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Oude hockey- en tennissite Gantoise krijgt
tijdelijke buurtbestemming

De Gentse vzw Cirq mag samen met vzw Sportaround en Refu Interim tijdelijk

gebruikmaken van de voormalige site van hockey- en tennisclub Gantoise in

Gentbrugge. De drie organisaties zullen er een buurtgerichte werking opzetten en

allerhande activiteiten organiseren.

De drie sociale verenigingen mogen aan de slag op het leegstaande sportcomplex tussen de

Tennisstraat, de Bruiloftstraat en de Arthur Van Laethemstraat in Gentbrugge. Ze krijgen

daarbij steun van de Stad Gent. In de loop van februari 2022 kunnen de buurtbewoners de site

leren kennen tijdens een receptie met rondleiding. Ze kunnen dan ook zelf aangeven welke

initiatieven ze de voorkeur geven.
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We maken de tijdelijke invulling mogelijk van zo'n 23.000 waardevolle
vierkante meter. In samenspraak met de buurtbewoners zullen de drie sociale
verenigingen een mix van sportieve, culturele én participatieve initiatieven
uitwerken. Deze plek zal, gedragen op het nu al aanwezige enthousiasme,
snel een laagdrempelig trefpunt worden voor ontspanning, ontmoeting en
ontplooiing.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Een nieuwe dynamiek in de wijk

Vzw Cirq start een buurtwerking op. Buurtbewoners zullen de gedeelde ruimtes, zoals de

cafetaria, de keuken, de grote sporthal en het achterste hockeyveld, online kunnen reserveren.

De gemeenschappelijke projecten worden maandelijks besproken en er wordt telkens overlegd

of er ruimte is voor extra organisaties.

Sportspot

Vzw Sportaround zorgt voor de invulling van de sportvelden en de sporthal en organiseert er

een 'Sportspot'. Buurtbewoners zullen de terreinen tegen een kleine vergoeding ook kunnen

huren. Op het hockeyveld zullen kinderen en jongeren dan weer vrij kunnen sporten, ook in de

wintermaanden. Daarnaast komt er een escaperoom gemaakt door jongeren, en in de zomer

zorgt vzw Sportaround op het evenementenveld voor een groot kinderparadijs met zand,

springkastelen en een fietsparcours.

Refu Interim

Refu Interim, de derde partner, wil op de locatie een gemeenschap van vrijwilligers,

buurtbewoners, culturele partners, bedrijven en andere geïnteresseerden uitbouwen. Dat kan

bijvoorbeeld door een voorbereidingstraject richting vrijwilligerswerk op te zetten of door

activiteiten te organiseren rond tewerkstelling.
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