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Stad Gent samen met Kompass Klub op zoek
naar gepaste locatie

De Gentse nachtclub Kompass Klub kan nog even op de Vynckier-site blijven als

pop-up, maar in de zomer start Revive er met verbouwingen. Omdat de Stad Gent

het Gentse nachtleven hoog in het vaandel draagt, gaat ze samen met de club op

zoek naar een gepaste locatie.
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De bekende Gentse nachtclub Kompass Klub kan nog even als pop-up verder op de huidige

locatie op de Vynckier-site aan de Nieuwevaart, maar in de zomer begint projectontwikkelaar

Revive er met verbouwingen. Daarom kan de Stad Gent aan Kompass geen langdurige

omgevingsvergunning verlenen. De site is bovendien bouwkundig erfgoed en bevat ook enkele

beschermde monumenten, wat een toekomst voor Kompass op de huidige locatie bemoeilijkt.

Omdat de Stad Gent het Gentse nachtleven wil ondersteunen, gaat ze nu samen met de club op

zoek naar een gepaste locatie. Geen eenvoudige opdracht, want de locatie moet goed bereikbaar

zijn, maar er mag ook geen hinder zijn voor omwonenden. De Stad Gent bekeek al verschillende

locaties, maar gaat nu voor het eerst ook op zoek naar industriële sites en onderzoekt wat

daarvoor de wettelijke voorwaarden zijn en of die aangepast kunnen worden.

Op dit moment laat de wetgeving stedenbouwkundig geen club toe op de oude
Vynckier-site, die bovendien ook erfgoed is. We starten nu het proces om
dergelijke evenementen ruimtelijk een plaats te geven in onze stad,
bijvoorbeeld op industriële sites. We gaan snel samen met Kompass Klub op
zoek naar een geschikte locatie.
— Filip Watteeuw, schepen van Stedenbouw, Mobiliteit en Publieke Ruimte

Kompass Klub is een internationaal gerenommeerde nachtclub die we hier in
Gent graag willen verankeren. We zoeken daarom samen met hen naar de
best mogelijke locatie en het stadsbestuur wil voor het eerst ook naar
industriële sites kijken. Die passen nu eenmaal het best bij het DNA van de
Kompass én daar veroorzaakt een grootschalige club weinig tot geen overlast.
— Sofie Bracke, schepen van Economie 

Zowel Gent als een industriële locatie zitten in het DNA van Kompass, het is
super dat we nu samen deze piste gaan bewandelen om Kompass een finale
plaats te geven.
— Jens Grieten, Kompass Klub
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