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Nieuwe sociale woningen 
Agaatstraat en Berkhoutsheide
Kom kijken naar de plannen en zeg je gedacht!



Nieuwe sociale woningen in de Agaatstraat 
en Berkhoutsheide

Op de plek van de garageboxen in de Agaatstraat en Berkhoutsheide 
komen er nieuwe sociale woningen met private parkeerplaatsen en 
openbaar groen. 

In het project Agaatstraat gaat het om ongeveer 34 appartementen. In 
het project Berkhoutsheide komen er ongeveer 24 appartementen.

Voorlopige tijdslijn

  •  Midden 2023: aanstellen bouwteam
  •  Najaar 2023: indienen omgevingsaanvraag gebouwen
  •  Midden 2024 - eind 2025: bouwwerken
  •  Voorjaar 2026: eerste bewoners

 

Kom kijken naar de plannen!

2 verschillende bouwteams maakten een ontwerp op voor beide 
sites. Stadsontwikkelingsbedrijf sogent stelt de ontwerpvoorstellen 
graag aan je voor. 

Je komt meer te weten over:

  •  De ontwerpvoorstellen
  •  Hoeveel appartementen en types er komen 
  •  Hoe de nieuwe gebouwen kunnen inpassen in de omgeving 

Zeg je gedacht!

Je krijgt de kans om met jouw buren in kleine groepjes de 
ontwerpen te bespreken: wat vind je goed of minder goed? 
Wat vind je van de inpassing in de omgeving? 

Welkom op de inspraakmomenten

Waar: Open Huis Nieuw Gent, Rerum-Novarumplein 186C 9000 Gent
Wanneer: Zaterdag 4 juni 

-  10 tot 12 uur: project Agaatstraat
-  14 tot 16 uur: project Berkhoutsheide

Per ontwerp  starten we met een toelichting, 
daarna kunnen jullie je gedacht zeggen. 
Kom dus zeker op tijd.
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