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Parkeergebouw met 392 plaatsen opent in
Bloemekenswijk

Het Getouw, het nieuwe parkeergebouw op het bedrijventerrein U-Connect in de

Bloemekenswijk, opent op woensdag 6 juli 2022 de deuren. Er zijn 392

parkeerplaatsen en 10 oplaadpunten voor elektrische wagens. Zowel

buurtbewoners als bezoekers en werknemers van de sociaaleconomische

bedrijven op de site kunnen er terecht.

Met parkeergebouw Het Getouw zorgt stadsontwikkelingsbedrijf sogent voor 392 extra

parkeerplaatsen op de voormalige UCO-site in de Bloemekenswijk. De 350 parkeerplaatsen op

de verdiepingen zijn voor buurtbewoners, bezoekers en werknemers van het bedrijventerrein,

de 42 plaatsen op het gelijkvloers zijn voor dienstvoertuigen van de Stad Gent. Voor elektrische

voertuigen zijn er op de eerste verdieping vijf laadpalen, goed voor tien publieke oplaadpunten.

Het parkeergebouw is te bereiken via de Gaardeniersweg.

⏲

http://persruimte.stad.gent/
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Parking Het Getouw biedt de bewoners van de Bloemekeswijk de mogelijkheid
om vlakbij te parkeren. Met de elektrische laadpalen in de parking
ondersteunen we ook de shift naar elektrische mobiliteit.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

De nieuwbouw is een ontwerp van Baro Architectuur in samenwerking met Cobe Ingenieurs en

Istema Ingenieurs. Het is een open hellingbaangarage met centraal een vide voor een goed

overzicht over de hele parking.
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Vooral de accenten in roestkleurig staal, zoals de langgerekte trap langs de
gevel aan de Gaardeniersweg, vallen op, net zoals de balustrades en de
ruitvormige gevelstructuur. Op termijn zullen klimplanten zorgen voor een
groene, bloemrijke gevel.
— Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling

Op woensdag 6 en donderdag 7 juli is parkeren in het nieuwe parkeergebouw gratis, daarna is

het betalend. Buurtbewoners kunnen via een bewonerstarief vanaf 15 euro per maand een

abonnement krijgen, voor ’s nachts en in de weekends. Alle tarieven op

stad.gent/parkinggetouw.

Contact voor de pers

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-

mail sofie.aelterman@stad.gent

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Julie Verbruggen, communicatie sogent, gsm 0472 90 11 86, e-

mail julie.verbruggen@sogent.be

Bevoegd

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

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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