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Eerste werken gestart aan bouw nooddorp voor
vluchtelingen uit Oekraïne

De voorbereidende werken aan het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in

Oostakker zijn gestart. Het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid

voorziet 200 woonunits voor 600 vluchtelingen uit Oekraïne. De bouw zelf start in

januari 2023 en verloopt in twee fases, waarbij de eerste bewoners hun intrek

nemen in april 2023.

Momenteel verblijven in Gent ongeveer 1.200 Oekraïense vluchtelingen, de meeste bij Gentse

gastgezinnen, vrienden of familieleden. Daarnaast voorziet de Stad enkele kleinschalige

collectieve opvangplaatsen (ongeveer 230 plaatsen). Om de verwachte uitstroom in het kader

van #plekvrij op te vangen, hebben Vlaanderen en de Stad Gent in augustus van dit jaar beslist

dat er een nooddorp zou komen in de Eikstraat in Oostakker.
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Daar zijn nu de voorbereidende nivelleringswerken gestart. Er is ook een inplantingsplan in

opmaak. De eigenlijke grondwerken starten midden januari en de eerste woonunits worden

geleverd tegen midden februari. Als alles volgens plan verloopt, nemen de eerste Oekraïners

hun intrek in april 2023.

Gent blijft zich solidair opstellen in deze Oekraïnecrisis. Dankzij het nooddorp
zullen we ook in langdurige structurele opvang kunnen voorzien. We vinden
het heel belangrijk dat we mensen uit Oekraïne, op de vlucht voor vreselijk
oorlogsgeweld, op een kwalitatieve manier kunnen opvangen in onze stad.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Opbouw in twee fases

In het nooddorp komen in totaal 200 woonunits. De Vlaamse overheid kiest voor een duurzaam

model, waarbij de aangekochte units na het nooddorp een nieuwe bestemming krijgen. De

opbouw zal in twee fases verlopen.

In de eerste fase gaan we een 50-tal woonunits plaatsen die eigendom zijn
van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Deze units zullen
na het nooddorp gebruikt worden voor herhuisvesting van sociale huurders.
Tijdens de tweede fase, in het najaar van 2023, breiden we het dorp dan uit
met een 150-tal mobiele woonunits die nadien gebruikt kunnen worden voor
studentenhuisvesting. Op die manier springen we kostenbewust om met onze
centen en recupereert Vlaanderen een deel van de investering in dit project.
— Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen 

De oorlog in Oekraïne - en dus in Europa - komt misschien niet meer elke dag
in het journaal, maar is zeker nog niet gedaan. Integendeel, Oekraïners
vechten nog elke dag voor hun overleven. We moeten de Oekraïense
vluchtelingen zo goed mogelijk opvangen. Gent laat zich van zijn beste en
warmste kant zien. De Vlaamse regering voorziet financiering voor de opvang
van Oekraïense vluchtelingen, maar zonder de inspanningen van de lokale
besturen zou het ons niet lukken.
— Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur



Contact voor de pers

Thomas Dierckens, woordvoerder burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Ben Bruynseels, woordvoerder minister Diependaele, gsm 0495 70 86 54, e-mail

ben.bruynseels@vlaanderen.be

Arthur Orlians, woordvoerder minister Somers, gsm 0476 26 67 42, e-mail

arthur.orlians@vlaanderen.be

Bevoegd

Meer informatie over het nooddorp

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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