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 ATELIER 14 MMM d.d. 16/09/2019 

Overzicht aanwezigen : 

Aanwezig 
Marc Heughebaert Theresiastraat MMM werf Muide Meulestede 

Mobiel 
Hannes Vanmeenen Loodsenstraat MMM werven Houtdokpark en 

Makelaarspark 
Joris Rombaut Meulestedekaai, dekenij MMM werf Muide Meulestede 

Mobiel (en MMM werf 
Meulestede markt) 

Guido Dessijn en Johan  Mogelijke toekomstige 
inwoners groepswonen voor 
senioren 

Didier Actiegroep Opgelucht Toekomstige inwoner 
groepswonen voor senioren 

Dieter Wildemauwe Londenstraat Geïnteresseerde bewoner 
Karen Soens  LUCA – MUV Project 
Lieven Hérie Field Externe moderator 
Karolien Lecoutere Stad Gent wijkregisseur 
Verontschuldigd 
Maarten Merveille Wijkresto ’t Oud Postje MMM werf Moeskopperij 
Caroline Lambrecht Stad Gent buurtwerkster 
Evelyne Deceur Santosstraat CC groep 
Nicole Lerou Toekomstig inwoonster MMM werf levenslang wonen 
 
 
Dit Atelier ging door in het Open (Buurt)huis Roerstraat bij het begin van de week van de mobiliteit. 

Korte briefing gesprek Mobiliteitsbedrijf 
Net voor het Atelier ging een delegatie in gesprek met Cédéric van het Mobiliteitsbedrijf op basis van 
actieprogramma (zie vorig verslag) geordend in drie punten: 

• Muidepoort-Voormuide in het pré Verapaz tijdperk : welke gedragen ingrepen kunnen nu 
al 

- herinrichting tramhalte Muidepoort  : wordt nu aangelegd 

- inrichting open huis Roerstraat tot meer centrale plek : idee bekijken of de meest noordelijke 
straat kan “gesublimeerd” worden voor doorgaand verkeer: bevragen en aanvragen als 
suggestie,  centraliteit uitbouwen volgens de structuurschets,  activiteiten hier organiseren 
(Hannes en Karolien bekijken dit) 

 - éénrichtingsverkeer in Loodsenstraat invoeren (Cédéric kijkt na, Hannes volgt op) 

• Fietsveiligheid verhogen 
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- Muidebrug verkeersveiliger : over Muidebrug naar Terneuzenlaan met de fiets linksaf is 
moeilijk: Cédéric zal bekijken of dit beter kan. 

- Oversteekplaats fietsen Dok noord – Muidelaan: hier wellicht geen aanpassingen meer “AWV 
past niet meer aan in afwachting van Verapazbrug”. 

- spoorwegbrug : verkeer rationaliseren in rijrichtingen (informele signalisatie?)  
erfdienstbaarheid checken? is nu geregeld via bestaande verkeersborden,. 

• Port Arthurlaan/asverschuiving :  

- Gesprek met stukwerkers aangaan over toekomst van hun gronden, hoeft niet te wachten op 
asverschuiving (Karolien neemt dit op met Iris) 

- let’s save food experiment : Karolien bekeek zowel foodsavers, ‘let’s save food” als een eigen 
invulling van vrijwilligers in open huis Robinia in Gentbrugge. Dit laatste sluit het best aan bij 
opzet pré-solidaire buurtwinkel. Indien dit najaar blijft dat er onvoldoende middelen zijn om 
samenlevingsopbouw de winkel te laten starten is dit een mogelijk tijdelijk alternatief. Ook 
eventueel systeem van ophaalpunt wordt nog bekeken. Opvolging gebeurt voorlopig in het 
wijkactieteam (forum van diverse professionelen van de wijk o.a. straathoekwerk, buurtwerk, 
OCMW, Oud Postje, brugfiguren enz.) 

MUV project 
Karen bezorgt ons de laatste MUV nieuwtjes, vraag om app een maand lang intensief te gebruiken en 
zo data verzamelen : meest frequente routes te voet en met fiets worden zo in kaart gebracht. 7/11 
gaat een workshop co-creatie door om de kaart (heat map) met Mobiliteitsbedrijf samen te bekijken. 
Eind november terug op Atelier. 

Werf Vergroening: korte briefing 
• Vergroening omgeving Victor Carpentier : praatplan is op enthousiasme onthaald door 

schoolteam, oudercomité staat achter de vergroening. Opzet uitvoering : voorjaar 2020. 
• Geveltuinactie leverde 70 adressen op in Muidepoort en Meulesteedsesteenweg!! Uitvoering 

zal lopen van eind september tot december 2019. 
• Gevelbankjespromotie : 10 bankjes zijn gevraagd waarvan al 8 geplaatst door Maarten 

Merveille. 
• Plantenvakken Voorhaven : dit begint te werken, duidelijk maken aan wie kweekt dat je niet 

altijd zelf kan oogsten wat je gezaaid hebt (eerder deelmoestuinconcept). 
• Moestuin Oud Postje: wordt heraangelegd, er zal met bakken op hoogte gewerkt worden. 
• Werf vergroening is ook bezig met waterrecuperatie en zal daarvoor met de stadshydroloog 

overleggen. 
• Moeskopperij floreert. Vanuit de groep wordt een brief gestuurd naar CAW om dit in de verf 

te zetten en de meerwaarde van samenwerking in een moestuin tussen huidige gebruikers 
en toekomstige inwoners in CAW project te benadrukken. Vraag aan het Atelier om deze 
vraag te ondersteunen.  
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Mobiele constructie klaar 
De trailer i.s.m. Studio Dott is af en zal 18/09 om 11u in de wijk bij vzw BULB geleverd worden. Als er 
Atelierleden zijn die dit willen bijwonen : welkom! Hoe kunnen we de trailer gaan inzetten? 

Verder informatief meegeven:  
- Er is een bestek uitgeschreven voor de aanstelling van een ontwerper voor het 
herbestemmen van de Sint-Antonius Abtkerk te Meulestede. Hierbij is voorzien om eens aangesteld 
de ontwerper in dialoog te laten gaan met de buurt (overlegmoment).  Jury zal oordelen over de 
ontwerpen, Joris zal daar namens de vzw in zitten, Karolien vanuit BP. 

- Op 24/09 komt er (16u – 20u) in LDC De Waterspiegel een info-inloopmoment over het CLT 
project (effectieve start bouw ten vroegste 2021) Uitnodiging is ook al gebust in de wijk. 

- De Buurtloods is ongeveer zes maanden dicht op advies van de brandweer. De nodige 
aanpassingen worden aangepakt. Buurtdiner is uitgeweken naar LDC De Waterspiegel. Bij de 
uitnodiging zat een intern overzicht van ruimtes in de wijk voor het geval er vragen zijn naar 
alternatieven. 

- “Onze wagon” (Voorhaven) is deze zomer succesvol gestart met een mix van eigen en 
buurtgerelateerde activiteiten. Op 25 september om 19u gaat een spelletjesavond door als je eens 
wil gaan piepen. 

- Vzw BULB is volop actief, woensdag 18/09 gaat er vanaf 14u een repair café door gericht op 
kinderen (maar jullie zijn ook welkom) 

Atelier in dialoog met wijk en beleid 
Hoe gaan we ons verhouden naar de stad (beleid) ? Met wie en hoe terug overleg met beleid op te 
nemen en het partnerschap dat aan de basis lag terug aanscherpen?  

 Is er goesting om op een vernieuwende manier rond partnerschap te werken bij het nieuwe beleid? 
Wat leggen we op tafel? We bereiken een aantal zaken maar het gevoel van wat in cirkeltjes te 
draaien… 

Strategisch zorgen dat we klaar zijn, een dialoog opbouwen met schepen. Waar gaan we kunnen op 
inzetten? Welke nieuwe vormen van participatie komen op ons af? Waar liggen opportuniteiten? 

Waar heeft het Atelier al verschil kunnen maken :  voorbereiden. Karolien zoekt al een datum voor 
overleg met schepen De Bruycker begin december. 

Varia: 
• Vragen van Guido :  

o Kan de kader verlaagd worden aan Terneuzenlaan?  Verder vergroenen.  
o Steiger aan loods 21 : waarom niet? W&Z zag dit niet zitten. Karolien vraagt nog eens 

na. 
o is het zinvol van eens buiten de wijk bv. De Porre te gaan bekijken? Inspiratie 

opdoen. Marc H. gaat met Guido al eens op wandeling gaan door de wijk. 
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