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Gent op zoek naar eigenaars van gronden nabij
studentencampussen

Gent is op zoek naar de grondeigenaars die onbebouwde gronden hebben van

minimaal 1.000 vierkante meter nabij een Gentse campus. Als ze kiezen voor

duurzame studentenhuisvesting op hun grond, kunnen ze rekenen op

persoonlijke en intensieve begeleiding van de Stad.

De Stad Gent is op zoek naar de grondeigenaars die een (grotendeels) onbebouwde grond van

minimaal 1.000 vierkante meter hebben op maximaal 10 minuten fietsen van een

studentencampus. De Stad wil hen overtuigen om te kiezen voor duurzame

studentenhuisvesting op hun grond. Als de grondeigenaars die keuze maken, kunnen ze

rekenen op persoonlijke begeleiding van de Stad.
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De Stad gaat dan niet alleen op zoek naar een geschikte projectontwikkelaar, maar helpt ook

mee met de opmaak van een kwaliteitsvol ontwerp en treedt op als centraal aanspreekpunt. Zo

worden de grondeigenaar en de projectontwikkelaar op een zo efficiënt en vlot mogelijke

manier naar een vergunning geloodst.

Leefbaarheid als voorwaarde

Op die manier wil het stadsbestuur niet alleen voor een vlotte realisatie van meer

studentenhuisvesting zorgen, maar tegelijk ook de duurzaamheid van bouwprojecten bewaken.

Zo moet de locatie geschikt zijn, het ontwerp goed doordacht, de leefbaarheid voor de buurt

gegarandeerd.

Wij zoeken een match tussen grondeigenaars en projectontwikkelaars om een
project rond duurzame studentenhuisvesting vlot van de grond te krijgen.
Tegelijk waken we van bij het begin over de draagkracht van de buurt en de
leefbaarheid van projecten.
— Tine Heyse, schepen van Wonen

Door zelf initiatief te nemen, zorgen we ervoor dat de leefkwaliteit van de stad
wordt bewaakt. Dit is in het belang van alle Gentenaars, maar ook in het
belang van de studenten en de onderwijsinstellingen.
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en Stedenbouw

Grondeigenaars die een beroep willen doen op de hulp van de Stad, kunnen hun perceel

doorgeven voor 1 juli 2022 via ruimtevoorstudenten@stad.gent met vermelding van het exacte

adres en/of kadasternummer van het perceel. De Stad mikt op het einde van de rit op een

twintigtal projecten.

Contact voor de pers

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

Bevoegd

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

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@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
mailto:schepen.watteeuw@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

