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Laatste rechte lijn voor tijdelijk buurthuis ’t Groot
Plein in Malem

De buurtbewoners van de wijk Malem leggen op dit moment de laatste hand aan

hun tijdelijke buurthuis aan de Normandiëlaan. Op woensdag 29 juni opent ’t

Groot Plein de deuren. Opmerkelijk: het buurthuis kan na zijn dienst in Malem

gewoon elders opgesteld worden.
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In afwachting van een definitief buurthuis zijn de buurtbewoners van de wijk Malem al een

tijdje bezig met het bouwen van een tijdelijk buurthuis aan de Normandiëlaan. Dat bestaat uit

een verwarmde unit, enkele containers en een grote overkapping. De buurtbewoners, verenigd

in vzw Allemalem, krijgen daarbij hulp van medewerkers van Labland en ondersteuning van de

Stad Gent.

Gedroomde plek voor iedereen

Op woensdag 29 juni 2022 opent het tijdelijke buurthuis, dat 't Groot Plein gedoopt werd,

officieel de deuren. Het beheer is in handen van de jongeren van Malem zelf, en tal van lokale

verenigingen plannen er al activiteiten en workshops. Zo zijn Circusplaneet, Averroes, Vroem

Vroem, Futsal Besiktas en Vzw Jong al van de partij. Maar iedereen met een plan of idee kan bij

't Groot Plein aankloppen.

’t Groot Plein is een prachtig verhaal dat de buurtbewoners samen schrijven.
Een buurthuis brengt sowieso mensen samen, een buurthuis ook letterlijk
samen opbouwen doet dat nog meer.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

Intussen is architectenbureau Atelier Janda Vanderghote aangesteld om een definitief

buurthuis voor de wijk te ontwerpen. De buurt krijgt inspraak in dat proces via allerlei

workshops en inspraakmomenten. De werken zouden starten na de zomer van 2023. Zowel

voor de tijdelijke opstelling als voor het definitieve jeugdhuis voorziet de Stad Gent budget

vanuit het stadsvernieuwingsproject voor de Brugse Poort.

Met onze stadsvernieuwingsprojecten investeren we niet alleen in stenen,
maar vooral ook in mensen. Ontmoetingsplekken zoals dit, voor en door
bewoners, zorgen voor sociale cohesie en versterken de wijk.
— Mathias De Clercq, burgemeester

https://labland.be/


Contact voor de pers

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

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Pieter Brusselman, vzw Allemalem, gsm 0498 57 26 78, e-

mail pieter.brusselman@gmail.com

Bevoegd

Meer info over het ontstaan van 't Groot Plein

Meer info over het project van Allemalem vzw 

Meer info over Zuurstof voor de Brugse Poort
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