
De ooievaars in de Kikvorsstraat, de levensgenieter of de 
kinderen in de Edelsteenstraat of de reuzenpanda op de 
Pandaschool. Je hebt de muurschilderingen zeker al gezien. 
Graffiti-organisatie Wallin’ en Stad Gent willen Nieuw Gent 
letterlijk meer kleur geven. 

‘De wijk kampt met een negatief imago. Maar voor graffiti-artiesten is de 
wijk een droom omdat er zoveel lege muren zijn. We geloven zeer sterk 
dat muurschilderingen een positieve effect hebben op de omgeving. Met 
het project werken we aan een nieuwe positieve sfeer voor Nieuw Gent,’ 
vertelt Rick Molyneux van Wallin’.

De organisatie werkt op twee sporen. Enerzijds brengt ze artiesten naar 
hier, en anderzijds organiseert ze workshops voor jong en oud. 

Internationaal talent

‘We willen in Nieuw Gent met een mix van internationale artiesten 
werken. Een beetje zoals de diverse migratieachtergrond van de 
bewoners. De aanwezigheid van rondreizende artiesten geeft energie. Je 
voelt het in hun werk. We mikken niet op de typische top 50 artiesten, 
maar artiesten die honger en ambitie tonen.’
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Graffitikunst kleurt Nieuw Gent

Workshops voor jong en oud 

Wallin’ organiseert twee keer per maand op woensdagnamiddag een gratis 
inloopworkshop graffiti. Iedereen, jong en oud, kan meedoen. De workshops 
vinden plaats aan The Cube (grasveld Christus Koningkerk) tussen 14 en 16 
uur. Wallin’ voorziet alle materiaal. Je kan wel het best kleren en schoenen 
aan doen die vuil mogen worden. Meedoen aan de workshops? Kom dan 
eens langs op 23/06, 7/07, 14/07 11/07, 25/07, 8/09, 22/09, 6/10 of 20/10.

Werk van de Spaanse artiest Slim Safont, foto Christophe Vander Eecken

De komende weken laat Wallin’ een nieuwe groep artiesten los op de wijk: 
Giulio Vesprini (IT), Kitsune Jolene 'BE), Lobster Robin (BE), A Squid Called 
Sebastian (BE), Nina Valkhoff (BE), Nuno Viegas (PT) en Welin One (DK).

Eind juli organiseert Wallin’ ook een driedaags kamp. De deelnemers 
werken samen aan een echte muurschildering in de wijk. Stuur een mailtje 
naar info@wallinofficial.be met je naam, telefoonnummer en adres. 
Ben je uit Nieuw Gent zelf? Dan is dit kamp volledig gratis!

Resto
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Simulatiebeeld van de voor- en achterkant van het nieuwe appartementsgebouw achter het wijkgezondheidscentrum

Hoek Kikvorsstraat
Projectnr. 17P06       

Kikvorsstraat, Nieuw Gent

09/11/18

Visualisatie 03/10/2018

hoek Kikvorsstraat - Zwijnaardsesteenweg

1 SATURNUS

Alle bewoners zijn ondertussen 
verhuisd.

Einde sloopwerken: najaar 2021.

Start werken nieuw gebouw:
zomer 2022.

Nieuw gebouw klaar: 
voorjaar 2024.
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3 AURORA, MILENKA, EN ORION

Verhuis: als de nieuwe gebouwen 
op de plek van Saturnus, Jupiter 
en Mercurius klaar zijn.

Start sloop gebouwen: 
2de helft 2026.

Start werken nieuwe gebouwen: 
1ste helft 2028.

Nieuwe gebouwen klaar:  
2030.

4

JUPITER & MERCURIUS

Verhuis bewoners: momenteel 
verhuizen de eerste bewoners. 

Start sloop gebouwen: 
zomer 2022.

Start werken nieuwe gebouwen: 
2de helft 2023.

Nieuwe gebouwen klaar:  
begin 2026.
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Woontorens

4 AANLEG PARK

De sportkooi aan de 
Pandaschool is klaar.

2022: start aanleg park

Openbaar domein

Planning vervanging woontorens WoninGent
Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vervangt de komende 
tien jaar zes woontorens in de Kikvorsstraat door nieuwe kwalitatieve 
sociale woningen in de Kikvorsstraat en in de omgeving van het 
Rerum Novarumplein. Deze zomer start de bouw van de eerste twee 
nieuwe appartementsgebouwen.

Twee eerste appartementsgebouwen

Het eerste gebouw komt op de hoek van de Zwijnaardsesteenweg en 
de Kikvorsstraat. WoninGent zal er 14 nieuwe sociale appartementen 
met één slaapkamer bouwen. Op het gelijkvloers komen er vier 
appartementen en een gemeenschappelijke fietsenstalling. Op de 
eerste en tweede verdieping komen er telkens vijf appartementen.

Bouw nieuwe appartementen start 

Ontwerpbeeld van de nieuwe appartementen op de hoek van de Kikvorsstraat en de 
Zwijnaardsesteenweg

Nieuwe appartementen

5 EERSTE BOUWPROJECTEN

De bouw van de 14 appar-
tementen op de hoek van 
de Zwijnaardsesteenweg en 
de Kikvorsstraat en de 60 
appartementen achter het 
wijkgezondheidscentrum 
start in augustus 2021 en 
zal ongeveer 2 jaar duren.
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Kikvorsstraat

In de Kikvorsstraat is ondertussen de ontmanteling van de voormalige 
woontoren Saturnus begonnen. De aannemer haalt het gebouw eerst 
leeg. Daarna volgen de zichtbare sloopwerken.

Ondertussen werken de architecten aan het ontwerp van het eerste 
nieuwe gebouw dat op de plek van Saturnus komt. Als het ontwerp 
klaar is, zullen we dit in een volgende editie van deze krant brengen. 

6 HERAANLEG WEGEN

Augustus 2021: De nutsmaat-
schappijen vernieuwen hun 
leidingen in de omgeving van 
Berkhoutsheide en woontoren 
Windekind.

2022: Start heraanleg Berkhouts-
heide, Smaragdstraat en bocht 
Kikvorsstraat-Edelsteenstraat.

Wegen

Meer info

De laatste stand van zaken van de bovenstaande werken of ontwerpen voor de heraanleg van openbaar domein of de bouw van 
nieuwe appartementen vind je terug op de website www.stad.gent/nieuwgentvernieuwt. 

Het tweede gebouw plant WoninGent achter het wijkgezondheidscentrum 
en het welzijnsbureau. Dat is op de plek van het oude voetbalpleintje dat 
ondertussen werd vervangen door een nieuwe kooi op het terrein van de 
Pandaschool. Het nieuwe gebouw zal 8 bouwlagen tellen. Hier komen 
60 nieuwe sociale appartementen met één slaapkamer. Op het 
gelijkvloers worden ook fietsenstallingen ingericht.

Volgens de huidige planning starten de bouwwerken begin augustus 
2021. Ze zullen ongeveer twee jaar duren.
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V.u.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2021 -00606

 

Huisdieren spelen een belangrijke rol in het leven van hun eigenaar. Door tegenslagen zoals financiële problemen of een 
ziekenhuisopname kunnen eigenaren soms tijdelijk niet meer voor hun huisdieren zorgen. Soms moeten de dieren daarom worden 
afgestaan. De organisatie People4animals wil dit vermijden. 

‘Vorig jaar begonnen we met een mobiele dierenvoedselbank,’ vertelt initiatiefneemster Elke D’Hollander. ‘Door tijdelijk gratis 
dierenvoedsel en ondersteuning te geven kunnen de huisdieren en hun baasjes samenblijven. Momenteel verdelen we voedsel in de 
wijken Nieuw Gent, Rabot en Brugse Poort.’
‘We merkten al snel dat er naast de ondersteuning ook nood is aan opvanggezinnen. Wanneer kwetsbare mensen in het ziekenhuis 
moeten worden opgenomen, blijkt dat ze geen netwerk hebben om hun huisdier op te vangen of dat ze een regulier dierenpension 
niet kunnen betalen. Opvanggezinnen kunnen helpen om dieren en baasjes op lange termijn samen te houden.’

Kan jij tijdelijk een huisdier opvangen? Of heb je nood aan hulp bij de verzorging van je huisdier? Contacteer dan People4animals. 
 www.people4animals.be,  0496 02 50 70,  People4animals@outlook.be

GA NAAR DE WEBSITE    www.stad.gent/nieuwgentvernieuwt

VOLG ONS OP               www.facebook.com/nieuwgentvernieuwt

HEB JE EEN VRAAG OVER 
NIEUW GENT VERNIEUWT?

Contacteer Wannes Haghebaert, 
Stad Gent 
09 266 82 33 
wannes.haghebaert@stad.gent

 www.instagram.com/nieuwgentvernieuwt

People4animals helpt kwetsbare huisdiereigenaren

Wij informeren jou!

©Eva Mouton

 

Afgelopen jaar installeerden buurtbewoners een 15-tal gevelbanken. Deze zomer willen ze er nog eens 
15 extra plaatsen.

‘We werken aan meer ontmoeting en gezelligheid op straat,’ vertelt initiatiefnemer Nathan De Geyter. 
‘We willen mensen samenbrengen. Een gevelbank kan onverwachtse gesprekken stimuleren.’

Groepsaankoop zorgt voor scherpe prijzen

Als je een gevelbank wil dan is het nu het moment om die aan te vragen via dit bewonersinitiatief. Door in groep 
aan te kopen kan je een bank aan een scherpe prijs krijgen. Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming 
komt daar nog een flinke korting bovenop. Campus Atelier komt de bank plaatsen.

Als je je huis huurt dan overleg wel het best eens met je huisbaas. Voor de huurders van WoninGent is er 
alvast goed nieuws. De sociale huisvestingsmaatschappij staat achter dit bewonersinitiatief en geeft de 
toelating om via dit initiatief een bank te installeren. De initiatiefnemers zijn nog in gesprek met de andere 
huisvestingsmaatschappijen Gentse Haard en Volkshaard. Wil jij ook een gevelbank? Vraag er een aan via 
onderstaande QR-code, mail nathan.degeyter@gmail.com of bel wijkregisseur Els Oyaert op het nr. 09 266 82 56.
<qr code>

  Dit initiatief wordt financieel ondersteund met middelen van Samen aan Zet / Buurtwerk.  
  Campus Atelier ondersteunt bij de plaatsing van de banken.

Buurtbewoners installeren gevelbanken       
voor meer ontmoeting

Kleurrijk Kunstenfestival
Voor in je agenda!
• Van 16 tot 20 augustus vindt het Kleurrijk Kunstenkamp van de circusplaneet plaats op de site Tine Hannick in de Kikvorsstraat.
• Op 21 augustus is er terug het Kleurrijk Kunstenfestival, een organisatie van verschillende wijkpartners.

Opvangmama Muriel Wolff met hond Loebas, 
foto Elke D’Hollander


