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Buurtorganisaties Malem bouwen samen tijdelijk
buurthuis
De buurtorganisaties van de wijk Malem slaan de handen in elkaar om met

ondersteuning van de Stad een tijdelijk buurthuis te bouwen. Begin volgend jaar

gaan ze op het terrein van de Wegendienst in de Normandiëlaan aan de slag met

een verwarmde unit, enkele containers en een grote tent.

In Malem is er grote nood aan plaats om elkaar te ontmoeten. Daarom plant de Stad Gent de

komende jaren de bouw van definitieve jeugd- en ontmoetingsruimtes, maar zulke

bouwprojecten kosten tijd. Dus kwamen de buurtpartners met een voorstel: een tijdelijk

buurthuis. Vzw Allemalem, samengesteld uit verschillende buurtorganisaties, staat in voor de

bouw en later ook voor het beheer van het project, de Stad Gent ondersteunt het initiatief.

In de aanloop naar het geplande nieuwe buurthuis voor Malem werken we een
tijdelijk buurthuis uit. We doen dit samen met de enthousiaste buurtbewoners
en organisaties. Zij weten als geen ander wat er leeft in de wijk en waar er
nood aan is. Samen met hen experimenteren we en geven we vorm aan de
buurtwerking.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

Voor de bouw van het tijdelijke buurthuis rekent vzw Allemalem op de ondersteuning van

Labland. Het tijdelijke buurthuis zal bestaan uit een verwarmde unit, enkele containers en een

grote tent, zodat de hele constructie na vier jaar makkelijk kan verhuizen naar een vergelijkbaar

initiatief. De werken beginnen in het voorjaar van 2022. Als alles meezit, kan het buurthuis

volgende zomer de deuren openen.
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http://persruimte.stad.gent/
https://labland.be/


Warm nest voor iedereen

Het tijdelijke buurthuis wordt een warm nest waar iedereen welkom is, met aandacht voor de

diversiteit in de buurt. Vzw Allemalem roept buurtbewoners op om hun ideeën te delen. De vzw

bestaat uit de organisaties Kano-z-werf, Circusplaneet, Averroes, Studio Bibi, Vroem Vroem en

Futsal Besiktas. De maquette van het buurthuis is op dit moment te zien in de vitrine van

Studio Malem en daarna in de Circuskerk.
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Zowel voor de tijdelijke opstelling als de bouw van definitieve buurt- en

jeugdontmoetingsruimtes in Malem voorziet de Stad Gent het budget vanuit het

stadsvernieuwingsproject voor de Brugse Poort.
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