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WAT IS JULLIE ERVARING BINNEN 
DE WIJK RABOT-BLAISANTVEST?
Ons allereerste project vond plaats in deze wijk, 
in de publieke ruimte achter de Maria Gorettikerk. 
Stad Gent vormt het binnengebied om tot een 
buurtparkje. Het park verbindt de Blaisantvest en de 
Gasmeterlaan. OCUP werkte, in afwachting van de 
werken, mee om de tijdelijke invulling vorm te geven. 
We bouwden in de lente van 2019 samen met de 
buurtbewoners een mobiele bar, een glijbaan, 
voetbalgoals, een petanquebaan en signalisatie-
bakken. We maakten ook een terras naast de 
Maria Gorettikerk, dat tijdelijk kon dienen als een 
aangename ontmoetingsplek om te zitten, te praten, 
iets te eten … Dit naar aanloop van de ontmoetings-
ruimte die in de loop van 2020 binnenin de kerk 
werd opengesteld voor de buurt. Zowel jong als oud 
kon zich uitleven in het vormgeven van de publieke 
ruimte. 

Daarnaast werkte ik persoonlijk ook een tijdje bij 
Samenlevingsopbouw Gent als Torekesbeheerder. 
Een aantal sociale organisaties, handelaars en 
buurtbewoners zullen mij dus misschien nog kennen. 
Zo niet, komt dat zeker nog in de komende periode!

Het is zover. Na een zoektocht van ongeveer een 
jaar is de nieuwe coördinator van de Sint-Jozefkerk 
bekend: OCUP vzw. Vanaf 1 januari 2022 mag OCUP 
vzw gedurende 6 jaar de Sint-Jozefkerk invullen, 
beheren en managen. De vzw werd na een open 
oproep door een jury van experten en stadsdiensten 
gekozen uit drie kandidaten. We babbelen met 
coördinator Biniam Faelens en vragen hem hoe de 
organisatie het project zal aanpakken - en of ze het 
wat zien zitten. 

EERST EN VOORAL: WIE/WAT IS 
OCUP VZW EN WAT DOEN JULLIE 
PRECIES? 
OCUP maakt tijdelijke, sociaal-culturele buurtplek-
ken in leegstaande gebouwen in Gent. We willen 
die gebouwen omtoveren tot laagdrempelige (en 
interculturele) ontmoetingsplekken. Dat doen we 
uiteraard niet alleen. In de eerste plaats geven we 
die plekken vorm samen met de buurtbewoners. 
Daarnaast werken we samen met sociale organi-
saties, die de wijk en het project goed kennen. We 
werken vooral met kwetsbare doelgroepen, omdat 
zij het meest de druk op de beschikbare ruimte in 
de stad voelen. We werken allerlei drempels weg, 
zodat iedereen de ruimte op zijn/haar/hun eigen 
manier kan gebruiken: ontmoeten, leren, maken, 
spelen, experimenteren, falen, groeien, zijn …

De Sint-Jozefkerk wordt ondertussen al ons 5de 
project. Ons eerste grotere project was in de wijk 
Sluizeken-Tolhuis-Ham, in de Bomastraat. Het was 
een intense en vooral heel leerrijke periode. BOMA 
was een plek waar we konden werken rond precaire 
noden in de stad. We zetten er een participatief 
project op poten met onze partners en met de 
jongeren uit de wijk. We deelden onze ruimte met 
in totaal zo’n 10-tal sociale partners, 8 (sociaal-
artistieke) kunstenaars en makers én enkele sociale 
burgerinitiatieven. 

© Dial Achitects

Sint Jozefkerk

Een mini-dorp voor iedereen: 
de nieuwe invulling van de St. Jozefkerk

Coördinator Biniam Faelens 

SINT-JOZEFKERK

Coördinator Biniam Faelens

© Patrick Henry



4 5

HOE GAAN JULLIE HET AANPAKKEN 
ALS NIEUWE BEHEERDERS? 
We willen als coördinator van de kerk gaan voor 
een trage opbouw van het project, ook al is het van 
relatief korte duur. We zetten het eerste jaar vooral 
sterk in op outreachend werken in de wijk: mensen 
leren kennen, gesprekken aangaan, zichtbaar zijn, 
deel worden van de wijk Rabot. We hebben daar ook 
de tijd voor, omdat de crypte onder de kerk nog ver-
bouwd zal worden tot 2024. We vinden het belangrijk 
om relaties op te bouwen met kwetsbare doelgroepen 
in de wijk, want vanuit die relaties kunnen prachtige 
projecten ontstaan. Na ongeveer een jaar willen we 
met geïnteresseerde buurtbewoners een zeer diverse 

bewonersgroep op poten zetten. Zij gaan uiteindelijk 
mee kiezen wie de partners worden in de Sint-Jozefkerk, 
we zien er geen waarde in om dat zelf allemaal 
te beslissen: de bewoners zijn tenslotte de gebruikers. 
We democratiseren het proces dus van in het begin. 
Pas nadat we het hele proces rond de bewonersgroep, 
de selectie van de partners en de inspraak van de 
handelaars afgerond hebben, gaan we de infrastructuur 
vormgeven en bouwen. Dat doen we dus allemaal 
samen! In de praktijk zal alles ongetwijfeld zeer 
organisch groeien en dat is het mooie aan dit soort 
projecten.

WAT ZIJN JULLIE TOEKOMSTPLANNEN 
VOOR DE SINT-JOZEFKERK?
De kerk moet een open en inclusieve plek worden 
die door en door laagdrempelig is. Iedereen moet 
er vrij kunnen binnenlopen en er zich thuis voelen. 
In de toekomst zien we de kerk als een mini-dorp in 
de wijk Rabot, waarin de diversiteit van de wijk terug 
te vinden is: een gekleurd project in een gekleurde 
wijk. We willen er verschillende activiteiten tegelijk 
laten doorgaan, zodat mensen automatisch met 
elkaar in contact komen. Het is heel bijzonder om 
bij ons binnen te stappen. Je ziet jongeren die aan 
het chillen zijn, dak- en thuislozen die aan het koken 
zijn, mensen die aan het prutsen zijn aan hun zo 
goed als doorroeste fiets, enz. Maar het wordt pas 
interessant als mensen elkaar plots beginnen op te 
zoeken: jongeren gaan pingpongen met mensen met 
een beperking, of een groep mensen zonder papieren 
helpt mee met het herstellen van fietsen. Zo ging het 
eraan toe in BOMA en het zijn die momenten die ons 
motiveren. In de chaos van het delen van ruimte, zie 
je verbindingen ontstaan die elders in de stad nooit 
zouden plaatsvinden. Plekken zoals dit vormen een 
kruispunt voor groepen die elkaar anders volledig 
mislopen in de stad.

WAT ZIJN JULLIE BEZORGDHEDEN   
ALS TOEKOMSTIGE BEHEERDERS?
Onze grootste bezorgdheid is dat we als project ons 
groter doel voorbijschieten. We willen een zeer laag-
drempelige plek maken, op maat van de kwetsbare 
doelgroepen in de wijk. Als we te snel willen gaan 
of niet genoeg nadenken over wat er plaatsvindt in 
de kerk en zelfs hoe dat gebeurt, kan het wel eens 
gebeuren dat de plek geclaimd wordt door bepaalde 
groepen. Uit ervaring weten we dat middenklassers 
veel sneller initiatief nemen om aanspraak te maken 
op ruimte. In principe is daar niets mis mee, iedereen 
heeft recht op vrijetijdsbesteding. Maar het wordt een 
probleem als andere groepen dan het gevoel krijgen 
dat die plek ‘niet voor hun is’. 
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WAAR ZIEN JULLIE VOORAL 
MOGELIJKHEDEN?
We zien heel veel mogelijkheden voor de kerk om een 
verbindende rol te spelen in de wijk. Niet enkel tussen 
bewoners, maar ook tussen de verschillende sociale 
organisaties en handelaars. Het is centraal gelegen 
in de wijk en ligt dus ook middenin het bestaande 
sociale weefsel. De extra ruimte is een kans voor 
iedereen om nieuwe projecten en dynamieken op te 
starten. Voor sociale organisaties zijn dat projecten 
die los kunnen staan van de eigen basiswerking en 
gebouw. Dat kan vaak zeer verhelderend werken, want 
je kijkt door een nieuwe bril naar een zo goed als kaal 
gebouw met enorm veel mogelijkheden. Dat zet een 
mens aan het denken: ‘Wat kunnen we hier doen? 
Hoe ziet onze ideale stad eruit? Waaraan moet een 
plek voldoen om me daar thuis te voelen?’ We zien ook 
kansen voor de handelaars om met hun winkels een 
stap uit de deur te zetten, op hun eigen manier.
 
In tegenstelling tot onze bezorgdheid, zijn we ervan 
overtuigd dat dit alles de basis vormt van plekken op 
maat van de wijk. Door samen na te denken, samen 
te bouwen en te onderhouden én samen gebruik van 
te maken van ruimte, zorg je er al deels voor dat je 
tijdelijke bezettingen kan gebruiken als tegenmiddel 
tot gentrificatie.  

Op 13 januari keurde het college het ontwerp 
voor de eerste fase van de werken aan de 
Sint-Jozefkerk goed. Eerder werd het voorontwerp 
van Dial Architects al bekend gemaakt aan 
de buurt, waarna buurtbewoners en 
buurtorganisaties hun reacties konden geven. 
Het ontwerp omvat:

  De restauratie en functionele indeling van   
   de crypte (-1), inclusief technieken (verwarming,     
   sanitair, elektriciteit). 

  Een noordelijke toegangshelling voor fietsers      
    voetgangers en een inkomgebouw aan de   
    zuidzijde met lift en trappen. 

  Een verbinding tussen crypte en kerkschip door 
   een centrale trap.

In de crypte komen 7 polyvalente atelierruimtes 
en 1 keuken. Daarnaast wordt er sanitair, een 
fietsenstalling en ruimte voor stockage voorzien. 
Er komt ook een douche. Het regenwater wordt 
via het dak deels afgeleid naar regenwaterputten 
van 2x20.000L. Het water wordt hergebruikt voor 
de kerk. Start van de werken in de crypte staat 
gepland voor het najaar van 2022.

ONTWERP VAN DE CRYPTE IS DEFINITIEF 
GOEDGEKEURD
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Info:
Wil je al contact opnemen met OCUP vzw 
of heb je al een idee of een vraag?
Mail naar biniam@ocup.be 
of bel naar 0488/39 16 21

© Patrick Henry



Het nieuwe buurtpark op de site van de Blaisantkerk 
(voorheen Maria Goretti) is een feit. De bomen, 
planten en het groen moeten nog wat vorm krijgen, 
maar je ziet de structuur van het park al goed dankzij 
de paden en de speeltuigen. De bewoners die 
voordien moestuinierden op dit terrein, krijgen een 
afzonderlijk deel van het park dat ze zelf kunnen 
inrichten. Dat deel kreeg de naam ‘Buurtlabo’ – 
hoe dat er zal uitzien, hangt af van de buurtbewoners. 
In een van de zaaltjes in de Blaisantkerk spreken 
we af met enkele buurtbewoners en de buurtwerkers 
Eline Govaert en Rik Van Rijsseghem. Zij brainstormen 
samen over de invulling van het Buurtlabo. 
Jo Behaeghe (Groendienst) geeft wat meer uitleg over 
het concept van het park zelf. 

Nieuwe speeltuin en grafittimuur zorgen voor leven. 

Uitkijken naar de lente: buurtpark aan de Blaisantvest is af  

8 9

MARIA GORETTI 

ZIJN JULLIE BLIJ MET HET RESULTAAT?
Annemie De Vos (buurtbewoner, woont in het 
huis waar de graffiti op staat) “Ik ben blij dat ze 
er eindelijk aan begonnen zijn, we wachten al 
lang op ons park.” 

Jo Behaeghe (Groendienst): “De aanleg van 
het park was best wel een complex dossier, dus 
het klopt dat de bewoners er al even op wachten. 
Eerst waren er de afbraakwerken van de 
voormalige gebouwen, dan werd er grond-
vervuiling vastgesteld dus volgde een periode 
van sanering en bijkomende grondonderzoeken. 
Tegelijk liep dan het inspraaktraject met de 
buurt waaruit een aantal aanpassingen volgden, 
zoals het mee aanleggen van het voorplein aan 
de Blaisantvest, opvangen van regenwater in 
de wadi, bijkomend aanleggen van een helling 
naar het buurtlokaal in de kerk,... En ten slotte 
hebben we langer moeten wachten op sommige 
materialen door de coronacrisis. 

Annemie De Vos: “De speeltuinen zien er fantas-
tisch uit. Alleen begrijp ik niet waarom er zoveel 
stenen liggen. Het is toch een park, ik zou meer 
groen aanleggen.“

Jo Behaeghe (Groendienst): De inrichting van 
het park is het resultaat van een uitgebreide 
participatie waarbij de plannen werden toege-
licht. De vraag naar de verharding komt deels 
uit de vraag van de belanghebbenden en tevens 
vanuit de randvoorwaarden m.b.t. brandweer-
toegankelijkheid, bespeelbaarheid voor de 
school, toegangen naar de kerk, terrasruimte 
voor het buurtlabo, de kerk,…

Ben, buurman van Annemie: “We hebben een 
schone evolutie gezien. We zullen pas echt het 
resultaat zien zodra het opnieuw lente wordt. 
Dan zal alles mooi groen worden en dan pas 
zullen we zien hoe mensen het ‘nieuwe’ park 
gebruiken.”

WAT ZOU JIJ GRAAG WILLEN ZIEN  
IN HET BUURTLABO?
Ben: Ik wil zeer graag de moestuinen terug. 
Toen het park nog braak lag, hebben we met 
een aantal big bags (dat zijn grote zakken 
met potgrond) al eens geëxperimenteerd met 
moestuinen en dat was een groot succes. Ik zou 
dat graag willen herhalen. 

WAAR ZIE JE MOGELIJKE PROBLEMEN?
Ben: “Er moet zeker nog een verbodsbord komen 
voor auto’s, zodat het duidelijk is dat je niet mag 
rijden door het park. Nu zie ik soms nog een 
auto passeren.” 

Jo: “Ondertussen is de signalisatie voorzien. 
Auto’s hebben geen toegang tot het park. Ook 
komt er openbare verlichting in het park. 
De stad hanteert heel concrete richtlijnen i.v.m. 
het al dan niet plaatsen van openbare 
verlichting. Gezien het hier om een (fiets)-
verbinding gaat tussen Blaisantvest, 
Gasmterelaan en Kaprijkestraat is hier openbare 
verlichting geplaatst. Het pad wordt belicht en 
ook de kerk wordt mooi uitgelicht. Om 23 uur 
doven alle lichten.“

Michel (frequent gebruiker van het park): We 
moeten met de buurtbewoners en gebruikers 
van het park ook nog bijkomende afspraken 
maken. Het Buurtlabo kan wel deels in zelf-
beheer van de buurt gebeuren, maar we hebben 
toch nog de hulp nodig van de dienst Ontmoeten 
en Verbinden. Die ondersteuning is belangrijk 
bij eventuele conflicten. We hebben een divers 
publiek met verschillende nationaliteiten. Zo 
zal een tolk handig zijn bij de opstart van ons 
Buurtlabo. 
 

Wandelpad van Blaisantvest (voorkant Kerk) naar Gasmeterlaan. 

Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert 
in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte.

Speelelementen zoals het rode bootje zorgen voor extra spelplezier.

NIEUWE NAAM
De renovatie van het park rond de Blaisantkerk 
is klaar. Het nieuwe park wacht alleen nog op 
een naam. En die mag jij mee helpen kiezen! 
Kijk achteraan op de laatste pagina van dit boekje 
en breng jouw stem uit. 



JULLIE ZIJN NIEUW IN DE WIJK 
RABOT-BLAISANTVEST ALS BUURT-
WERKERS. HOE GAAN JULLIE DE INVULLING 
VAN HET BUURTLABO AANPAKKEN?
Rik: “Wij gaan rond met onze koffiekar gevuld 
met koffie of soep op verschillende momenten 
in de buurt. We willen graag zoveel mogelijk 
buurtbewoners bereiken en koffie en koeken 
zorgen voor extra gezelligheid.”

Eline: Zo horen we veel meningen en ideeën. 
We willen iedereen de kans geven om te 
experimenteren in ons Buurtlabo. Of het nu gaat 
over een moestuin, of een voetbalveld, een 
broodoven, stockageruimte of een graffitiruimte. 
We kijken wat er mogelijk is. Een van onze 
doelen is om een plek te creëren met en door 
buurtbewoners. 

Rik: We hebben hier een groot plan liggen van het 
park waarop iedereen zijn wensen kan aanduiden. 
Met stickers kan elke buurtbewoner tonen waar 
hij of zij een activiteit wenst, zoals een moestuin, 
of een picknickbank of … Met stiften kan je op het 
plan nog extra dingen bijtekenen. We verzamelen 
alle input en gaan er in het voorjaar mee aan de 
slag in het Buurtlabo.

Eline: Tijdens de wintermaanden is het nog koud 
en is het aantal bezoekers in het park nog beperkt.  
Vanaf het voorjaar zullen we samen met de 
bewoners het Buurtlabo vorm geven. Er is een 
budget voorzien zodat we ook materiaal kunnen 
aankopen of de hulp van een externe kracht 
kunnen inschakelen indien dat nodig is. 

Buurtbewoners Ben en Michel buigen zich over het plan en duiden aan 
wat ze graag op het buurtlabo willen. buurtwerkers Eline en Rik en hun koffiekar

DIENST ONTMOETEN EN VERBINDEN: 
ELINE GOVAERT EN RIK VAN RIJSSEGHEM 
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Heb je nog ideeën of nog vragen over het nieuwe park?

Neem contact op met buurtwerkers Eline en Rik.
Rik: 0471/55 45 32 of Eline: 0471/55.42.95

Nieuwe speeltuin.
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TONDELIER
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overzicht van de woningen en appartementen   

1. Nieuwe Molens (afgewerkt en bewoond)

2. Krono (afgewerkt en bewoond, inclusief jeugdlokaal   
en buurtsporthal)

3. Edouard met 22 sociale huurappartementen (WoninGent) 

 Ganda (eerste bewoners voorjaar 2022 – 18 appartementen)

4. Bavo (eerste bewoners voorjaar 2022-13 appartementen)

5. Flora eerste bewoners voorjaar 2022 (17 appartementen)

 Minard: Betonplaat gelijkvloers gestort (17 appartementen) 

 Artevelde en Armand: Vloerplaat gelijkvloers ook reeds   
 gestort (9+11 appartementen)

 Parkwoningen, dit zijn 15 rijwoningen aan de
 parkrand Tondelierlaan langs het Ter Luchtepad 
 richting Koen Blieckplein (werken gestart in het najaar   
 van 2021)

 20 rijwoningen langs de Muishondstraat/Elsstraat.
 (werken starten in het najaar 2022)
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Hier staan 2 gashouders.Hier komt het nieuwe jeugdlokaal Tondelier.

In het toekomstige Tondelierpark komt een waterslenk.



HET PROJECT  
In de Tondelier-wijk, een publiek-private 
samenwerking tussen de Stad Gent en Tondelier 
Development, komen in totaal 530 woningen van 
allerlei groottes en prijsklassen, vooral appartementen. 
Er zijn al 109 appartementen gebouwd, 48 worden 
nu afgewerkt. Na de zomer 2021 werd gestart met  
de bouw van nog eens 37 appartementen en de  
eerste 15 rijhuizen.

74 BUDGETWONINGEN TE HUUR
Je kan de volgende fase in het project Tondelier 
duidelijk zien op de site. Op de hoek van de 
Muishondstraat en de Filips van Cleeflaan wordt 
volop gebouwd aan de appartementen Ganda, 
Bavo en Flora (zie plattegrond). Tegen het voorjaar 
van 2022 verwachten we de afwerking van deze 
appartementen en de eerste inwoners. Ook de 
22 sociale huurappartementen in het gebouw Edouard 
zijn ondertussen bewoond. De Tondelierwijk zal in 
totaal 20 procent of 106 sociale woningen bevatten 
en nog eens 20 procent of 106 budgetwoningen. 
Oorspronkelijk zouden de 106 budgetwoningen 
allemaal te koop worden aangeboden. 32 werden 
ook al effectief verkocht. De 74 budgetwoningen die 
overblijven, voor het leeuwendeel appartementen, 
worden straks verhuurd in plaats van verkocht. De 
Stad Gent en de projectontwikkelaar leveren zo een 
extra inspanning om wonen betaalbaar te houden 
voor lagere inkomensgroepen die op de huurmarkt 
zijn aangewezen.

HET TONDELIERPARK 
In het voorjaar van 2022 wordt het Tondelierpark volledig 
aangelegd. Momenteel lopen de voorbereidingen, maar 
in de lente worden de bomen aangeplant, een waterslenk 
aangelegd en zal je volop kunnen genieten van het 
nieuwe groen. Wist je dat het Tondelierpark, na het 
Citadelpark, het tweede grootste park van Gent wordt?
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Info:
www.tondelier.be
Bekijk de projecttijdlijn op: https://stad.gent/nl/
plannen-en-projecten/tondelier
Meldingen van overlast tijdens de werken: Verkoopkantoor 
Tondelier, Gasmeterlaan/Tondelierlaan, info@tondelier.be, 
0475 233 822

GASHOUDERS SFEERVOL VERLICHT
Ondertussen kregen de twee monumentale gashouders op de Tondeliersite een nieuwe functie. 
Eén gashouder werd volledig gerestaureerd. De andere werd omgetoverd tot ontmoetingsplek. Beide gashouders 
hebben nu ook monumentverlichting. Zoals bij de andere monumenten in de stad brandt de verlichting van de 
gashouders elke avond van valavond tot middernacht. De gashouders zijn niet alleen uniek industrieel erfgoed, 
want nog de enige overgebleven exemplaren in België, maar ze werken ook als een lichtbaken in de wijk. 

Dankzij het Industriemuseum staan er infopanelen over de geschiedenis van de Compagnie du Gaz de Gand, 
de werking van de gashouders en de ontwikkeling van de Rabotwijk. 

JEUGDLOKALEN IN TONDELIER
In de wijk Tondelier komen niet alleen 530 woningen, 
maar ook 2 jeugdlokalen. Het eerste jeugdlokaal, op 
de hoek van de Gasmeterlaan en de Tondelierlaan, opent 
binnenkort zijn deuren. De kinderwerking van vzw Jong 
verhuist van JOC Minus One naar het nieuwe gebouw 
Krono, waarin ook de buurtsporthal zit.

Het jeugdlokaal is op maat gemaakt van de kinderwer-
king, gericht op alle kinderen van 6 tot 12 jaar uit de 
buurt Blaisantvest. Wekelijks zijn er tal van activiteiten: 
uitstappen, knutselen, instuifmomenten, spelnamiddagen 
… Tijdens de schoolvakanties is er speelpleinwerking.

Een voordeel is ook dat de kinderwerking voortaan vlakbij 
de buurtsporthal Tondelier zit, waar ze maandelijks een 
sportaanbod organiseren. De andere organisaties die al 
in JOC Minus One zaten, zullen de vrijgekomen ruimte 
goed kunnen gebruiken. Een win-win voor iedereen.
 

Zicht op uitbreiding Rabotpark rond het project Nieuwe Molens. 

Dit is een aanzicht van Minard/Armand.



SLOOP VAN DERDE RABOTTOREN  
IS EEN FEIT 
In de zomer van 2021 werd de sloop van de derde en 
laatste toren afgerond. Op de plaats van de derde
Rabottoren komen 3 gebouwen met 140 appartementen. 
Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent is bezig 
met de opmaak van de ontwerpplannen. De bouw voor 
de laatste fase zal in het voorjaar van 2023 starten. 

Ondertussen staan er op de plaats waar de tweede 
Rabottoren stond, twee nieuwe gebouwen, goed voor 
samen 95 appartementen. Onderaan een van de 
gebouwen zijn er gemeenschapsvoorzieningen met 
onder andere een wijkgezondheidscentrum. 

NIEUW PUBLIEK SANITAIR AAN   
DE GEBROEDERS DE SMETSTRAAT 
Sinds 1 december 2021 is er een nieuw openbaar toilet 
beschikbaar in de Gebroeders de Smetstraat in de wijk 
Rabot.

Voortaan kan je tussen 6 en 20 uur terecht in het 
nieuwe publieke sanitair in de Gebroeders de 
Smetstraat nr 1A. Dat ligt vlakbij de Technologiecampus 
Odisee aan het Griendeplein. 
Het publiek sanitair is geschikt voor iedereen, het is 
rolstoeltoegankelijk en er is een verzorgingsruimte 
waar ouders terecht kunnen met hun baby. 
En dit 7 dagen op 7.
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kort nieuws 

VAN WITTE KAPROENENPLEIN  
NAAR WITTE KAPROENENPARK 
De omgeving van het Witte Kaproenenplein zal de 
komende jaren grondig veranderen. 2 leegstaande 
appartementsgebouwen worden in de loop van 2022 
gesloopt, en vervangen door één groter apparte-
mentsgebouw. Zo komt er ruimte vrij om een nieuw 
park in de wijk aan te leggen. De plannen voor dit 
park zijn nog in ontwikkeling, maar worden binnen-
kort goedgekeurd.

In 2021 kon de buurt op verschillende manieren 
deelnemen aan de opmaak van de plannen voor 
dat nieuwe park. Zo werden in eerste instantie een 
aantal gesprekken georganiseerd met jeugd-
organisaties, scholen, opbouwwerkers, straathoek-
werkers … Op basis van hun input werd een praat-
plan opgemaakt, dat vervolgens aan de buurt werd 
getoond. Via een brochure, op de website van de 
stad en tijdens wijkwandelingen konden buurt-
bewoners het praatplan in detail bekijken, en hun 
feedback en suggesties meegeven. Op die manier 
kregen we veel reacties binnen, die alle in over-
weging werden genomen om tot een evenwichtig 
plan te komen op maat van de wijk.

Zo goed als alle buurtbewoners zijn enthousiast over 
het feit dat er meer groen in hun buurt komt. Veilige 
speelruimte voor kinderen van alle leeftijden is een 
belangrijk aandachtspunt. Zo vinden ouders en 
scholen het belangrijk dat er voldoende buffer is 
tussen het park en de Gebroeders De Smetstraat. 
Ook moet er ruimte zijn voor jongeren en groepen 
om elkaar te ontmoeten – zolang die ontmoeting niet 
hinderlijk is voor andere buurtbewoners. Daarnaast 
waren er nog veel vragen rond mobiliteit, parkeren 
en circulatie voor autoverkeer.

Eens de plannen finaal zijn afgerond, zullen we alle 
bewoners uitgebreid informeren via verschillende 
kanalen.

Op het gelijkvloers van het nieuwe gebouw aan het 
Griendeplein (waar vroeger de eerste Rabottoren 
stond) kan je ondertussen terecht in 
het Dienstencentrum van de Stad Gent. 

WoninGent vervangt de drie Rabottorens met 
572 appartementen door acht lagere appartements-
gebouwen met 366 appartementen voor sociale 
verhuring. Het gaat hoofdzakelijk om appartementen 
met één, twee en drie slaapkamers.

Rabotfase 2. 

Publieke toiletten. 

Schets toekomstbeeld van het Witte Kaproenenpark



TECHNOLOGIECAMPUS ODISEE BOUWT AAN DE TOEKOMST 

KULeuven en Odisee werken momenteel volop aan 
een masterplan voor de reorganisatie van hun huidige 
Technologiecampus aan het Rabot. Het wordt hoog tijd 
om verschillende panden te vervangen door nieuwe 
onderwijsgebouwen. Daarnaast zal het masterplan 
zorgen voor meer doorwaadbaarheid en vergroening 
waaronder de ambitie om op lange termijn het 
opleggen van een deel van de Waldam te realiseren, 
de oudestadsgracht langs de zuidoostelijke zijde van 
de campus.

Aan de kant van de Bargiekaai komt een nieuwe poort 
tot de campus. Vandaag omvat het gebied tussen de 
Bargiekaai en de Guldenvliesstraat vooral parking en 
enkele verouderde campusgebouwen. Dat zal in de 
eerste fase van het masterplan grondig veranderen. 
De zone krijgt een volledig nieuwe look met een brede, 
groene doorsteek vanaf de Bargiekaai naar het hart 
van de campus. De toegang wordt een publiek buurt-

park dat aansluit op de Brugsevaart, die op haart beurt 
ook een nieuwe aanleg zal meekrijgen als klimaat-as 
met veel groen en een aangepast verkeersprofiel.  
De Technologiecampus krijgt aan deze kant van de 
Bargiekaai een belangrijk nieuw gezicht door de bouw 
van een nieuw onderwijsgebouw en studentenhuis. 
Het onderwijsgebouw zal naar het water toe een open 
leercentrum en groene loggia (combinatie van 
bibliotheek, studie en ontspanningsruimtes) 
omvatten. Het voorziet verder ook een groot aantal 
nieuwe seminarieruimtes, auditoria en kantoren. 
Parkeerplaatsen en fietsenstallingen zullen 
ondergronds verzameld worden.
Het nieuwe studentenhuis wordt ingeplant tegen 
de huidige Hondagarage. Het gebouw omvat 
90 studentenkamers en enkele ondersteunende 
functies. Tussen beide nieuwe gebouwen maakt een 
publieke doorsteek de aansluiting tussen de Bargiekaai 
en de huidige Madeleine Schauwvliegestraat.

19

Bargiekaai

18

De renovatie van het park rond de Blaisantkerk is klaar. Het nieuwe park wacht alleen nog op een naam.     
En die mag jij mee helpen kiezen!

Welke naam kies je?
Hieronder vind je de 5 finalisten en waarom dit een goede naam zou zijn. Welke naam past volgens jou het best bij het park? 

Je kan op meedere finalisten stemmen.

 £ Wolwaspark
   In de school naast het park was vroeger de Integratiedienst gevestigd. Bij veel Turkse gezinnen stond de plek bekend   

   als de wolwasplaats omdat de koer in de zomer werd ingericht om wol te wassen. Voordien gebeurde dat op straat.

 £ Herman Pillaertpark
   Herman Pillaert kwam in 1974 naar Gent en sloot zich aan bij de jezuïetenparochie van Maria Goretti. Als priester-arbeider   

   leefde hij tussen de mensen en werkte hij in de fabriek. Hij leer de Turks om de arbeidersgezinnen te kunnen helpen en werd  

   een plaatselijke legende. 

 £ Maria Gorettipark
   In 1960 werd de monumentale Maria Gorettikerk gebouwd door architect Langaskes. Eerder hadden de paters jezuïeten al   

   een kapel gezet voor de buurt. Maria Goretti is een 19de-eeuwse Italiaanse heilige, patrones van de slachtoffers van seksueel  

   geweld.

 £ Kraaienbolwerkpark
   In een 16de-eeuws kaartenboek van Jan De Buck over de Gentse stadsversterkingen duikt de volgende plaatsnaam op:   

   ‘het Crayenbollewerck’. Het was een plek tussen het Rabot en het Tolhuis. De naam betekent: bolwerk waar kraaien verbleven.

 £ El Elepark
   Vanaf 1979 organiseerde de Gents-Turkse vereniging El Ele huisbezoeken, bijscholingen en activiteiten voor en door Turkse   

   vrouwen van de eerste generatie, vooral in de wijk Rabot. In 2008 hield El Ele (Turks voor: hand in hand) op te bestaan,   

   maar veel buurtbewoners houden er warme herinneringen aan over.

Kies een naam voor het nieuwe buurtpark 
aan de Blaisantkerk   

Heb je nog vragen over één van deze 
projecten in deze brochure?
Bel projectcommunicator Sofie Lagaisse, 
     09 266 52 70
     bruggennaarrabot@stad.gent 
     www.stad.gent/bruggennaarrabot
     www.facebook.com/bruggennaarrabot 
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Bedankt voor het stemmen!

 �  Kruis je keuze aan op deze flyer en drop die in een van onze stembussen op de   
  volgende locaties:

   Buurtwinkel   Gasmeterlaan 154

   Stadius Slagerij  Gasmeterlaan 169

   Dezutter nv   Gasmeterlaan 210

   Kapsalon Murat  Blaisantvest 24

   Basisschool De Mozaïek Blaisantvest 

 �  Of stem online op stad.gent/parkblaisantvest    
  Daar kan je vanaf 10 maart 2022 ook de resultaten van de stemming zien.

Stemmen kan vanaf 21 februari tot en met 6 maart 2022

Vragen?
Björn Denaert 
Wijkregisseur Rabot-Blaisantvest
09/267 03 34
Bjorn.denaert@stad.gent Scan en stem

GASMETERLAAN

KA
PR

IJK
ES

TR
AA

T

BLAISANTVESTLAAN

Blaisantkerk 
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