Sleutelbloempark en aan de Watersportbaan zijn ook deze zomer weer van

de partij, maar nu komen daar nog eens elf leefpleinen bij. Het gaat om de locaties Groene

Briel, Sint-Baafsdorp, Heirnisplein, Halvemaanstraat, Lousbergpark, Gentbruggeplein,

Scandinaviëstraat, Marseillestraat, Casinoplein, Godshuishammeke en Seghersplein.

Een leefplein is openbare ruimte die tijdelijk als ontmoetingsplek wordt ingericht. Het zijn

locaties waar veel mensen wonen, maar elkaar ontmoeten niet altijd vanzelfsprekend is. Of het

zijn locaties waar buurtbewoners al samen activiteiten organiseren en de Stad Gent nu extra

ondersteuning biedt. Bij het kiezen van de locaties houdt de Stad altijd rekening met de

parkeerdruk en de leefbaarheid in de buurt.
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http://persruimte.stad.gent/


Verspreid over de stad plannen we leefpleinen waar buren elkaar kunnen
ontmoeten. Buurtwerkers bepalen vervolgens samen met bewoners de
inrichting en programmatie. Naast de sfeer en gezelligheid, het amusement en
de nieuwe ontmoetingen versterkt ook deze betrokkenheid het buurtgevoel.  
— Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk en Participatie

Op veel leefpleinen zorgt de Stad Gent deze zomer voor heel wat activiteiten, van sport,

spelletjes en workshops tot samen muziek spelen. Ook de wijkorganisaties zelf staan in voor

heel wat activiteiten. Denk aan een koffieklets, petanque, een aperitiefmoment of een optreden.

Op heel wat leefpleinen komen ook kunstenaars en artiesten langs.

Contact

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Bevoegd

De locaties en data van alle dertien leefpleinen

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
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