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Gent opent begin 2023 nooddorp voor
vluchtelingen uit Oekraïne in Eikstraat

Er komt begin 2023 een nieuw nooddorp in Gent voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Daarover hebben Vlaanderen en de Stad Gent een principeakkoord gesloten. Het

nooddorp komt op een terrein in de Eikstraat en zal een 200-tal units bevatten

waar 600 personen terechtkunnen.
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Op vraag van de Stad Gent heeft Vlaanderen beslist om ook in Gent een nooddorp in te richten

voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om een terrein in de Eikstraat in Gent. De voorbije

dagen is met de eigenaar van de gronden een principeakkoord bereikt. Het nooddorp zal een

200-tal units bevatten waar 600 personen terechtkunnen. Het plan is om het nooddorp tegen

begin 2023 gebruiksklaar te maken. De voorbereidende werken starten in de loop van

september-oktober 2022. Vlaanderen en de Stad Gent zullen ook hier initiatief nemen om met

de diverse sectoren de nodige omkadering uit te werken. Voor de buurt komt er in het najaar

een informatiemoment, zodra er meer duidelijkheid is over timing, aanpak en voorzieningen.

Gent en de Gentenaars hebben zich van bij de start van de crisis in Oekraïne
solidair getoond. We zetten nu een nieuwe stap door samen met Vlaanderen
een nooddorp op te richten in onze stad. Zo zorgen we voor verdere
kwalitatieve opvang voor mensen op de vlucht uit het getroffen gebied.
— Mathias De Clercq, burgemeester

De Stad Gent en Vlaanderen bereiden met het nieuwe nooddorp onder meer de opvang voor

van vluchtelingen uit Oekraïne die tot vandaag al een tijd door particuliere gastgezinnen

worden opgevangen in het kader van #plekvrij. Dat zijn er in Gent momenteel 332. De Stad

biedt op dit moment ook kleinschalige collectieve opvang aan op een aantal plekken in Gent,

goed voor 120 plaatsen. Er komt vanaf 7 oktober 2022 ook gradueel bijkomende opvang voor

105 personen in een pand in de Hofstraat.

Er worden ongeveer 16.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in
Vlaanderen. Momenteel zijn er nog voldoende beschikbare plaatsen, maar we
weten niet hoe de oorlog gaat evolueren. Daarom heeft de Vlaamse regering
voor de zomer beslist om extra financiering vrij te maken voor lokale opvang
en een extra nooddorp. In dit nooddorp gaan 600 mensen terechtkunnen. De
Stad Gent toont zich van haar warmste kant.
— Bart Somers, Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur



In Vlaanderen blijven we inzetten op een kwalitatieve opvang van de
Oekraïense oorlogsvluchtelingen. We hebben hierbij steeds gemikt op een
diverse mix aan oplossingen, gaande van publieke opvang tot particuliere
opvang. Het nooddorp in Gent is uiteraard deel van een voldoende
aantrekkelijk collectief aanbod dat ervoor zal zorgen dat we extra druk op onze
Vlaamse woonmarkt vermijden.
— Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen
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