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Welling in S.M.A.K.

En het werd kunst
James Welling is zopas 65 
geworden en hij heeft gelijk 
gekregen. Zijn fotografie 
wordt aanvaard als kunst en 
hijzelf als een gerenommeerd 
kunstenaar. Maar dat was lang 
niet altijd het geval. Toen hij in 
1979 in New York zijn kost ver
diende als keukenhulpje, werd 
fotograferen gezien als een 
hobby voor tijdens je vakantie. 
Familiefoto’s die je achteraf 
inkleefde in een album. 
Echte kunstenaars waren toen 
de schilders, zoals zijn vader 
en grootvader in hun vrije 
tijd. James rebelleerde (zoals 
tieners deden in de jaren ’70 
en ‘80) en begon te fotografe
ren. De kunstwereld zat echter 
niet op zijn werk te wachten. 
De ‘nieuwe kunsten’ zoals 
performances en video liepen 
met alle aandacht weg. 

Wellings fotografie werd 
niet ernstig genomen, ook 
al probeerde hij bruggetjes 
te bouwen naar de klassieke 
kunstwereld. Hij fotografeerde 
fluwelen draperieën, zoals je 
ze vindt op het Lam Gods. Hij 
ging op zoek naar landschap
pen van Amerikaanse schilders 
en maakte exact hetzelfde 
beeld (zie foto), maar dan wel 
met een camera. 

Doka als labo
Welling gaat volop voor het 
experiment. Zijn camera laat 
hij in de schuif liggen en hij 
creëert beelden in de donkere 
kamer, die hij als een labo
ratorium gebruikt. Hij speelt 
met polaroids, met filmstroken 
en met licht rechtstreeks op 
fotogevoelig materiaal. 
Toch blijft een brede erken

ning zeer lang uit, tot zijn 
doorbraak in 2009. In het 
Metropolitan Museum of Art 
in New York kan hij samen 
met andere fotografen zijn 
werk tonen. Zelfs de grootste 
critici van fotografie kunnen 
het dan niet meer ontkennen: 
fotografie is officieel tot kunst 
verheven, en James Welling 
tot een pionier. 
Een overzicht van zijn werk, 
dat leest als de geschiedenis 
van de Amerikaanse kunst
fotografie, is nu ook te zien in 
het S.M.A.K.

INFO
James Welling, nog tot 16 april in het 
S.M.A.K., Jan Hoetplein 1.

 09 240 76 01
 www.smak.be
  

bevoegd: schepen Annelies Storms

GENTINFO 09 210 10 10
Vragen over stadsdiensten? 
Op dit nummer kun je van 
maandag tot en met zaterdag 
terecht, van 8 tot 19 uur. 

 gentinfo@stad.gent  
 www.stad.gent/gentinfo

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van 
de Dienst Communicatie - Stad Gent. 
•  Verantwoordelijke uitgever:  

Stadssecretaris Paul Teerlinck, 
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

•  Eindredactie en coördinatie:  
Yves Deckmyn

 09 266 52 92 
 stadsmagazine@stad.gent 
 www.stad.gent/stadsmagazine
  stadsbestuurgent 
  @Stadgent
  Stad Gent
 stadgent
 Stad Gent

Postadres:  
Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

•  Stadsmagazine Gent is een realisatie 
van f-twee uitgeverij, www.f-twee.be 

•  Werkten aan dit nummer mee:  
Ellen Beyaert, Ine Bonte, Anne 
Deknock, Bart Desomer, Mieke 
De Buysere, Frank Goetmaeckers, 
Thomas Lecompte, Maarten 
Messiaen, Veronique Temmerman, 
Bjorn Vandenbussche, Nathalie Van 
Laecke, Klaas Verdru.

James Welling, 'Olson House in snow 2010' (naar het schilderij van Andrew Wyeth).
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Circuleer 

Door autovrij gebied

Het Circulatieplan verandert 
heel wat voor de bewoners 
en de bezoekers van het 
uitgebreide autovrij gebied. 
Iedereen die daar straks met 
de auto in moet, heeft nog 
steeds een vergunning nodig. 
Vanaf 1 februari verloopt de 
aanvraag echter digitaal.

Ontdek
Ongekend  
engagement 

In Gent zijn er naar schatting 
35.000 mensen met een 
vrijwilligersengagement. 
Ben jij een van hen of wil 
je je ook engageren? Het 
Vrijwilligerspunt matcht 
vrijwilligers met organisaties. 
En omgekeerd.

Verdwaal 
Op het liefdespad

Op zoek naar een lumineus 
idee voor Valentijn? Op 
de Lichtwandeling kun je 
met je geliefde of met je 
vrienden op zoek naar het 
middelpunt van amoureus 
Gent. Onderweg bots je op 
oude Gentse verhalen over 
minnaressen, foefelhoekjes 
en liefdeskinderen.
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Bedenk
Het Burgerbudget

Wat zou jij doen voor je buurt 
of wijk als je 150.000 euro 
had? De Stad trekt 1,3 miljoen 
uit voor een ‘burgerbudget’. 
Elke Gentenaar mag meedoen. 
Hulp nodig om je geniale 
ideeën op papier te zetten? De 
BurgerBudgetBus komt zo.
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kort

TE KOOP STADSGEBOUWEN

HORECA-ATTEST 
AANVRAGEN?
Wie in Gent een horecazaak start, 
dient niet langer de aanvraag voor het 
horeca-attest in bij de horecacoach. Het 
Ondersteuningspunt  Ondernemers Gent 
(OOG) heeft de loketfunctie overgeno-
men. Het OOG helpt je ook verder met 
alle andere starters vragen. De horeca-
coach beoordeelt de dossiers en be-
zorgt het horeca-attest aan de uitbaters.

 09 210 10 60 
 ondernemen@stad.gent 
 stad.gent/ondernemen

OOG, AC Portus, Keizer Karelstraat 1

ONDERNEMER ZKT 
LEEGSTAANDE 
PANDEN

Ben je op zoek naar een ruimte 
voor je winkel, restaurant, kantoor, 
bedrijf of atelier? Heb je een pand 
en zoek je een ondernemer om 
daar een economische activiteit te 
ontwikkelen? De dienst Economie 
brengt ondernemers die op zoek 
zijn naar ruimte samen met eige-
naars van leegstaande panden. 
Voor meer info,  contacteer het 
Ondersteuningspunt  Ondernemers 
Gent (OOG).

 09 210 10 60 
 ondernemen@stad.gent
 stad.gent/ondernemen

OOG, AC Portus, Keizer Karelstraat 1

KROOK MEE 

In het weekend van 10-12 maart staat 
de ontdekking van de Krook in het 
rood gemarkeerd op de agenda. Het 
feestelijk openingsweekend van de 
nieuwe stadsbibliotheek vangt vrijdag 
al aan. Fuif mee, laat je door alle 
verdiepingen van het gebouw leiden 
en ontdek de bibliotheek van de toe-
komst.  Inschrijven is niet nodig. 

 09 266 70 00 (Bibliotheek Zuid)  
 www.dekrook.be
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De Stad biedt momenteel  
vijf stadseigendommen te 

koop aan: een herenhuis in het 
 Patershol, een opbrengsteigen-
dom in een Gentse studenten-

buurt, twee panden in Zwijnaarde 
en het voormalig gemeentehuis 
in  Drongen. Bieden kan nog tot 

en met 31 maart. Alle info over 
de panden en het biedsysteem 
vind je op www.defooz.com. Wil 

je voortaan meteen op de hoogte 
zijn van nieuwe stadseigendom-

men die op de markt komen?  
Schrijf je in via  

www.stad.gent/vastgoedbeheer.



ENERGIEZUINIG 
APPARTEMENT

Wil je snoeien in de energie-
rekening van je appartement? Ver-
huurders en eigenaars kunnen nu 
ook voor de renovatie van gemeen-
schappelijke delen een energie-
premie krijgen, bijvoorbeeld voor 
de isolatie van het dak of de gevel. 
Elke eigenaar krijgt een premie 
volgens zijn inkomenscategorie. De 
laagste inkomens kunnen rekenen 
op hogere premies. De nieuwe 
regels gelden terugwerkend vanaf 1 
september 2016. Bovendien kunnen 
eigenaars, syndici of verenigingen 
van mede-eigenaars rekenen op 
gratis begeleiding door een expert 
van de Energiecentrale.

 09 266 52 00  
 energiecentrale@stad.gent 
 www.energiecentrale.gent

BOVENOP JE PENSIOEN

Ben je ouder dan 65 jaar en heb je door je handicap ernstige moeilijk-
heden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, je 
wassen, poetsen, …? Dan heb je misschien recht op een toelage bo-
venop je pensioen. Ben je of ken je iemand in die situatie? Vraag dan 
naar de ‘tegemoetkoming voor hulp aan  bejaarden’ (THAB). Je kunt 
terecht bij het lokaal dienstencentrum in je buurt of bij je ziekenfonds. 

 09 266 35 14  www.ocmwgent.be

STEUN VOOR
THUISZORG
Draag je thuis de zorg voor een 
kind met een beperking? Vergeet 
de jaarlijkse ‘sociaal pedagogische 
toelage’ van 100 euro niet aan 
te vragen. Je kunt het aanvraag
formulier downloaden op www.stad.
gent of telefonisch opvragen bij de 
dienst Welzijn en Gelijke Kansen. 

 09 267 03 00  
 welzijnengelijkekansen@stad.gent

INCONTINENTIE

Personen met incontinentie 
hebben recht op een jaarlijkse 
toelage van 45 euro. Ken je die 
stedelijke steunmaatregel? De 
voorwaarden en het aanvraag-
formulier kun je downloaden 
op www.stad.gent (trefwoord 
‘incontinentie’) of opvragen bij 
de Dienst Welzijn en Gelijke 
Kansen.

 09 267 03 00 
 welzijnengelijkekansen@stad.gent
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“Meestemmen 
mag 

vanaf 14 jaar.”

“De Stad trekt in 
totaal 1,3 miljoen 
euro uit voor het 
burgerbudget.”

ALS JIJ HET VOOR  
HET ZEGGEN HAD …



Burgerbudget

Heb je een mooi idee om van je stad of wijk een aangenamere 
plek te maken? Werk je plan uit en stel het voor op  

www.burgerbudget.gent. Als voldoende Gentenaars op jouw 
project stemmen, krijg je een budget van 20.000 tot 150.000 euro 

om het te realiseren.

INFO  
Dienst Beleidsparticipatie  09 266 82 40

 jelle.monstrey@stad.gent  
 www.burgerbudget.gent

Bevoegd: burgemeester Daniel Termont

Elke Gentse burger, vereniging, organisatie 

of bedrijf mag een projectidee indienen en 

maakt kans op een stukje burgerbudget. 

Welke projecten komen in aanmerking? 

Dat laat de Stad zoveel mogelijk open, 

vertelt Jelle Monstrey (Dienst Beleids

participatie). “Het belangrijkste is dat het 

een antwoord helpt bieden op een 

uitdaging in je straat, wijk of stad. Zuiver 

commerciële ideeën kunnen niet. Je 

project moet het algemeen belang dienen, 

in Gent plaatsvinden en publiek toeganke

lijk zijn. Binnen die krijtlijnen kan er heel 

veel. Het moet wel om ‘zwaardere’ dossiers 

gaan: het budget bedraagt minstens 20.000 

en maximaal 150.000 euro.”

Kortom: als je op café of aan de zondagse 

ontbijttafel de wereld nog eens aan het 

verbeteren bent, krabbel je idee dan snel 

op een bierkaartje of je servet. Met een 

beetje geluk krijg je het geld om je plannen 

uit te voeren. Jelle Monstrey:  

“De Stad trekt in totaal 1,3 miljoen euro uit 

voor het burgerbudget. Dat bedrag wordt 

verdeeld over de kernstad, de 19deeeuwse 

gordel en de 20steeeuwse gordel. Welke 

projecten een budget krijgen, wordt voor 

30% bepaald door een onafhankelijke 

dialoogkamer – een jury met mensen uit 

verschillende hoeken van de maatschappij. 

De overige 70% ligt in handen van de 

Gentenaars zelf. De stem van je stadsgeno

ten weegt dus het zwaarst door.” 

BurgerBudgetBus
Inspiratie nodig? Die kun je opdoen in de 

ludieke BurgerBudgetBus. Het busje houdt 

de komende maanden halt op verschillen

de locaties in de stad – een overzicht vind 

je ook online op de website.

Je deelnameaanvraag kun je indienen op 

www.burgerbudget.gent ten laatste op 31 

maart. Ook het reglement kun je daar 

nalezen. Jelle Monstrey: “Vind je het 

moeilijk om je idee op papier te zetten, dan 

kun je bellen naar de Dienst Beleids

participatie. Eens je de aanvraag hebt 

ingediend, krijg je snel nieuws of je 

voorstel wordt aanvaard. Als dat het geval 

is, krijg je een paar maanden de tijd om je 

projectvoorstel verder uit te werken en te 

budgetteren. De definitieve versie dien je 

uiterlijk op 30 juni in. Daarna quoteert de 

dialoogkamer de projecten, de publieke 

stemronde start eind september.”

Gent is een kind en jeugdvriendelijke stad 

en dus mag ook de jeugd meedingen naar 

een stukje van het burgerbudget.  

“Elke Gentse minderjarige mag meedoen”, 

vertelt Jelle Monstrey. “En meestemmen 

mag vanaf 14 jaar.”ALS JIJ HET VOOR  
HET ZEGGEN HAD …
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Werken aan het openbaar domein in 2016

± 150.000 m2

nieuwe 
rijwegen

±90.000 m2

vernieuwde 
voetpaden

± 15.000 m2

nieuwe 
fietsinfrastructuur

41 
nieuwe 

toplagen
in asfalt

5 
nieuwe bruggen en 
onderdoorgangen

6 
nieuwe 

fietsstraten

1.100 km 
stadswegen 

213 km 
gewestwegen

60 
bruggen voor fietsers 

en voetgangers

134 
bruggen voor 

gemengd verkeer

44 
spoorwegbruggen

100 
erkende trage wegen 
waarvan 60 nieuwe

37.176 
straatlampen

 en monument-
verlichting

32.448 
bomen

2.231 
vergunde geveltuintjes 

41%
goed tot zeer goed 

58%
aanvaardbaar 

1%
aan herstel toe

Cijfers op moment van publicatie.

OPENBAAR DOMEIN 
IN CIJFERS

TOESTAND 
GENTSE WEGEN 
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jong en wijs

Bouw je repetitiekot

Op zoek naar een geluids dichte  repetitieruimte waar je kunt jam-
men? Vanaf 1 februari kun je tot 2.500 euro premie krijgen voor 
de geluidsisolatie van jouw eigen repetitieruimte. Omdat repetitie-
ruimtes schaars zijn, is de voorwaarde wel dat je de repetitieruimte 
aan drie andere bands ter beschikking stelt.

 09 269 84 80
 www.stad.gent (tik ‘repetitieruimte’ in het zoekvenster)

Kinderen van 2015?
Kies je school

Is jouw kindje geboren in 2015? Of wil 
je volgend schooljaar liever naar een 
andere school? Dan kies je best nu al 
de school die je wil. Dat kan op Meld-

jeaan, de centrale aanmeldingssite van 
alle Gentse kleuter- of lagere scholen. 

De registratie begint op vrijdag 27 
januari om 12 uur ’s middags. Je kunt 

je keuze nog doorgeven tot en met 
vrijdag 17 februari (12 uur ’s middags). 

 0492 722 808 (Lop)
 meldjeaan.gent.be

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Wil je meer weten? 
Surf naar www.jongenwijs.gent of mail naar kindersecretaris@stad.gent.

Gezocht:  
lesgevers Sportdienst

Ben je 16 jaar of ouder? Volg je een oplei-
ding sport- of pedagogische wetenschap-
pen, of heb je al zo'n diploma op zak? Dan 
kun je bij de Sportdienst lesgever worden 
voor de sportkampen, cursussen en sport-
dagen. Meer info? Surf naar www.stad.gent 
en tik in het zoekvenster 'werken bij de 
Sportdienst'. Interesse? Bel of mail voor een 
verkennend gesprek.

 09 266 80 60 
 lesgevers.sport@stad.gent

Klimaatschool XL

Trekt jouw school al mee aan de klimaatkar? Gentse scholen 
die hun CO2-uitstoot reduceren, konden al een subsidie krijgen. 
Nu krijgen ze ook een klimaatworkshop. Als je school iemand 
afvaardigt in de klimaatraad voor kinderen en jongeren, krijg je 
een bonus. Lagere scholen kunnen zo tot 500 euro subsidie 
krijgen, secundaire scholen tot 1.000 euro. Je kunt trouwens ook 
als ouder een project indienen. 

 09 268 23 00
 www.stad.gent (tik ‘klimaatschool’ in het zoekvenster)
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Er is een kindeke geboren … in SintLucas of Jan 
Palfijn? Voortaan kunnen ouders de geboorte
aangifte ter plekke in het Jan Palfijnziekenhuis 

doen, op de materniteitafdeling zelf. Herman 
Palsterman (Dienst Burgerzaken): “In het AZ 

SintLucas kan dat al sinds mei vorig jaar. Op de 
materniteit van Jan Palfijn werkt de aangifte ook al 

en bij het UZ en Maria Middelares zijn de voor
bereidingen volop bezig.” 

Je kersverse boreling aangeven kan in Sint Lucas 
op maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag 
van 9 tot 12.30 uur en in Jan Palfijn op maandag, 
 woensdag en vrijdagnamiddag van 14 tot 16 
uur. “Dankzij deze extra dienstverlening hoeven 
ouders zich niet meer te verplaatsen naar het 
Admini stratief Centrum op het Zuid. Aangifte doen 
kan natuurlijk nog altijd tijdens de openingsuren 
van de loketten.”

 

Geboren en aangegeven

het ding

10
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Een autovrij gebied is nooit helemaal 

autovrij: bewoners rijden naar hun 

parkeerplek, handelaars en leveranciers 

komen laden en lossen, dokters gaan op 

huisbezoek, … Al die mensen hebben een 

vergunning nodig als ze het autovrij 

gebied willen inrijden. En eigenlijk 

moeten we zeggen: de autovrije gebieden. 

Vanaf 3 april telt Gent er immers vijf.  

Zo wil het bestuur de binnenstad meer 

leefbaar maken, de veiligheid voor 

voetgangers en fietsers opkrikken en de 

doorstroom van trams en bussen 

verbeteren. De vijf autovrije gebieden 

hebben elk hun eigen ‘toegangspoorten’ 

(de rode boogjes op het kaartje op p. 12-13). 

Die toegangspoorten zijn de enige 

manier om zo’n gebied in te rijden. Het 

grootste is nog eens opgedeeld in vier 

deelgebieden. Ook die hebben eigen 

'toegangspoorten'. Belangrijk: je krijgt 

enkel een vergunning voor het gebied of 

deelgebied waar je woont of waar je iets 

te doen hebt. Moet je in verschillende 

gebieden zijn? Dan vraag je voor elk 

specifiek gebied een vergunning aan. 

Cameraoogje in het zeil
Op dit moment is het de politie die een 

oogje in het zeil houdt. Dat verandert op  

3 april. Aan de toegangspoorten komen er 

camera’s die elke passerende nummer

plaat lezen. Is er aan een nummerplaat 

geen vergunning verbonden, dan vertrekt 

er een GASboete van 55 euro naar de 

eigenaar van het voertuig. 

Op de volgende pagina’s lees je hoe je jouw 

vergunning aanvraagt.  

Het algemene principe is dat de Stad 

enkel nog digitale vergunningen zal 

uit reiken, via het eloket. Dit kan vanaf  

1 februari. 

Workshop
Kun je niet goed overweg met de compu

ter? Dan word je verder geholpen aan de 

balie van het Mobiliteitsbedrijf. Je kunt 

ook de workshop ‘Hoe vraag ik online een 

vergunning aan voor mijn bezoekers’ 

volgen. Die vindt op 24 februari plaats, in 

de OCMWcampus Prins Filip, Jubileum

laan 217. Inschrijven kan online via  

stad.gent/bezoekersvergunning of via  

09 210 10 30 met vermelding van de 

gewenste sessie: 14, 15 of 16 uur.

VERGUNNING 
GAAT DIGITAAL

Op 3 april voert Gent het Circulatieplan in. Op hetzelfde moment 
wordt het autovrij gebied groter en veranderen de regels om dat 
gebied in en uit te rijden. Alle vergunningen worden bijvoorbeeld 
digitaal. Je kunt jouw vergunning vanaf 1 februari via het e-loket 
aanvragen.

Autovrij gebied

>>
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Moet je met de auto binnen in het autovrij gebied? De regel is simpel: iedereen die het 
autovrij gebied binnenrijdt, heeft een vergunning nodig. Denk dus niet alleen aan je 

eigen vergunning, maar ook aan die van je bezoekers. 

1  Ik woon in het autovrij gebied

Wat mag je doen met je vergunning?
•  Laden en lossen aan je woning.
•  Iemand ophalen of afzetten bij je woning.
•  Naar je garage of standplaats rijden om daar te 

parkeren.

2  Ik woon in het autovrij gebied   
 en krijg bezoek

Wat als je iemand op bezoek krijgt?  
Wat als iemand je thuis komt ophalen of afzetten?

• Voor je bezoekers kun je een tijdelijke  vergunning 
aanvragen, vooraf of op de dag zelf.

• Als je een parkeerplaats of garage hebt, mag je 
bezoeker daar parkeren.

Wat als je een dokter of een thuisverpleegkundige 
nodig hebt?

•  Zorgverstrekkers met een RIZIVnummer mogen 
met een vergunning het autovrij gebied inrijden. 
Dit geldt ook voor organisaties die minder mobiele 
mensen of zieken vervoeren.

•  Zij vragen zelf hun vergunning aan.

Wat als er een aannemer of een dienstverlener  
bij je thuis komt werken?

• Aannemers en leveranciers van diensten (bouwen, 
verbouwen, verhuisdienst, loodgieter …) mogen 
met een vergunning het autovrij gebied inrijden.

• Zij vragen zelf hun vergunning aan.

3  Ik heb een zaak en wil in het 
 autovrij gebied laden en lossen
• Er bestaat een vergunning 

 zowel voor bedrijven die buiten het autovrij 
gebied gevestigd zijn,

 als voor bedrijven die, binnen dat gebied 
gevestigd zijn, maar daar geen garage of stand
plaats hebben.

•  Met die vergunning mag je laden en lossen in alle 
autovrije gebieden.

•  Goed om weten: kotstudenten kunnen die 
 vergunning ook aanvragen om grote aan kopen of 
meubilair af te zetten. 

4   Ik heb een zaak in het  
 autovrij gebied

•  Met je vergunning mag je het autovrij gebied 
inrijden, bijvoorbeeld nadat je een levering 
buiten dat gebied gedaan hebt.

•  Er bestaat ook een vergunning voor bedrijven 
of scholen met een eigen garage of parking in 
een autovrij gebied. Daarmee kun je werk
nemers, klanten en andere bezoekers tijdelijk 
een vergunning geven om tot aan die parking 
te rijden.

HEB JIJ EEN VERGUNNING NODIG?
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Vergunning autovrij gebied: 
zo vraag je ze aan

De vergunning is gelinkt aan je nummerplaat.  
Je kunt je gratis vergunning aanvragen

•  vanaf 1 februari 2017 
•  via het eloket:  

www.stad.gent/autovrijgebied/vergunningen 
•  hou hiervoor je eID en een kaartlezer bij de hand.

Via het eloket regel je ook je toegang tot de online beheer
tool. Die gebruik je onder andere om als inwoner van een 
autovrij gebied een tijdelijke vergunning te regelen voor een 
bezoeker. De tool werkt met een gebruikersnaam en een 
wachtwoord.  
 
JE HEBT AL EEN VERGUNNING

•  Vervalt je huidige vergunning voor 14 februari?  
Dan moet je die op de oude manier verlengen via  
www.mobiliteit.stad.gent/voetgangersgebied.

•  Vervalt je huidige vergunning op 14 februari of later?  
Via www.stad.gent/autovrijgebied/ vergunningen kun je 
die dan vernieuwen. Dat kan al vanaf 1 februari.

JE HEBT NOG GEEN VERGUNNING
•  Vraag je vergunning aan via het eloket vanaf 1 februari.

MEER INFO
 www.stad.gent/autovrijgebied
 09 266 29 99
 mobiliteit.autovrijgebied@stad.gent 

Bevoegd: schepen Filip Watteeuw

Het Circulatieplan:
evalueer mee

Het bestuur wil de Gentenaars inspraak geven in 
het Circulatieplan. Gesprekken met bewoners en 
specifieke groepen hebben al tot enkele verfij
ningen geleid. Maar ook na de invoering van het 
plan kun je nog je zegje doen. Vanaf juni komen 
150 inwoners om de 4 maanden samen in een 
‘Burgerkabinet’ om het Circulatieplan mee te 
evalueren en eventueel bij te sturen. 

Interesse om mee te doen? Schrijf je uiterlijk op  
15 februari in op www.stad.gent/burgerkabinet of 
via de Mobiliteitslijn (09 210 10 30).

Autovrij gebied

Grenzen sectoren

Nummer autovrij gebied

Toegangspoort tot een  
autovrij gebied

Voetgangersstraat tussen 11 en 18 uur

Voetgangersstraat tussen 11 en 18 uur, 
enkel tijdens de zomermaanden (juni-sep)

Knip met cameracontrole

Knip met vaste of wegneembare palen

Bestaande vaste of wegneembare palen

Eenrichting bestaand

Gewijzigde rijrichting

Belangrijkste in- en uitvalsweg  
voor autoverkeer
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kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór 10 februari naar: Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, 
Botermarkt 1, 9000 Gent. Meespelen kan ook via  waaringent@stad.gent. 

Vijf winnaars 
krijgen een aperitief en een tapas/mezzeschotel voor twee personen, 
geschonken door ENTR, het wereldrestaurant en -café van De Centrale.

De vijf winnaars van de 
vorige wedstrijd
herkenden het kunstwerk van Patrick 
Corillon in het Bloemekenspark.

• Johanna Bossier, Mariakerke
• Nele Buyst, Gent
• An Waterschoot, Gentbrugge
• Egmont Maene, Gent
• Geert Vanrenterghem, Zwijnaarde

Wegenwerken

De wegenwerken op de Brabantdam 
gaan de laatste fase in.  Op dinsdag 10 
januari 2017 is de laatste en meest ingrij-
pende fase gestart. Het kruispunt van de 
Brabantdam met de Kortedagsteeg en 
de Gouvernementstraat wordt opgebro-
ken en heraanlegd. De aannemer zal ook 
werken uitvoeren in de Gouvernement-
straat zelf. Die duren tot eind april, begin 
mei 2017. Daarna gaat de Brabantdam 
opnieuw open en zal de tram er opnieuw 
rijden. Bewoners en bezoekers zullen 
dan ongehinderd kunnen genieten van 
deze aangename stadsboulevard. Raad-
pleeg ondertussen de nieuwe omleidin-
gen en volg de signalisatie ter plaatse. 

 09 266 79 00 
 bravoko@stad.gent  
 www.stad.gent/bravoko

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

Subsidies gescheiden riolering

Als je straat volledig heraangelegd wordt én een ge-
scheiden riolering krijgt, ben je bij wet verplicht om 
afval- en  regenwater van elkaar te scheiden. Omdat die 
afkoppeling wat kost, kan iedereen voor de grondwerken 
subsidies krijgen. Er is nu ook een verhoogde subsidie 
voor financieel kwetsbare groepen. Zij kunnen tot 50% 
terug krijgen voor afkoppelingswerken duurder dan 2.000 
euro. Voor afkoppelingswerken tot maximum 2.000 euro 
bedraagt de subsidie maximum 1.000 euro. 

 www.stad.gent (tik ‘afkoppelen’ in het zoekvenster)

Digitale brievenbus

Met Postbuzz heeft elk adres een gratis 
digitale brievenbus. Daarin vind je ook be-
richtjes van de Stad Gent die van belang 
zijn voor jou, voor jouw straat, buurt of wijk. 

Dat kan gaan over het verkeer, parkeren, een leuke activiteit of werken in je buurt. Je 
kunt er trouwens ook zelf heel eenvoudig berichtjes verspreiden naar je buren. 

  www.stad.gent (tik ‘postbuzz’ in het zoekvenster)
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sport op school

EEN MIJLTJE MEER
Slechts één op veertien lagere school

kindjes beweegt genoeg om gezond op te 

groeien. Steeds meer scholen bieden daar

om beweging aan bovenop de turn les. 

Maar hoe krijg je alle meesters, juffen en 

kinderen zo ver om dat elke dag te doen? 

Bewegingstussendoortje 
Ben Claeys, sportleerkracht in De Boom

gaard, overtuigde de andere leerkrachten 

op zijn school met One Mile A Day. Dat 

initiatief doet kinderen in het basison

derwijs dagelijks 1,6 kilometer – one mile 

dus  lopen of stappen. Het bewegings

tussendoortje komt overgewaaid vanuit 

Schotland en intussen lopen heel wat 

Vlaamse scholen er warm voor. 

“Het duurt maar een kwartiertje en je 

hoeft je er niet eens voor om te kleden. 

De meeste klassen op de Boomgaard 

doen het nu dagelijks,” zegt Ben Claeys. 

“De klasleraars doen ook hun voordeel 

met de extra beweging: je merkt gewoon 

dat de kinderen de lessen met meer 

 energie en concentratie hervatten. En 

alle kinderen krijgen via het project 

voldoende beweging.” 

Ontmoeting met Tia
Hoogspringster Tia Hellebaut, boegbeeld 

van de campagne, kwam persoonlijk naar 

Gent om andere stedelijke sportleer

krachten te overtuigen. Ook de scholen 

van de andere netten springen mee op de 

kar. Er zijn nu al 16 basisscholen in Gent 

die One Mile A Day afleggen.  

“Fantastisch”, vindt Wim Vandendries

sche  (Sportdienst). “Met One Mile ervaar 

je al vanaf de kleuterleeftijd dat het fijn 

is om dagelijks te bewegen. Lopen blijft 

de meest toegankelijke sport: je hebt 

alleen een paar schoenen nodig.”

Tia Hellebaut hoopt nog meer  Gentse 

scholen over de streep te trekken. 

Daarom komt ze in mei nog eens terug 

naar Gent voor een ontmoeting met de 

scholen op de Blaarmeersen.  

“Mijn kinderen doen One Mile a Day ook 

op hun school en ik merk dat ze er veel 

plezier aan beleven.” 

INFO
 Stedelijk Onderwijs Gent 09 268 20 43
  www.stad.gent/lopeningent 

 www.onemileaday.be
 www.sportbeweegtjeschool.be

Bevoegd: schepenen Elke Decruynaere en 
Resul Tapmaz

‘Het duurt maar 
een kwartiertje en 

omkleden hoeft niet.’
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de route

Elke avond tonen de Gentse 
pleinen en straten zich dankzij 
het Lichtplan van hun meest 

romantische kant. Was jij 
iets ongewoons van plan 

op Valentijnsnacht? Op de 
Lichtwandeling kun je met je 
geliefde of met je vrienden op 

zoek gaan naar het middelpunt 
van amoureus Gent.  

Win een gids/lichtpakket

Deel via #gentverlicht je mooiste 
nachtfoto’s van Gent op Instagram en 
win een gegidste tour door Gent of een 
lichtpakket (met een fotoboek van het 
Lichtplan en Gentse lekkernijen).  
De namen van de 2 winnaars ver
schijnen de dag na Valentijn op de 
facebook pagina van de Stad Gent. 

 @stadsbestuurgent  
 @stadgent

HET LICHTEND 
PAD VAN  

DE LIEFDE

Lichtwandeling
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INFO De Lichtwandeling bevat 56 straten en pleinen opgenomen in het Lichtplan. Je start best vroeg. De lichten gaan aan vanaf zonsondergang tot klokslag middernacht.  
 www.stad.gent/gentverlicht. Dienst Coördinatie  09 266 77 60. Alle gidsenverenigingen in Gent gidsen langs (delen van) de Lichtwandeling. Reserveren kan via  

visit.gent.be/nl/met-gids. De folders met plan van de wandeling haal je bij de dienst Toerisme, Sint-Veerleplein 5   09 266 56 60. Bevoegd: schepen Filip Watteeuw

Kouter
De Kouter was in de 18de en 19de eeuw 
dé vrijersmarkt voor de bourgeoisie. Op 
de zondagsconcerten en later op de 
bloemenmarkt werd er massaal verleid 
en gekoppeld. De kiosk is het histori
sche middelpunt van amoureus Gent. 
Een vrijersmarkt is de Kouter vandaag 
niet meer. Het is wel een geweldig ver
trekpunt voor een amoureus avondje 
uit, ook dankzij de magische gevels van 
de Opera en de Handelsbeurs. 

Ketelpoort

Ook op de Ketelpoort merk je dat Gent 
een liefdeskind is van twee stromen. 
Van daaruit kun je de sublieme licht
accenten van het Gerechtsgebouw 
goed bewonderen. En als je je omdraait, 
zie je de naakte duikster van beeld
houwer Ronald Cameron. Ze werpt zich 
naar de duiker aan de overkant op de 
Lindelei, een beeld van Philippe Tim
mermans dat daar al veel eerder stond. 

Sint-Antoniuskaai

Op de Brug der Keizerlijke Geneugten 
staat Keizer Karel hartstochtelijk te kus
sen met een slagersdochter. Maak ken
nis met Karels bekendste jeugdliefde: 
Mooie Veerle. Het standbeeld is van 
de hand van Walter De Buck.  “Keizer  
Karel was lelijk als de nach,t maar hij 
was een legendarisch versierder”, zegt 
stadsgids Tina De Gendt. “Volgens de 
overlevering had hij meer dan 1.000 
minnaressen.”

Appelbrugparkje

Het Appelbrugparkje is een populair 
‘foefelhoekje’ in Gent. Je kijkt uit op de 
subtiel verlichte Oude Vismijn en het 
Groot Vleeshuis. Op deze magische 
plek omarmen de Lieve en de Leie 
elkaar. De Leie wordt in Gent altijd ver
beeld als een onafscheidelijk koppel 
met de Schelde. Je ziet ze als man en 
vrouw boven het poortgebouw van de 
Vismijn op het Veerleplein.

Lievekaai
Loop door naar de subtiel verlichte 
treurwilgen op de Lievekaai. Een 
uitstekende plek om je diamanten ver
lovingsring boven te halen. Dat gebruik 
is trouwens uitgevonden in het Gentse 
SintJorishof. Maximiliaan Van Oosten
rijk was vijf eeuwen geleden de eerste 
man die op het idee kwam. Vanop 
de brugjes zie je het Gravensteen bij 
nachtlicht.
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Korenlei
Op de Korenlei, waar het ooit wemelde 
van de prostituees, kun je ontdekken 
waar het woord 'vogelen' vandaan komt. 
De twee zwanen aan het Marriott Hotel 
zijn middeleeuwse codetaal voor de be
taalde liefde. Ga via de Graslei onder de 
boog van de verlichte SintMichielsbrug 
en je bereikt via de Predikherenlei de 
Blauwe Vogels van Maurice Maeterlinck. 
Dat lichtkunstwerk met origamivogels 
zorgt voor een feeërieke weerspiegeling.                                                                                                                                  
     

321

6 45
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Vrijwilligerswerk

ONGEKEND ENGAGEMENT
In Gent zijn er naar schatting 35.000 mensen 

met een vrijwilligersengagement.  Van hen 

is ‘Ridder Robrecht van Ghent’ aan het Gra

vensteen misschien wel de meest opvallen

de. “Van april tot oktober hou ik hier 3 dagen 

per week de wacht. Iedereen kan met mij 

op de foto”, zegt Mark Schreyen (64). “Wat ik 

daarvoor krijg? Een glimlach. Daarvoor doe 

ik het.” De vrijwillige poortwachter heeft zijn 

job zelf gecreëerd. “Op vakantie in Schotland 

zag ik al jaren ridders lopen in de historische 

kastelen. Ik heb zelf een correct 14deeeuws 

harnas samengesteld en ben ermee naar 

Historische Huizen Gent gestapt. Zo heb ik 

hen overtuigd om dat in Gent ook te doen.”

Ideale match
Bij de Stad en het OCMW Gent werken 

ongeveer 2.800 vrijwilligers. De meeste 

vrijwilligers in Gent zijn echter actief in 

verenigingen en bij privéorganisaties. 

Ondanks het grote vrijwilligersaanbod, is 

het niet altijd evident om de juiste m/v/x 

te vinden én te houden. Daarom lanceert 

de Stad het Vrijwilligerspunt Gent. Dat is 

een digitaal vacatureportaal én een fysiek 

infopunt aan het Zuid. Het Vrijwilligerspunt 

ondersteunt vrijwilligers en organisaties 

met vacatures, online profielen, persoonlijk 

advies en een kalender. Alles dus voor de 

ideale match.

Maatschappelijke winst
Tot voor kort had de Stad enkel een vrij

willigersloket voor senioren. “We hebben 

die werking uitgebreid naar iedereen want 

de vraag naar samenwerking leeft ook bij 

studentenverenigingen, personen met een 

beperking, enzovoort”, vertelt coördinator 

Marleen Goeffers (departement Samenleven, 

Welzijn en Gezondheid). 

De matching van vrijwilligers en organisa

ties  is echt een rol voor de overheid, want 

de maatschappelijke winst is enorm. De 

investering in het Vrijwilligerspunt Gent 

betaalt zich terug op honderd manieren. 

”Vrijwilligerswerk houdt gepensioneerden 

actief. Nieuwkomers leren er de taal door en 

het is goed voor je sociaal netwerk”, conclu

deert Marleen Goeffers. 

INFO
Het Vrijwilligerspunt

 vrijwilligerspunt.stad.gent
 09 267 03 00
 vrijwilligerspunt@stad.gent

Bevoegd: schepen Resul Tapmaz

Het 
Vrijwilligerspunt 

matcht vrijwilligers 
en organisaties.
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“Extra ingang  
met hellend vlak”

Marie-Andrée Avraam, 
toegankelijkheidsambtenaar: 
“Om de Sint-Pietersabdij 
binnen te gaan met een 
rolwagen, moest je vroeger 
langs de binnenplaats en door 
het café. Dat was een oncom-
fortabele omweg. Voortaan 
kunnen mensen met een 
rolstoel via een extra ingang 
naar binnen, zo’n twintig meter 
voorbij de hoofdingang. De 
nieuwe ingang heeft een 
hellend vlak gekregen, net 
zoals die aan de Pietersbar. De 
abdij heeft nu vier hellende 
vlakken en een plateaulift.”

“Nieuwe mensen leren 
kennen”

Loranzo De Smet werkt elke 
woensdag in de Pietersbar. 
Met een glimlach laveert hij 
tussen de tafeltjes door. “Ik 
wilde heel graag hulpkok 
worden, maar dat is nog niet 
gelukt. Vandaar dat ik wat 
onzeker was toen ik hier 
begon. Maar dat is helemaal 
voorbij: ik werk hier super-
graag. Ik bedien de klanten en 
vul de bar aan. Ik help ook 
appels plukken voor onze 
zelfgemaakte appelsap. De 
klanten zijn hier vriendelijk. Ik 
vind het heel leuk om nieuwe 
mensen te leren kennen.”

“Boost voor het 
 zelfvertrouwen”

Marjan Van Muylem van vzw 
Kompas is uitbater van de 
Pietersbar: “Wanneer je 
iemand met een beperking 
tegenkomt, is het vaak vooral 
de beperking die in het oog 
springt. In de Pietersbar is dat 
anders: hier gaat het om wat 
de mensen kunnen en hoe ze 
hun werk doen. Dat doet 
wonderen voor hun zelfver-
trouwen. We hadden geen 
betere locatie kunnen dromen: 
de Sint-Pietersabdij wil open 
en toegankelijk zijn voor 
iedereen. En dat is precies wat 
de Pietersbar doet.”

“Eten van de  
korte keten”

Martine Demeyer werkt in de 
Wereld van Kina, tegenover de 
Pietersbar. “Ik kom tijdens de 
middag regelmatig een soepje 
eten en een boterham met 
kaas. Ze serveren hier 
kwaliteitsproducten. Ik koop 
zelf ook vaak via de korte 
keten: verse koeienmelk, 
boter, eieren, …. Dus het 
concept is volledig mijn ding. 
Daarbovenop zit je in een 
mooi interieur en word je altijd 
vlot en vriendelijk bediend.”

Lokale, ambachtelijke producten geserveerd door mensen met een beperking: de 
Pietersbar, het nieuwe abdijcafé van de Sint-Pietersabdij, trekt volledig 

de sociale kaart. Je kunt er van dinsdag tot en met zondag terecht 
voor een drankje of een hapje, van 10 tot 18 uur.  

De glimlach krijg je er gratis bij.

Meer info over De Pietersbar vind je op  www.pietersbar.be. 
INFO Historische Huizen Gent  09 266 85 00  historischehuizen@stad.gent Bevoegd: schepen Annelies Storms

de vier

LOKAAL 
EN 

SOCIAAL

19



agenda
februari

ZO 29 JANUARI 2017

BIBBERDUIK

Als het weer een beetje meezit, kunnen 
Gentse ijsberen van acht jaar en ouder op 29 
januari voor de elfde maal een verfrissende 
duik nemen in de Blaarmeersen. 

 www.stad.gent/sport 
 09 266 80 00

DO 2, VR 3 & ZA 4 FEB

FESTIVAL PIANO+ 

Met het Festival Piano+ verkent Muziekcentrum De Bijloke drie 
avonden de veelzijdige wereld van de piano en andere klavierin-
strumenten. Op donderdag brengt Catalina Vicens het klavecimbel 
en het gotisch orgel tot leven. Op vrijdag is er een quatre-mains 
met Daan Vandewalle en een computer. En op zaterdag is er een 
lange pianonacht met video, elektronica en performance. Telkens 
om 20 uur.

 www.debijloke.be  09 269 92 92  

ZA 25 FEB TOT  
ZA 5 MRT 2017
Krokus  
in de musea

Tijdens de krokusvakantie 
is er in de Gentse musea 
heel wat te beleven voor 
kinderen: zoektochten, 
rondleidingen, ateliers … 
Een overzicht van alle 
activiteiten in het S.M.A.K., 
MSK, Design museum 
Gent, STAM, MIAT, Het 
Huis van Alijn, De wereld 
van Kina en de Sint- 
Pietersabdij vind je op 
www.stad.gent/cultuur. 

 

ZO 12 FEB
Hands on Design

De expo ‘Hands on Design’, 
nog tot 5 maart in het De-
sign museum Gent, vertelt 
het ambachtelijke verhaal 
achter 80 hedendaagse 
objecten van Belgische 
designers. Tijdens een 
rondleiding doorheen 
ateliers en ontwerpruimtes, 
op 12 februari om 10.30 uur, 
leer je hoe ontwerpers, ma-
kers en bedrijven nieuwe 
toepassingen geven aan 
oude technieken. Voor de 
rondleiding betaal je 6 euro 
bovenop je toegangsticket.
Vooraf inschrijven via de 
website of telefonisch. 

 www.designmuseumgent.be 
 09 267 99 99 
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Daan Vandewalle

ZO 19 FEB 11 uur
Made by children:  
aperitiefrondleiding 

Op 19 februari kun je een aperitiefrondleiding 
volgen met een gids in ‘Made by children. 
Kinderarbeid vroeger en nu’. De expo geeft 
kinderarbeid een gezicht. Veertien kinderen 
vertellen meeslepende verhalen uit de textiel-
industrie, de steenbakkerijen en de showbizz. 
Verhalen van bij ons en verhalen van kinde-
ren uit het Zuiden. Je kunt napraten met een 
glaasje in het café. Prijs: 10 euro (rondleiding 
+ drankje). Vooraf inschrijven op go.stad.gent/
miat of 09 210 10 10 (Gentinfo). 
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DO 2 FEB

LICHTFEEST 
Veertig dagen na Kerstmis wordt 

traditioneel Maria-Lichtmis ge-
vierd. Het Huis van Alijn houdt de 

traditie in ere met een pannen-
koekenfeest in de binnentuin, van 

17 tot 20 uur. Vurig vieren we de 
terugkeer van het licht. Iedereen 
is welkom, inschrijven hoeft niet. 

 www.huisvanalijn.be 
  09 235 38 00

JAARKAART 
Historische  
Huizen 

Eén jaar onbeperkte toegang 
tot het Gravensteen, het Bel-
fort, de Sint-Pieters abdij, de 
Sint-Baafsabdij, het stadhuis en 
de stadspaleizen Hotel d’Hane 
Steenhuyse en Museum Arnold 
Vander Haeghen? Het kan 
dankzij de Historische Huizen 
Jaarkaart.

 www.historischehuizengent.be 
 

DO 02 FEB

'NUFF SAID #05
 
'Nuff Said - kruispunt van livemuziek, comedy en gesproken woord - 
bezorgt je op 2 februari om 20 uur een ‘urban’ avond in de Centrale. 
Met funkboat on acid Brzzvll als immer legendarisch huisorkest. Deze 
keer met ceremoniemeesteres Leonie Gysel (bekend van onder meer 
Arsenal, Zita Swoon en Swan), komiek Jan Jaap Van Der Wal, kunste-
naar en muzikant Stef Kamil Carlens en vele anderen. 

 www.decentrale.be  09 265 98 28   

VANAF ZA 11 FEB
Ooggetuigen

‘Los Desastres de la Guerra’, een reeks 
gravures van Fransisco de Goya (1746-1828), 
tonen de gruwel van de Spaanse onafhanke-
lijkheidsoorlog tegen de Franse bezetting. De 
Iraanse kunstenaar Farideh Lashai (1944-2013) 
klaagt in haar video-installaties de leefom-
standigheden in haar geboorteland aan. De 
expo ‘Oogtuigen’ in het Prentenkabinet van 
het MSK brengt beide kunstenaars samen in 
een gedeelde aanklacht tegen geweld en 
verdrukking. 

 www.mskgent.be   09 323 67 00  
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Farideh Lashai, El Âmal.

Zita Swoon
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ZA 18 FEB
DRAKEN
RONDLEIDINGEN

Nog tot eind mei kom je in het STAM alles te 
weten over draken. Wie graag wat meer uitleg 
wil bij de expo, kan op 18 februari deelnemen 
aan een rondleiding. Afspraak in de inkomhal 
om 11 of 14 uur. Voor de rondleiding betaal je  
4 euro bovenop je toegangsticket.  
Vooraf inschrijven op go.stad.gent/stam of  
09 210 10 10 (Gentinfo).

 www.stamgent.be  
 09 267 14 00 
 

ZA 4 FEB
Wijkbeurs 
Zwijnaarde

De tweede Wijkbeurs vindt 
plaats op 4 februari in Woon-
zorgcentrum Zonnebloem, Hut-
sepotstraat 29 in Zwijnaarde. 
Tussen 14 en 17 uur lichten de 
burgemeester en schepenen er 
hun beleid, de realisaties en de 
plannen voor Zwijnaarde toe. 
Wijkorganisaties stellen hun 
initiatieven voor. Het volledige 
programma vind je op  
www.stad.gent/zwijnaarde.

 09 266 82 43 (wijkregisseur   
 Katelijne Van den Brande) 

ZO 5 FEB
A glimpse: salon

Tijdens de expo ‘A glimpse of 
where we’re going’, nog tot 7 
mei in het STAM, nodigt curator 
en kunstenaar Elly Van Eeghem 
elke maand mensen uit om in 
gesprek te gaan over de stad 
van morgen. Op 5 februari, van 
10.30 tot 12 uur, is het de beurt 
aan onderzoeker Paul Blondeel 
en auteur Fikry El Azzouzi. In-
schrijven hoeft niet, de toegang 
is inbegrepen in je expoticket.

 www.stamgent.be  
 09 267 14 00  

WO 15 FEB
Cypriotische 
vespers

Graindelavoix voert gezangen 
uit ‘met de korrel op de stem’: 
het vocaal ensemble hanteert 
stemtechnieken die gaan van 
eigen stemtimbres tot oude 
vocale praktijken en versierings-
stijlen. Op 15 februari om 20 uur 
evoceert Graindelavoix in de 
Sint-Machariuskerk de talrijke 
verbanden tussen Cyprus en 
het oude Jerusalem, met tiental-
len laatmiddeleeuwse liederen. 

 www.debijloke.be  
 09 269 92 92  

ZO 12 FEB
Trio Sylla 
Sissoko 
Vandenabeele

Een Belgisch-Senegalese 
muzikale ontmoeting tussen 
Mola Sylla, Bao Sissoko en 
Wouter Vandenabeele. Sylla 
is een geniale Senegalese 
zanger en multi-instrumen-
talist. Deze telg van een 
oude familie van beroemde 
griots zal de akoestiek van 
de Turbinezaal vooral perfect 
benutten met zijn adembene-
mende stem. Samen met de 
Afrikaanse harp van Sissoko 
en de al even virtuoze violist 
Vandenabeele vormen zij 
een hartverwarmende muzi-
kale drie-eenheid. 

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28  

WO 08 FEB
Voorontwerp 
Steenakker 

Woon je in de buurt van het 
Universitair Ziekenhuis? De 
eerste plannen zijn klaar 
voor de volledige vernieu-
wing van Steenakker, het 
Louis Roelandtplein, de 
Haard stedestraat (tot aan 
de Muilaardstraat) en de 
Muilaardstraat zelf. De Stad 
Gent en Farys presenteren 
de voorontwerpplannen. 
Iedereen is welkom op het 
informatie moment op 8 febru-
ari om 20 uur in het buurt-
centrum Nieuw Gent op het 
Rerum Novarumplein 180 C.

 09 266 79 00  
 tdwegen@stad.gent
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Bij alle activiteiten met dit icoon kun je terecht 
met de UiTPAS. Meer informatie over de UiTPAS 

en een actueel overzicht van alle activiteiten vind 
je op  www.uitingent.be.

 www.facebook.com/uitingent  @UiTinGent

ZA 18 FEB
Wijkbeurs  
Muide-Meulestede-
Afrikalaan

De derde Wijkbeurs vindt 
plaats op 18 februari in De 
Buurtloods, Patrijsstraat 10, 
9000 Gent. Tussen 14 en 17 uur 
lichten de burgemeester en 
schepenen er hun beleid, de 
realisaties en de plannen voor 
de wijk Muide-Meulestede- 
Afrikalaan toe. Wijkorganisaties 
stellen hun initiatieven voor. 
Het volledige programma vind 
je op www.stad.gent/ muide-
meulestede-afrikalaan. 

 09 266 82 57 (wijkregisseur   
 Karolien Lecoutere) 

ZO 19 FEB
Urbanity &  
Land Use

Vlaams Bouwmeester Leo Van 
Broeck stelt op 19 februari in 
de Minardschouwburg een 
nieuwe visie voor op wonen 
en verdichting. Hij spreekt over 
grondgebruik, densiteiten, 
ruimtelijk beleid in de Gentse 
regio. Urgente kwesties voor 
het behoud van de levens-
kwaliteit en de mobiliteit in 
Vlaanderen. Inschrijven kan 
online of via Gentinfo van 
31 januari tot en met 16 februari.

 09 210 10 10 (Gentinfo)
 go.stad.gent/voorjaarslezingen

ZA 25 FEB 
Masters of 
 Bulgarian 
 Ethno-Jazz
De Centrale pakt op 25 februari 
om 20 uur uit met drie van de 
grootste Bulgaarse muzikanten 
van het ogenblik: Peter Ralchev 
(accordeon), Stoyan Yankoulov 
(percussie) en Angel Dimitrov 
(gitaar). Je krijgt een mix zoals je 
die van Bulgaarse muzikanten 
gewoon bent: funk jazz, funk, … 
en volksmuziek uit de Balkan. 
Een uniek trio en nu al één van 
de hoogtepunten van het con-
certseizoen van de Centrale.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28  

ZO 26 FEB
Vivaldi, Reich  
& Ligeti

Het ensemble B’Rock com-
bineert voor dit concert werk 
van Vivaldi met 20e-eeuwse 
klassiekers van Steve Reich 
en György Ligeti. Van virtuoos 
Barokvuurwerk tot eigenzinnig 
minimalisme uit de late twin-
tigste eeuw. Een interessante 
verkenning van harmonische 
verhoudingen. Om 15 uur.

 www.debijloke.be  
 09 269 92 92

STADSPALEIZEN  
VELDSTRAAT 
Geleid bezoek 

Individuele bezoekers kun-
nen elke vrijdag en zaterdag 
om 14.30 uur aansluiten bij 
de instaprondleidingen in 
hotel d’Hane Steenhuyse en 
het Museum Arnold Vander 
 Haeghen. Kom je graag in 
groep dan kan dat voortaan 
elke weekdag, het hele jaar 
door.

 www.stadspaleizengent.be 
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NOG T.E.M. ZO 19 FEB

Beroepsmisvorming
In de tentoonstelling ‘Déformation Professionnelle’ (Frans 
voor ‘beroepsmisvorming’) krijg je nieuw werk te zien van de 
Iraanse beeldhouwster Nairy Baghramian. De kunstenares 
bewerkte en vervormde haar bestaande sculpturen tot 18 
nieuwe ensembles en staat zo stil bij het moment waar iets 
ophoudt te bestaan en iets nieuws zich kan vormen. Nog tot 
19 februari in het S.M.A.K. 

 www.smak.be  09 240 76 01  

23

©
 JE

NS
 M

OL
LE

NV
AN

GE
R

©
 K

AR
EN

 B
OR

GH
OU

TS



V
.u

.: 
P

au
l T

e
e

rl
in

ck
 -

 s
ta

d
ss

e
cr

et
ar

is
 -

 s
ta

d
h

u
is

, B
o

te
rm

ar
kt

 1
, 9

0
0

0
 G

e
n

t-
 2

0
16

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1

6
_0

0
0

0
0

VRIJDAG 17 MAART

Stem tussen 1 en 20 februari op uw favoriet 

en maak kans op een duoticket via www.stad.gent/sport

* Trofee voor Sportverdienste in zes verschillende categorieën

*


