
Overzicht activiteiten Atelier MMM 2020  

info bij Karolien.Lecoutere@stad.gent  

4 februari 2020 ging het Atelier in gesprek met schepen De Bruycker (kort verslag) 

- Het gesprek met schepen De Bruycker en haar kabinetsmedewerker Marieke Poissonnier is 
gisteren goed verlopen. De schepen nam bijna twee en een half uur de tijd om samen met 
ons na te denken. 

- Waren aanwezig : Hannes (werf Makelaarspark), Robin (werf treinwagons Voorhaven), 
Stefaan (CC studie), Valentijn Rombaut (werf Meulestede markt en St. Antonius Abt), Rudi 
(werf openbaar domein Meulestede noord), Sara (samenlevingsopbouw vzw betrokken bij 
CLT en de solidaire winkel in oprichting), Didier (Bowaters- groepswonen voor senioren), 
Lieven (moderator) en Karolien (KL: dank aan alle aanwezige Atelierleden voor jullie 
engagement en de manier waarop jullie dit gesprek gevoerd hebben!) 

- Gesprek startte met een korte voorgeschiedenis: aanloop naar CC studie (constructieve, 
verbindende insteek als tegenwicht voor toenmalige juridische strijd in bepaalde dossiers, 
oprechte bezorgdheid over impact van nieuwe projecten ook op sociaal weefsel, mobiliteit 
e.d.), de nood aan een structuurschets als ruimtelijke vertaling van de CC studie, het 
ontstaan van Atelier als verbindende factor tussen de werven en als forum voor nieuwe 
projecten (met dank aan Stefaan die er van het eerste uur bij was) 

- Er werd ingegaan op de rollen en uitdagingen (zie voorbereiding), er werden voorbeelden 
gegeven van geslaagde samenwerking zoals aanleg Makelaarsparkje, de 
verkeersasverschuiving die in het bestuursakkoord staat, Vikingbos, vergroening aan Victor 
Carpentier, enz maar ook van minder geslaagde situaties: Meulestede Markt die met een 
fikse elektriciteitsfactuur zit, het Redersplein, gemiste kans op experiment geclusterd 
parkeren door te laat aankondigen van een toplaagvernieuwing, geslaagde verkeerstelling 
maar terzelfdertijd geen ingrepen omdat er op de Verapazbrug moet gewacht worden, enz. 
Er werd nagedacht over communicatie ( bv. via RSSfeed) 

- De schepen begreep dat de groep  
o een vraag heeft om rechtstreekser signalen te geven aan/uit te wisselen met de stad, 
o er een vraag is naar nog komende mijlpalen (wat zit nog in de pijplijn voor deze 

wijk?) 
o een ambassadeurschap wil opnemen naar de rest van de wijk (Atelier opentrekken) : 

meteen ook een vraag vanuit het Atelier “help ons om dit te doen” 
- Vragen van de schepen waren : 

o Wie zit hier vanuit welke werf? 
o Zijn er nog werven bij gekomen?  
o Hoe is het Atelier ontstaan? 
o Is het gemakkelijker om in dialoog te gaan met stadsdiensten als het gaat om 

concretere zaken bv. de aanleg van een park? 
o Overstijgt de vraag naar samen stad maken stadsvernieuwing? (antwoord was ja) 
o Had het Atelier een plaats op de wijkbeurs? (concrete werven hadden toen zelf een 

stand die ze mochten zelf invullen) 
o Kan het Atelier de rol van de stad concreter formuleren? Er is de ambitie van de 

schepen om het participatief werken in het DNA van de stad te krijgen. Atelier geeft 
aan dat met Muide Meulestede een experiment in die zin kan lopen. Atelier geeft 
aan : “Is het een optie om in diverse diensten de open vraag te stellen naar 
ambtenaren die willen meewerken aan het experiment?” Er is geen nood aan een 
extra wijkregisseur, wel aan een omkadering van de wijkregisseur vanuit de andere 
diensten (experten mee in het debat brengen). Er zou bij de diensten een reflex 
moeten komen om het Atelier als partner te zien. 
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o Kennen leden van het Atelier het wijkactieteam?(KL : is het wijkoverleg van 
professionelen in de wijk). Waar zit de overlap tussen Atelier en het wijkactieteam? 
(KL : ik zal hier zelf intern de schepen nog verder over bevragen wat hier de 
verwachtingen zijn) 

- Reactie op voorstel van experiment : 
o De schepen staat open voor een experiment, als inwoners willen mee na denken 

over wijkontwikkeling zegt de stad niet neen  (veel erkenning voor het reeds 
verrichte werk!) 

o Wanneer is het experiment geslaagd? Afspraak is dat zowel Atelier, de dienst 
beleidsparticipatie als de schepen hier een antwoord op formuleren  

o Over concrete format dienen we nog verder na te denken. Open Atelier is voor de 
Atelierleden anders dan een wijkbeurs (dit laatste blijft teveel éénrichtingsverkeer). 
Format mag ook een zekere funfactor hebben. 

- De schepen gaf aan dat het vertrekpunt van het wijkbudget zal zijn “waar wordt deze wijk 
beter van”, als wijk zal men tot een consensus moeten komen en nagaan waar men 
(inwoners en verenigingen) zelf iets aan kunnen veranderen. Atelier zal hier partner zijn in 
het proces. 
 

10 maart 2020 voorstelling tussentijdse resultaten van studentenoefening over luwteplekken 

8 juni: digitaal Atelier input wijkbudget 

6 juli: WATelier : live doch coronaproof in de Buurtloods : Atelier MMM en Wijkactieteam gingen in 
gesprek over wijk DNA en wijkbudget 

Digitale update Atelier oktober 2020: 
- Op 7/10 komt tussen 15u en 18u het mobiele recyclagepark van IVAGO naar de 

Marseillestraat. Opzet is inwoners die niet over een wagen of mogelijkheid beschikken om 
naar een containerpark te gaan, toch de kans te bieden afval aan te bieden. 

- Op 14/10 gaat tussen 16u en 20u in de Buurtloods een inloop-infomoment door over het 
RUP Afrikalaan, alle info op: https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/gemeentelijke-rups-en-
bpas/plannen-procedure/rup-175-afrikalaan  

- Op Meulestede is de vzw Samenlevingsopbouw gestart met een STEK werking: 
https://www.samenlevingsopbouw.be/images/sov/pdf/publicaties/SAM111_deSTEK_digipu
b_DEF.pdf voor wie zich wil verdiepen. Concreet is Paula Silva als opbouwwerkster aan het 
werk in de omgeving van de Marseillestraat en zoekt met bestaande wijkpartners op 
Meulestede (LDC De Waterspiegel, Oud Postje, vzw BULB, enz..) hoe er nog beter kan 
samengewerkt worden i.f.v. levenskwaliteit (zowel algemeen als met bijzondere aandacht 
voor de sociale huurders). Er is vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij De Volkshaard 
recent een flatwachter aangesteld : Bert Danckaert die voor alle sociale huurders (dus over 
de maatschappijen heen) lokaal een aanspreekpunt zal vormen. 

- De bouw van het woonproject vanWoningent in de Loodsenstraat is gestart. Info/beeldjes op 
: https://woningent.be/onze-gebouwen/project-loodsenstraat#main-content . Circulatie in 
de Loodsenstraat wordt enkel tijdelijk éénrichting als dit nodig is i.f.v. de werf. Eventuele 
definitieve ingrepen worden pas opgenomen bij opmaak wijkmobiliteitsplan (voorzien in 
2023). 

- Er loopt in de wijk een groepsaankoop bomen vanuit de werf vergroening. Info hierover bij 
Maarten Merveille : maarten.merveille@torekevzw.be  

- De buurtmoestuin in het Makelaarsparkje kende eind september dankzij Bart een geslaagde 
kick-off met een vijftiental geïnteresseerden. Het park zelf is toegankelijk maar nog niet 
helemaal aangeplant. 
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- Het Wijkbudget  loopt, je kan dit volgen op www.wijkbudget.gent . Recent kreeg een 
steekproef van 500 inwoners uit de wijk een uitnodiging om zich kandidaat te stellen voor 
het gelote wijkpanel. Wie daarover vragen heeft, neemt best met me contact op. Wellicht zal 
het wijkpanel, eens gevormd, half november samenkomen voor kennismaking en een eerste 
briefing. Indien daar al voorzien wordt om het panel te voeden met wijkcijfers maar ook met 
het resultaat van wat inwoners van de wijk belangrijk vinden, lijkt het me aangewezen dat 
het Atelier daar ook een rol in krijgt.  

- Daarnaast merk ik stevige discussies (vooral op facebook) n.a.v. het ongeval aan de 
Voormuide met daarbij krantenkoppen over een mogelijke selectieve knip, kregen een aantal 
inwoners van Meulestede een brief in de bus over een verhoogde waarde in de metingen 
van PAK vervuiling (info op: https://logogezondplus.be/meulestede ), is er een open oproep 
op komst voor de uitbating van CC Meulestede, loopt er een studie naar hoe het terrein van 
Standaard Muide op korte en lange termijn kan geoptimaliseerd worden zowel ifv club als 
buurt, enz.  

 
Nov-dec: digitale update Atelier 

- De werf vergroening heeft weer een volgende stap gezet met de verdeling van de bomen die 
werden gekocht in groepsaankoop en de aanplant van de boombakken, allemaal samen goed 
voor 43 bomen! 

Maarten hieronder volledig coronaproof in actie  

 

 

• Op 7/12 om 20u gaat een digitaal thema-atelier door over het vraagstuk hoe we op termijn 
met de wijk de uitdaging om los te komen van fossiele brandstoffen kunnen aanpakken. Een 
aantal inwoners kregen al een uitnodiging via een vergaderverzoek. Als er nog Atelier-
inwoners zijn die willen deelnemen : geef me per kerende een seintje dan bezorg ik jullie de 
link om deel te nemen. 

• Daarmee is ook het concept “thema-atelier” gelanceerd. Omdat live samen komen niet 
mogelijk is en lange sessies digitaal niet zo bevorderlijk zijn voor de concentratie, is het 
voorstel om op dit moment te werken met korte (maximum één uur) digitale ateliers waarbij 
we telkens één onderwerp à fond aanpakken. Ik zou die telkens op een maandagavond 
inplannen met een voorlopige frequentie van één per maand. Afhankelijk van het onderwerp 
kunnen deelnemers van buiten het Atelier ook aansluiten. Wil je zelf een thema agenderen, 
contacteer me. 

• Het wijkbudget : de deadline van 30 november om voorstellen in te dienen nadert. Op 
www.wijkbudget.gent kan je nalezen wat al ingediend is. Op 28/11 komt het geloot 
wijkpanel voor het eerst (digitaal) samen.  
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• Vanuit de vzw Meulestede wordt binnenkort een oproep voor een nieuwe concessionaris 
verspreid. Die zal je op hun website kunnen vinden: http://meulestede.gent/   

• Stadsbreed loopt de campagne Gent overwintert: https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-
gezondheid/samenleven/gent-overwintert . Voor meer info kan je bij buurtwerkster Caroline 
Lambrecht terecht. 

• De solidaire buurtwinkel wordt verder voorbereid in de hoop dit voorjaar te kunnen openen. 
Er loopt nog bijkomend een “marktbevraging” die inwoners van Meulestede kunnen invullen 
via deze link https://forms.gle/RGyEXaQzCFnhKuP48 . meer info bij Emma Van Mullem : 
emma.van.mullem@samenlevingsopbouw.be  
 

 

http://meulestede.gent/
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/gent-overwintert
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/gent-overwintert
https://forms.gle/RGyEXaQzCFnhKuP48
mailto:emma.van.mullem@samenlevingsopbouw.be

