
In het noorden van Gent zijn er verschillende wegenwerken gepland.  
Bij het ter perse gaan van deze krant zit de werf van de Vliegtuiglaan  
in de laatste fase. De Meulestedebrug is onderbroken voor herstellings-
werken nadat de brug schade opliep na een aanvaring door  
een binnenschip. 

Dit voorjaar beginnen er in de 
omgeving van de Dampoortrotonde 
ook werken ter voorbereiding van  
de bouw van de Verapazbrug.  
Daarna starten de bouw van de brug 
en de bijbehorende aanpassings-
werken aan de Afrikalaan,  
de Koopvaardijlaan en de Muidelaan 
(in verschillende fasen).

De wegenwerken zorgen voor  
extra druk op Muide-Meulestede.  
De Stad Gent plaatste extra  
signalisatie en verbood zwaar  
verkeer op de Muidebrug.  

Met deze maatregelen wil  
de Stad doorgaand verkeer  
beperken en zo de hinder voor  
de wijk verminderen. De maatregelen 
worden na de herstelling van  
de Meulestedebrug geëvalueerd.

Begin maart 2021 kwam de Bewoners- 
werf Mobiliteit van MMM samen.  
De bewoners bogen zich over 
de werven in de ruime buurt en 
deden enkele aanbevelingen aan 
het stadsbestuur. De Stad bekijkt 
momenteel wat er korte termijn kan.

N°8 MUIDE MEULESTEDE MORGEN |  Editie april 2021

Wegwijs in 
wegenwerken

• SINT-ANTONIUS ABTKERK 
• SOLIDAIRE BUURTWINKEL
• STANDAARD MUIDE
• KORTNIEUWS

IN DIT NUMMER

Heb je een vraag over wegenwerken in de buurt?  
Ga dan naar www.boost.gent of www.stad.gent/plannen-en-projecten



UITGERUSTE ZAAL MET FOYERS, 
SANITAIR EN NIEUWE TECHNIEKEN
De kerk en het interieur hebben erfgoed-
waarde. Het orgel is beschermd als 
monument. Het kerkschip verandert niet 
structureel, maar wordt wel gerenoveerd.  
Het interieur wordt opnieuw geschilderd  
en uitgerust met een nieuwe verwarmings-
installatie met het oog op concerten en  
andere activiteiten.

De sacristie krijgt een nieuwe invulling als 
foyer met een keuken. In de waardevolle 
sacristiekasten kan mogelijk een vestiaire 
ondergebracht worden. De kapel boven  
de sacristie kan gebruikt worden als 
polyvalente ruimte of artiestenloge.

Aan de buitenzijde van de sacristie komt  
een aanbouw in een fijne stalen structuur.  
Die aanbouw biedt ruimte voor een zomerfoyer, 
sanitair en een terras. Klimplanten kunnen  
de pergolastructuur op termijn begroeien  
en zo een mooie groene overgang maken  
van de kerk naar Meulestedepark.

BETERE TOEGANKELIJKHEID
Na de renovatie en de uitbreiding zal  
de kerk ook toegankelijker zijn. Ze krijgt  
een aantal nieuwe toegangen aan de kant  
van Meulestedepark.  
De toegangen komen op plekken waar  
in de gevel al sporen zijn van toegangen  
die in het verleden werden dichtgemaakt.  
Door middel van enkele goedgeplaatste 
hellingen zullen ook onder andere 

rolstoelgebruikers en gezinnen met 
kinderwagens alle ruimtes vlot  
kunnen bereiken. 

VOLGENDE STAPPEN 
De architecten verfijnen momenteel het 
ontwerp op basis van vragen en opmerkingen 
van bewoners en stadsdiensten en bereiden 
een bouwaanvraag voor. Daarna zal de Stad 
een aannemer aanstellen. Als alles goed gaat 
kan de uitvoering halverwege 2022 starten.

COMMUNICATIE
In de zomer van 2020 was er al een informatie-
markt in de kerk waarop je de eerste schetsen 
kon inkijken en feedback geven. Je kan  
het voor ontwerp eind maart ook bekijken op  
de buitenexpo naast de kerk in Meulestedepark.

Een simulatiebeeld van de zomerfoyer en de pergola in het park.

Een simulatie van het pad naar de Meeuwstraat en het nieuwe bijgebouwtje met sanitair.

Een simulatiebeeld van de vernieuwde Sint-Antonius Abtkerk.

Sint-Antonius Abtkerk  
wordt polyvalente  
cultuurzaal met foyers 

Het voorontwerp voor de renovatie  
van de kerk in Meulestede is klaar.  
De kerk krijgt een polyvalente zaal, 
foyers, sanitair, vernieuwde  
technieken en extra toegangen. 

De Sint-Antonius Abtkerk in Meulestede is 
onttrokken aan de erediensten en krijgt 
een nieuw leven als polyvalente ruimte 
voor cultuur- en wijkgebonden activiteiten. 
Beheerder vzw Meulestede en andere  
vereniging en organiseren er onder meer 
concerten, tentoonstellingen en beurzen. 
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Om die rol te kunnen waarmaken zal  
de Stad Gent de kerk renoveren en  
herinrichten. Het architectenteam  
OFFICEU – Atelier Arne Deruyter heeft 
hiervoor een voorontwerp klaar.



In april 2021 start een solidaire 
buurtwinkel in Meulestede.  
De buurtwinkel zal een betaalbaar 
assortiment van voedingsmiddelen, 
onderhouds- en verzorgingsproducten 
aanbieden. Voor de uitbating worden 
sociale tewerkstellingstrajecten en  
een vrijwilligersnetwerk opgezet. 
In de winkel zal er ook aandacht zijn  
voor ontmoeten van buurtbewoners.

Solidaire buurtwinkel  
komt naar Meulestede

Al van bij de start van het stadsvernieuwings-
project Muide Meulestede Morgen kwam  
de behoefte aan betaalbare basisproducten 
in de wijk naar boven. Dit bleek ook uit  
een bevraging. De laatste decennia stopte of 
verhuisde de ene na de andere buurtwinkel. 
Er kwamen geen kleine of grote winkels in  
de plaats. Daar komt nu verandering in.

EEN WINKEL MET EEN SOCIALE FUNCTIE
De vzw Sociale Kruideniers Gent zet een proef- 
project op om een solidaire buurtwinkel uit te 
bouwen. De nieuwe buurtwinkel of kruidenier 
richt zich tot Muide-Meulestede en omgeving 
en zal een kwalitatief basisassortiment aan 
voedingswaren, onderhouds- en verzorgings-
producten aan betaalbare prijzen aanbieden.

Voor de uitbating van de winkel wordt ingezet 
op sociale tewerkstelling en wordt een 
breed netwerk van vrijwilligers opgebouwd. 
Buurtbewoners met een beperkt inkomen 
kunnen er producten aan een lagere prijs 
kopen. Samenlevingsopbouw vzw bouwt 
er een plek uit waar buurtbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten.

TIJDELIJKE INVULLING
De buurtwinkel krijgt onderdak in een loods in 
de Meulestedekaai 1, naast Werkhuis Bulb en  
de worstelclub Kampioen Gent. Het gaat om 
een tijdelijke invulling. Het gaat om een testfase 
om na te gaan of een permanente buurtwinkel 
in Meulestede een goed idee zou zijn.

Zin om mee te werken? Mail dan naar  
info@socialekruideniersgent.be.
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De voetbalploeg Standaard Muide kent  
een florerende jeugdwerking. Stad Gent  
wil dit ondersteunen. Samen met Farys 
werken de partners aan een masterplan 
om het terrein beter in te richten.
Naast de bestaande cafetaria komt een klein 
oefenveld voor jeugdspelers. Het zal worden 
gebruikt voor trainingen in de werkweek in  
de vooravond, op woensdagnamiddag en  
in het weekend overdag.

Het gebouw met de huidige kleedkamers 
krijgt een extra verdieping met kleedkamers. 
Volgens de huidige planning zullen de werken 
in 2022 beginnen.

Extra oefenveld en kleedkamers 
voor Standaard Muide

MOGELIJKHEDEN VOOR DE BUREN
De herinrichting van het terrein biedt  
ook mogelijkheden voor de buurt. Het plan 
voorziet een groenere inrichting met meer 
bomen en minder verharding. Daarnaast 
zullen de bewoners van een groot aantal van 
de aanpalende huizen in de Dukkeldamstraat 
en de Manchesterstraat een poortje kunnen 
maken naar het terrein en via het terrein naar 
de Dukkeldamstraat of de New Orleansstraat 
kunnen doorsteken.

De aanpalende buren van Standaard 
Muide konden hun feedback al geven via 
een bevraging en tijdens een digitaal 
bewonersoverleg.



STUDENTEN OP STAP
Heb je al studenten gespot in de wijk?  
Dat kan. Begin dit jaar is er een 30-tal 
studenten van de KU Leuven gestart met  
een onderzoeksopdracht. De studenten doen 
ontwerpoefeningen over de inrichting van 
bepaalde straten of plekjes. De Stad Gent 
bezorgt de studenten achtergrondinformatie 
en laat zich ook inspireren door de oefeningen.

Kortnieuws

WIJKBUDGET: VAN JOUW PLAN  
NAAR ONS PLAN?
In Muide-Meulestede-Afrikalaan werden  
35 ideeën ingediend voor het wijkbudget. 
Tot eind mei vormen de indieners, 
bewoners en het geloot panel de ideeën 
om tot concrete plannen. Wanneer  
de plannen het voorziene budget van 
200.000 euro overschrijden, zal o.a.  
door het geloot wijkpanel een selectie 
gemaakt worden. 

Ben je benieuwd naar de ideeën of wil je 
meedoen? Ga kijken op: www.wijkbudget.gent

VOORHAVEN
Na de Voorhavenkaai en het 
Honfleurpark is ook het groene plein  
met de pergola tussen de loodsen klaar. 
Op de pergola kon je al even genieten 
van een panoramisch zicht. Tegen  
de paasvakantie openen ook de 
speeltoestellen en de groene zone.

BUURTHUIS ROERSTRAAT  
ZOEKT VRIENDEN 
Buurthuis Roerstraat is een gezellige 
ontmoetingsplek in de buurt. Hoewel 
corona op dit moment ontmoeting moeilijk 
maakt, heb je misschien toch toffe ideeën of 
voorstellen om (later) samen met je buren 
iets te organiseren in het buurthuis.  
Laat het ons zeker weten!

Meer info? Mail dan naar 
buurtwerk.muidemeulestede@stad.gent  
of bel 09 268 21 23.

DOORGANG LEITHSTRAAT
Op de hoek van de Leithstraat en  
de New Orleansstraat werd afgelopen 
najaar een muur gesloopt. Zo kunnen  
de buurtbewoners gemakkelijker naar 
het achtergelegen parkje. In de loop 
van het jaar komen er nog een lage 
kastanjeafrastering langs het pad  
en nieuwe beplanting.

projectcommunicator Wannes Haghebaert 09 266 82 33

mmm@stad.gent

www.stad.gent/mmm

www.facebook.com/muidemeulestedemorgen 

www.instagram.com/muidemeulestedemorgen

MEER  
INFORMATIE

V.U. Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2021
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MAKELAARSPARK EN HONFLEURPARK
De groenzone aan het einde van  
de Makelaarsstraat, tussen de spoorweg  
en de Loodsenstraat heet voortaan niet  
alleen in de wijk maar ook officieel 
Makelaarspark. Dit voorjaar komen er  
nog voetbalgoaltjes.

Het groen langs de loodsen van  
de scheepsherstellers kreeg de naam 

Honfleurpark, verwijzend naar  
de Franse havenstad Honfleur.  
Heel wat straten in de omgeving zijn 
genoemd naar havens van schepen die  
in de 19de en de 20ste eeuw aanmeerden 
in de Voorhaven. Daarom werden 
verderop bij de gerenoveerde loodsen 
ook de straatnamen Amsterdamstraat  
en Dublinstraat vastgelegd.


