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Inleiding
Burgemeester Mathias De Clercq



Huidige situatie
Pepijn Debosscher, Coördinator collectieve
opvang – Stad Gent



Oekraïners in Gent

> Ongeveer 1.200 Oekraïners in Gent

> Meeste zijn vrouwen met kinderen

> Meeste verblijven in familieverband: ouder met kind en/of grootouder
> Hebben bijna allemaal een dossier bij OCMW en worden door hen

begeleid naar activering (taal en werk)

> Kinderen gaan naar school of volgen afstandsonderwijs

> Stad voorziet 4 locaties van collectieve opvang:

– Prinsenhof

– Schoonmeersen

– Ter Rive

– Seniotel

> Rest verblijft bij gastgezinnen, vrienden/familie/kennissen of private
markt
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Inrichting nooddorp
Frank Geets, Administrateur-generaal
Agentschap Facilitair Bedrijf

Bart Velleman, Afdelingshoofd projecten VMSW



Frank Geets

Administrateur-generaal

Agentschap Facilitair Bedrijf

Taskforce Oekraïne

Achtergrond
informatie



Regelgevend kader

BVR 8/4/22
(vervanging BVR 8/3/22)

• Gewestelijk doel 30.000 slaapplekken
• Stimulerend financieel kader

(3 categorieën opvangplekken)

• HFB: zorgt voor raamcontracten en
tools (draaiboeken)

BVR 29/6/22

• Gewestelijk doel: 30.000 slaapplekken
• Stimulerend financieel kader

(3 categorieën opvangplekken)

• Uitbreiding nooddorp Antwerpen
• Oprichten nooddorp Gent en

haalbaarheidsstudie Vlaams Brabant

• HFB zorgt voor raamcontracten en tools
(draaiboeken) en controle facturen
opknapwerken en nooddorpen



Regelgevend kader

BVR 25/11/2022
Alternatief scenario
VMSW Woonunits



Uitgangspunt

Het lokale bestuurstaat in voor bouw, inrichting en uitbating van het nooddorp

(naar analogievan Stad Antwerpen)

Half juli vroeg de stad Gent het nooddorp op te zetten

Vlaamse overheid heeft zich voor deze opdracht geëngageerd



Nooddorp Gent: 600 opvangplaatsen
Waar?
Eikstraat Gent (Oostakker)
Grond gescreend en aangeleverd door Stad Gent

Gebied voor gemeenschapsvoorziening



Voorwaarden voor het nooddorp
1. Opvang van 600 ontheemden

2. In 200 kwalitatieve (cfr Vlaamse Wooncode) woonunits

3. Zelfstandige woonentiteiten (met badkamer, keuken, living, slaapkamer)

4. Maximaal 2 bouwlagen

5. Snelle plaatsing

6. Units met lange levensduur (20j, voor hergebruik elders)

7. Flexibiliteit (vlot uit te breiden, te verplaatsen of te ontmantelen)

8. Aanleg rondom: wandelpaden, geen parking,

9. Polyvalente ruimte (in 1 of 2 units)

10. Onderwijs ter plekke

11. Tijdelijke huisvesting

12. Nadien hergebruik voor Sociale huisvesting + mogelijk studentenhuisvesting (op
andere locatie)



Bart Velleman

Afdelingshoofd

VlaamseMaatschappij

voor SociaalWonen

Praktische
uitvoering



Oprichting in 3 fases: 1

Fase 1: Grondwerkenen inrichting 1ste deel (53 woonunits – losstaandniet stapelbaar)

Grondwerken
deel 2

Ingebruikname
van alle 53
woonunits

Begin
april

Grondwerken
deel 1

Start
voorbereiding
woonunits +

plaatsing

15/2/23 25/2/23Inrichtingsplan9/12 30/1/23



Oprichting in 3 fases: 2

Fase 2: designand build (147woonunits– 2 bouwlagen)

Grondwerken,
nutsvoorzieningen,
inrichtingswerken

13/10/23
Plaatsing en

inrichting
woonunits

14/11/23
Ingebruikname

woonunits
Eind 2023



Oprichting in 3 fases: 3

Fase 3: herstel terrein in oorspronkelijke staat

Timing: gekoppeld aan Europees statuut van
ontheemden – met mogelijk uitdooftraject van 6
maanden



Principe:
naar voorbeeld van

nooddorp in
Antwerpen











Inrichting en uitbating

De Vlaamse overheid zorgt voor huisraad en de technische
uitbating.

De Stad Gent zorgt voor de sociale uitbating.



Mobiliteit en wegenis ifv
nooddorp
Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit



Mobiliteit en Verkeer

Analyse

Maatregelen

Aandacht bij opbouw nooddorp



Analyse impact nooddorp

• meer wandel- en fietsbewegingen in Eikstraat en omgeving

• ook openbaar vervoer zal meer gebruikt worden

• beperkt aantal bewoners hebben eigen voertuig (40-tal)
➢ Afgetoetst met andere, reeds bestaande nooddorpen in Vlaanderen

DUS

• inzetten op maatregelen voor voetgangers en fietsers

• openbaar vervoer reeds aanwezig en voldoende frequentie

> geen aanpassingen nodig
• voldoende parkeerareaal op straat om parkeerbehoefte op te
vangen



Maatregelen

Overzicht



Maatregelen

Voetgangers en fietsers

> Veilige voetgangers-en fietsoversteek op brug thv bushalte
Gentstraat (incl. uitstulping, middenberm)
– permanente maatregel ikv uitrol zone 30 Oostakker 2023 die Stad vroeger zal

uitvoeren dan
gepland

> Wandelpad wordt, waar nodig, verduidelijkt ahv materiaal tussen
Gentstraat en nooddorp

> Op site zelf ook voldoende toegankelijke wandelpaden voor de bewoners

> Snelheidsremmers worden geplaatst in de Eikstraat

– Maatregel ikv uitrol zone 30 Oostakker 2023 die Stad vroeger zal uitvoeren dan
gepland

Fietsparkeren voor bewoners nooddorp

> Voorzien op de site zelf



Maatregelen

Autoparkeren

> Geen parkeren mogelijk op site van het nooddorp

> Recent parkeeronderzoek toont dat er gemiddeld een lage
parkeerbezetting is in Eikstraat en brug Gentstraat

> Uitzondering: hoge parkeerbezetting op moment van evenement op sportinfra

– Monitoring voorzien ook tijdens periode van nooddorp

> huidig parkeerareaal op 200m wandelafstand van nooddorp:

– 40 langsparkeerplaatsen in Eikstraat (langs Gentstraat)

– 28 langsparkeerplaatsen op brug van Gentstraat (kant Eikstraat)

– Deze plaatsen zullen gecommuniceerd worden aan bewoners van het nooddorp –
bedoeling dat ze daar parkeren

> In Eikstraat parkeerverbod aanwezig en handhaving hierop door de politie



Aandacht bij opbouw nooddorp

Dienen Charter werfverkeer te respecteren

> Geen werfverkeer in conflict met piekmomenten school

> Houden rekening met activiteiten van de sportinfra

Aanrijroutes werd opgemaakt door Stad Gent en dienen

gevolgd teworden



Mobiliteit en Verkeer

Annex



Aanrijroutes in detail
• Aanrijroute vrachtverkeer komende van John F.
Kennedylaan

– Afrit Motorstraat > Groenstraat > Gentstraat >
Eikstraat

• Terugkeerroute richting John F. Kennedylaan

– Gentstraat > Lourdesstraat > Motorstraat en
dan terug de John F. Kennedylaan op via de
Singel richting Gent of via Motorstraat richting
Zelzate



Aanrijroutes in detail
• Aanrijroute vrachtverkeer komende
van de Antwerpsesteenweg

– Driesselstraat > Eksaardserijweg >
Meerhoutstraat > Eikstraat

(Driesselstraat afgesloten vanaf april 2023
wegens werken!)

• Terugrijroute richting
Antwerpsesteenweg

– Genstraat > Wolfputstraat >
Driesselstraat > Antwerpsesteenweg

(Driesselstraat afgesloten vanaf april 2023)



Vragenronde

Blijf op de hoogte via www.stad.gent/nooddorp
Vragen? Mail naar nooddorp@stad.gent

http://www.stad.gent/nooddorp
mailto:nooddorp@stad.gent

