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Naar aanleiding van 225 jaar MSK pakt het 
museum uit met een spraakmakende expo 
over Theodoor Rombouts (1597-1637). Het 
MSK heeft een bijzondere band met de 
Antwerpse schilder. Zijn ‘Allegorie van 
het Schepengerecht van Gedele’ is een 

van de meest monumentale werken uit 
de vaste collectie. Nog tot 23 april maak 
je kennis met het oeuvre van de Vlaamse 
 Caravaggio.
+ www.mskgent.be
• 09 323 67 00 (MSK)
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Het magazine kun je ook lezen op www.stad.gent/stadsmagazine.
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‘Ik verhuur een huisje in 
Gent en heb het recent 
gerenoveerd. Daardoor is de 
waarde ervan flink gestegen 
én betalen mijn huurders een 
lagere energiefactuur. Twee 
keer winst dus!’

ANNEKE BLANCKAERT, VERHUURDER

In de gele doos bewaren oudere en chronisch zieke 
mensen hun medische gegevens. Je stopt de doos 
in de koelkast en kleeft een sticker aan de binnen-

kant van je voordeur. Zo vinden de hulpdiensten de info meteen terug in 
geval van nood. Ben je ouder dan 65 of chronisch ziek? Haal dan je gele 
doos gratis op in een lokaal dienstencentrum of bij de apotheker in je 
wijk. Heb je al een gele doos in huis? Controleer de inhoud regelmatig en 
hou je gegevens actueel.
+ www.stad.gent/geledoos
• 09 266 95 00 (Gezondheid en Zorg)

RENOVATIE HUURWONINGEN
Extra subsidies
Verhuur je een woning in Gent? En 
wil je die energiezuinig renoveren of 
verbouwen? Bij het Verhuurderspunt 
krijg je gratis advies, begeleiding én een 
stevige subsidie bovenop de Vlaamse 
Mijn VerbouwPremie. Afhankelijk van 
de grootte van de woning loopt de extra 
 subsidie op tot 10.000 of zelfs 15.000 
euro als je samenwerkt met het sociaal 
verhuurkantoor of het stedelijk verhuur-
kantoor Huuringent. Na de werken moet 
je de woning minstens 9 jaar verhuren, 
aan een begrensde prijs. 
 + www.stad.gent/renovatiehuurwoning
 + verhuurderspunt@stad.gent
 • 09 266 76 80 (Verhuurderspunt)

GELE DOOS
Redt levens

CIRCUIT CIRCULAIR
Maak de cirkel rond
Heb je een vernieuwend plan voor afval-
preventie of hergebruik van grondstoffen en 
materialen? De wedstrijd Circuit Circulair is 
op zoek naar jouw Gents idee rond circu-
lair  ondernemen. De 10 meest beloftevolle 
projecten krijgen professionele begeleiding 
bij de  uitwerking van hun bedrijfsmodel. 
Maximum 3 laureaten verdelen nadien een 
subsidie bedrag van 70.000 euro voor de 
opstart in 2024.
+ www.stad.gent/circuitcirculair 
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

MIJN BURGERPROFIEL
Volg je dossiers

De website en de mobiele app 
Mijn Burgerprofiel bundelen een 

aanzienlijk deel van je persoonlijke 
dossiers bij de overheid, zowel 

bij de Vlaamse en de federale als 
bij je stad of gemeente. Heb je 
bijvoorbeeld een subsidie voor 
wasbare luiers, milieuvriende-
lijke mobiliteit of een groendak 
aangevraagd bij de Stad Gent? 

Via je burgerprofiel zie je meteen 
in welke fase je dossier zich 

bevindt. Je krijgt een berichtje als 
je iets moet ondernemen. Hulp 

nodig bij het aanmelden? Bel het 
gratis nummer 1700 tijdens de 

kantooruren.

+ www.burgerprofiel.be
• 1700 (gratis informatienummer)
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Ben je een ondernemer en wil je graag je 
bedrijfspand energiezuinig renoveren? En 
liet je een energieaudit uitvoeren door onze 

energiecoach of door een erkende energiedeskundige? Dan kun je bij de Stad 
Gent aankloppen voor een energiepremie tot 10.000 euro per pand. Voortaan 
kun je de premie ook aanvragen voor investeringen met een terugverdientijd 
vanaf 3 in plaats van 5 jaar.
+ www.stad.gent/energiepremieondernemers 
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

SLUITINGSWEEK BIBLIOTHEKEN
Vernieuwing uitleensysteem
Bibliotheek De Krook (de hoofdbibliotheek 
én de wijkbibliotheken) schakelt over op een 
nieuw computersysteem. Door de aanpassings-
werken sluiten alle bibliotheken van donderdag 
9 tot en met woensdag 15 februari de deuren. 
Tijdens die periode kun en moet je geen geleende  
materialen terugbrengen. De leentermijn 
wordt gewoon verlengd als dat nodig is. Ook de 
andere diensten, zoals de studieplekken en het 
Digipunt in De Krook, zijn dicht. De vele andere 
Digipunten in de stad blijven gewoon open.
+ gent.bibliotheek.be
• 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)

ENERGIEPREMIE
Voor ondernemers

ASBESTVERWIJDERING
Vraag je  

premie aan
Asbestvezels veroorzaken kanker 
en verspreiden zich makkelijk in je 
huis. Werd je woning voor 2001 

gebouwd? Ga dan na of er rond je 
leidingen isolatieasbest aanwezig 

is en laat het zo snel mogelijk 
verwijderen. Ovam en de Stad 

Gent helpen je aan een gespecia-
liseerde aannemer en een premie. 
Die kan oplopen tot de helft van 
de kostprijs, met een maximum 
van 4.000 euro voor eigenaars 
en huurders van een eengezins-

woning.

+ www.stad.gent/asbestverwijdering
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

OPVANG PAASVAKANTIE
Start inschrijvingen
Ouders van kleuters en kinderen uit het 
lager onderwijs kunnen tijdens de paas-
vakantie voor opvang terecht bij de Dienst 
Kinderopvang. Alle opvanglocaties van de 
Stad Gent zijn open van maandag 3 tot en 
met vrijdag 7 april en van dinsdag 11 tot 
en met vrijdag 14 april. Schrijf je kinde-
ren in van zaterdag 18 februari tot en met 
zondag 5 maart via de website of in je eigen 
opvanglocatie tijdens de weekdagen in die 
periode.
+ www.kinderopvang.gent
• 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)
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WONEN

Wil je je woning renoveren, maar heb je zelf de 
middelen niet? Dan neemt Gent knapt op je een 

pak zorgen uit handen. 

Gent
knapt op

“Bezit je 1 woning waar je zelf in woont 
en is ze dringend aan renovatie toe? Heb 
je daarnaast ook recht op een verhoogde 
tegemoetkoming voor gezondheidszorg? 

Of blijft er na het betalen van je lening en je 
vaste kosten weinig over om van te leven? 

Dan kom je wellicht in aanmerking voor 
Gent knapt op. Met een budget van 15.000 

tot 45.000 euro maken we je woning 
kwalitatiever en energiezuiniger. Dat geld 

betaal je pas terug op het moment dat je de 
woning verkoopt, verhuurt, wegschenkt of 

wanneer je verhuist. Gent knapt op gebruikt 
het vervolgens om nieuwe verbouwingen te 
financieren. Zo blijft het geld rollen en geven 
we de woonkwaliteit in de wijken een duw 
in de rug. Voldoe je toch niet aan de juiste 

voorwaarden? Dan bekijken we samen met 
jou voor welke sociale voordelen je wel in 

aanmerking komt.”

‘De stap naar 
een betere 

woonkwaliteit.’
DERKIEN DE BAETS, DIENST WONEN

Herken je jezelf in dit profiel? Bekijk de voorwaar-
den op de website of neem contact op voor een 
verkennend gesprek.
+ www.gentknaptop.be
+ info@gentknaptop.be
• 0492 40 42 70

Minder papieren
We vragen offertes op en 
helpen je aan de juiste 
premies.

Technische hulp
We kijken welke werken er 
zeker moeten gebeuren, zoeken 
samen met jou geschikte aan
nemers en volgen de werken op.

Financiële steun
We voorzien 15.000 tot 
45.000 euro voor je renovaties 
en schieten de facturen voor.
Dit betaal je pas later terug.

Een lagere 
energiefactuur
Door je dak te isoleren of 
nieuwe ramen te plaatsen zul 
je minder energie verbruiken 
en dus besparen op je 
energiefactuur.

Meer comfort
96% van de verbouwers is blij met 
het wooncomfort in de winter, 
omdat er bijvoorbeeld geen tocht 
meer is langs de ramen, of omdat 
er verwarming is in de badkamer. 

Goed voor  
milieu en klimaat
De CO2uitstoot van je woning 
kan tot 5.000 kg per jaar dalen.



“Ik ben in Zwijnaarde komen wonen voor de 
bereikbaarheid. Aanvankelijk kende ik de 
wijk niet echt. Voor mijn werk pendelde ik 
elke dag over en weer naar Brussel. De rest 
van mijn tijd spendeerde ik aan cultuur in 
de Gentse binnenstad. Na het overlijden 
van mijn man gooide ik mijn leven over 
een andere boeg. Ik volgde een opleiding 
tot gids en begon me te verdiepen in mijn 
eigen buurt. Samen met enkele lokale 
verenigingen werkte ik een wijkwegwijzer 
uit: een rondleiding voor nieuwkomers in 
de wijk. Die zijn er immers volop, door de 
vele bedrijven in de omgeving. Ik stond zelf 
te kijken van de dynamiek die hier hangt. 
Zwijnaarde heeft een actief verenigings
leven, maar ook een rijke geschiedenis en 
vooral veel groen rondom, van de Schelde
oevers tot het Parkbos, het Zwijntjesbos 
en het Voedselbos. Ook streetart vindt z’n 
weg naar Zwijnaarde, met dank aan enkele 
plaatselijke enthousiastelingen. Niet slecht 
voor een dorp dat zich nooit echt stad heeft 
gevoeld.”

ONTMOET

Ann

Met een erfgoedwandelplan 
 onder de arm ontdek je sinds kort 
de verborgen Zwijnaardse parels. 
Stadsgids Ann meerde 25 jaar 
geleden aan in de wijk en leidt er 
nu zelf nieuw komers rond. 
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Met Een half dagske Zwijnaarde is Gent opnieuw een fraai geïllus-
treerd erfgoedwandelplan rijker. Download je exemplaar via de 
website of haal het gratis op bij Visit Gent (Sint-Veerleplein 5), in 
de Stadswinkel (Botermarkt 17A), de bibliotheken of het STAM.
+ www.stamgent.be/erfgoedwandelplannen
• 09 267 14 00 (STAM)

wie
Ann Agon

waar
Zwijnaarde
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JOBSTUDENTEN

Hou je van werken met 
mensen en verdien je graag 
een centje bij als student? 
Dan is een vakantiejob in 
de kinderopvang of de 

ouderenzorg iets voor jou. 
Annelies en Hazal gingen 

je voor.

D e rust daalt neer in buitenschoolse 
opvang Sleepken. De kinderen 
buigen zich over een dampende 
kop chocolademelk vooraleer ze 

opnieuw de winterkou induiken. Net 
als elke woensdagmiddag is het druk. 
 Gelukkig schijnt buiten de zon en 
kunnen de kinderbegeleiders rekenen 
op een extra stel helpende handen. Ze 
behoren toe aan Annelies Hoerée, die 
als jobstudente een zomer lang mee-
draaide in het team. Ook nu springt ze 
nog elke week bij.
“Dat was aanvankelijk niet het plan”, 
vertelt Annelies. “Ik had me opgegeven 
voor een vakantiejob bij de Stad Gent en 
verschillende opties aangevinkt. Omdat 
ik vroeger jeugdkampen begeleidde en 
zo het attest van hoofdanimator behaal-
de, kreeg ik meteen een seintje van de 
Dienst Kinderopvang. Ik werk sowieso 
graag met kinderen, dus hapte ik toe. 
Dat was voor mij het begin van 2 fijne 
maanden.”

Pure ontspanning
Annelies studeerde vorig jaar af als 
Master Economie aan de Gentse univer-
siteit. Tijdens de zomer legde ze de laatste 
hand aan haar eindwerk. Ondertussen 
verdiende ze de kost als jobstudent in 
de buitenschoolse opvang op 3 Gentse 
scholen. “Voor mij voelde dat als pure 

ontspanning”, zegt ze. “Ik was de hele 
tijd buiten, weg van mijn bureau en met 
de zon op mijn snoet. Bovendien had ik 
heel gemakkelijke uren. Ik begon pas 
om 10 uur en sloot af om 17.30 uur. Het 
klikte zo goed, dat ze me vroegen om 
te blijven. Niet als vaste medewerker, 
maar als interim. Dat kwam me zeer 
goed uit. Ik wil graag verder studeren, 
maar ik weet nog niet goed wat. Terwijl 
ik dat aan het uitzoeken ben, verdien 
ik een centje bij. Ik heb de flexibiliteit 
om zelf te kiezen wanneer ik werk. En 
de collega’s zien me graag komen, want 
in de kinderopvang komen ze handen 
tekort. Voor mij is dit zeker geen weg-
gegooid jaar.”

Het verschil maken
Ook in de Gentse woonzorgcentra ligt 
de rode loper klaar voor  studenten 
zorg- of verpleegkunde die graag prak-
tijkervaring willen opdoen, en dat het 
hele jaar door. Hazal Tastan studeert 
Verpleegkunde aan de Hogent. In haar 
vrije uren werkt ze als jobstudent in 
wzc Zuiderlicht in Mariakerke. Dat doet 
ze al 3 jaar vol overtuiging, want voor 
Hazal staat ouderen helpen hoog op het 
prioriteitenlijstje.
Hazal Tastan: “In het secundair liep ik 
achtereenvolgens stage in een crèche en 
een woonzorgcentrum. Zo kon
ik zelf ervaren wat me het meeste 
lag. Ik was voordien nog nooit in een 

EEN  
ZINVOLLE 
ZOMER



‘We hebben veel 
mensen nodig.’

RUTH VERSTRAETE 
DIENST SELECTIE

woonzorgcentrum geweest, maar ik voel-
de meteen dat ik daar het verschil kon 
maken. Vooral de dankbaarheid van de 
bewoners raakte me enorm. Sindsdien 
spring ik zo goed als elk weekend bij 
in Zuiderlicht. De laatste weken iets 
minder, omdat mijn stage op de afdeling 
Psychogeriatrie in AZ Jan Palfijn veel van 
mijn energie vergt. Gelukkig hebben ze 
daar in het woonzorgcentrum alle begrip 
voor. Ze sturen wekelijks een bericht om 
te vragen of ik kan, en dan zeg ik ja of 
neen.”

Laatste levensfase
Hazal heeft nog een jaar te gaan voor 
ze afstudeert als verpleegkundige. De 

ervaring uit het woonzorgcentrum 
neemt ze mee naar de werkvloer, ook al 
wil ze daar graag andere horizonten ver-
kennen. “Ik zou graag op een oncologie-
afdeling werken”, zegt ze. “Of op pallia-
tieve zorg, waar patiënten in hun laatste 
levensfase zitten. Thuisverpleging lijkt 
me ook interessant, omdat je dan echt bij 
de mensen thuiskomt. Mijn vriendinnen 
begrijpen niet wat me daarin aanspreekt. 
Ze vinden het vreemd dat ik ouderen 
help met wassen en aankleden. Dat vind 
ik dan weer kortzichtig. Vroeg of laat 
hebben we allemaal zorg nodig. Als mijn 
tijd gekomen is, ga ik blij zijn als iemand 
de tijd wil nemen om mijn leven een 
stukje aangenamer te maken.”

“Ook deze zomer kun je als jobstudent bij ver
schillende stadsdiensten aan de slag. Vooral 
in de kinderopvang en de woonzorgcentra 
is de nood zeer hoog. Heb je een paar jaar 
ervaring in het jeugdwerk? Of volg je een 
studierichting die de zorg voor kinderen en 
ouderen centraal stelt? Dan ben je wellicht 
een geschikte kandidaat. In beide gevallen 
kom je terecht in een omgeving die veel vol
doening biedt. Niet alleen bij jezelf, maar ook 
bij kinderen en ouderen die een extra dosis 
aandacht goed kunnen gebruiken. Je doet ook 
een pak bruikbare ervaring op en houdt er een 
flinke zakcent aan over. Maak je graag mee het 
verschil? Registreer je voor 31 maart via de 
website als jobstudent en vink aan welke jobs 
je interessant vindt. Wij nemen vervolgens 
contact met je op om na te gaan of het klikt.”

+ www.jobs.gent.be/studentenjobs 
+ jobstudenten@stad.gent

• 09 266 70 90 (Infopunt Personeel)
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Annelies Hoerée breit een vervolg aan haar vakantiejob in de kinderopvang terwijl ze nadenkt over haar studiekeuze.



‘Dit jaar 
organiseren we ons 

kampioenschap 
Koerknallen in heel 

Vlaanderen, van 
maart tot oktober.’

ANTON CHRISTIAENS, GENTS KLIMAATFORUM

In de stad ligt er heel 
wat asfalt en beton. Op 

die plaatsen stroomt 
het regenwater meteen 

richting riool en droogt de 
bodem uit. Ontharden en 

vergroenen is de boodschap, 
maar hoe begin je daaraan? 

woning is in de zomer veel warmer dan 
de tuinkant.”

Aarde aan huis
Emma de Ruijter heeft haar steentje al 
bijgedragen. Of liever: uitgebroken. 
Emma woont met haar vriend Alexis en 
hun tweejarig dochtertje Rio in de Brug-
se Poort. Hun achterkoer maakte eind 
vorig jaar plaats voor een tuintje. 
Emma de Ruijter: “We hebben een 
bessenstruik geplant, wilde bloemen 
gezaaid en mosterdzaad gestrooid als 
bodembedekker, zodat het niet te mod-
derig is in de periode tussen winter en 
lente. Vanaf het voorjaar zal Rio hier op 
haar blote voetjes kunnen spelen.”
De kleine stadsoase kwam er niet zon-
der slag of stoot. Emma dacht aan 1 big 
bag genoeg te hebben om het steenpuin 
af te voeren. Die bleek al snel niet big 
genoeg. “Onder de tegels zat nog een 
oudere tegelvloer en een dikke laag 
stabilisé. Onze koer was amper 3 meter 
bij 4, maar uiteindelijk hadden we 4 
zakken nodig in plaats van 1. Dat was 
even slikken, want per zak betaalden we 
135 euro.”
Emma en Alexis hebben geen eigen 
auto, dus lieten ze het steenpuin opha-

D e regen heeft kuren, de laatste 
jaren. Ofwel komt het water met 
bakken tegelijk uit de lucht, tot de 
riolen het niet meer kunnen slik-

ken. Ofwel valt er maandenlang geen 
spatje en droogt de bodem helemaal 
uit. We moeten ons aanpassen aan de 
nieuwe situatie. “Dat kan onder meer 
door verharde oppervlaktes te verwijde-
ren en te vergroenen”, zegt Jo Verhenne 
(Klimaatadaptatie). “Zo kan de regen 
doorsijpelen naar de ondergrond en 
loopt je perceel niet onder water. Groen 
zorgt bovendien voor verfrissing in 
de zomer: door de verdamping koelt 
de lucht plaatselijk af. Terwijl stenen 
en tegels de hitte net opnemen. Dat 
verschil voél je. De straatkant van een 

TEGELTJE 
REP JE

ONTHARDING
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“Elke vierkante meter ontharding helpt om 
regenwater plaatselijk vast te houden. Het 
grondwater wordt opnieuw aangevuld en 
de planten staan langer groen. Vele tuinen 
samen maken zo het verschil in de strijd te
gen wateroverlast, droogte en hitte. De Stad 
geeft graag een financieel duwtje in de rug. 
De bestaande groendaksubsidie loopt door. 
Daarnaast hebben Gentse particulieren, be
drijven en organisaties sinds 1 januari recht op 
een premie wanneer ze een verharde bodem 
uitbreken om daar extra groen te creëren. 
In een voortuin is dat 18 euro per vierkante 
meter, in een achtertuin 12 euro per vier
kante meter. Een verharde oprit halfverhard 
maken, levert 6 euro per vierkante meter op. 
We geven ook premies voor het optimaliseren 
of plaatsen van een regenwaterput en voor 
infiltratievoorzieningen zoals wadi’s, kratten 
of infiltratiebuizen als ze geen deel uitmaken 
van een bouwvergunning. Vul het aanvraag
formulier online in of vraag het aan via mail 

bij de Dienst Milieu en Klimaat.”

+ www.stad.gent/subsidievergroenen
+ milieuenklimaat@stad.gent

• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

‘We geven een 
duwtje in de rug.’

GREET STEEMAN 
DIENST MILIEU EN KLIMAAT

len. “De nieuwe aarde moesten we aan 
huis laten leveren. Maar goed, de pro-
blemen zijn alweer vergeten. We hebben 
een kleurrijk en levendig tuintje. Daar 
zijn we superblij mee.”

Kampioen koerknallen
Vooral in het centrum zit er soms ver-
rassend veel puin onder de verharding. 
Vanaf 1 januari helpt een subsidie van 
de Stad Gent om de kosten te dragen 
(zie kader). Anton Christiaens (Gents 
Klimaatforum en Natuurpunt Gent) 
heeft nog een idee. “Laat de harde laag 
van steenslag en zavel gewoon liggen en 
onthard die door ze te breken. Giet daar 

30 centimeter voedselarme, kalkrijke 
aarde over en zaai en plant planten die 
van een arme bodem houden. Zo krijg 
je een prachtige, rijk bloeiende ecolo-
gische tuin. Als je dan een aantal plek-
ken ook helemaal onthardt, komt er 
plaats voor struiken en kleine bomen. 
In een zonnige hoek doen boeren-
jasmijn, lijsterbes of vijg het goed, en 
in de schaduw bijvoorbeeld spork of 
sleedoorn. Het zijn allemaal soorten 
die van je tuin een mininatuur gebied 
maken.”
Anton was een van de initiatiefnemers 
van het kampioenschap Koerknal-
len in Gent. Een honderdtal Gentse 
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tuinaannemer aangesproken.”
De mogelijkheid om een auto te parke-
ren, wilde Janusz graag behouden. De 
oplossing: grasdallen. Dat zijn beton-
tegels met openingen waar gras en 
kruiden doorheen groeien en die water 
doorlaten. Daarnaast kwam een mix 
van bloemen, kruiden en struiken. Een 
zitbankje tegen de voorgevel maakte het 
geheel af. 
Janusz Vanhellemont: “In elk seizoen 
is er iets moois te zien. We hebben 
achteraan nog een tuin, maar zitten 
even graag op ons bankje in de voortuin. 
Dat leidt al snel tot een praatje met de 
buren. Zowel tijdens de zomer als in de 
winter zijn we er al samengekomen voor 
een barbecue.”

Nazomer 
Ook ondernemingen springen tegen-
woordig slim om met het water op hun 

bedrijfsterreinen. Vlak bij de E17 bouw-
de Vandemoortele in 2019 het Food 
Experience Center, voor zijn hoofdkwar-
tier en commerciële afdeling. De grote 
ramen brengen volop daglicht binnen 
en kijken uit op een groene omgeving.  
Kevin De Koeijer (facility manager): “De 
halfverharde zones rond de oprijlaan 
bestaan uit afgedankte staalslakken, 
afgewerkt met grind, zodat het water 
kan infiltreren. Als het regent, loopt het 
water van de parking via de loopvlakken 
en de grasvelden naar wadi’s: verlagin-
gen waar het water de bodem in kan. Als 
die wadi’s ooit overlopen, stroomt het 
overtollige water naar de achterliggende 
Leebeek.”
In het begin was Kevin er niet helemaal 
gerust in, geeft hij toe. “De eerste keren 
dat het hard en lang regende, heb ik 
toch een paar keer gecheckt of de drai-
nage goed verliep. Maar 3 jaar later zijn 
we nog altijd heel tevreden.”
Ecologisch waterbeheer kost meer dan 
asfalt, beseft duurzaamheidsmanager 
Aurélie Comhaire. “Het grind moeten 
we elk jaar machinaal openrakelen en 
weer gelijktrekken, anders raakt het 
overwoekerd. Maar dat hebben we 
ervoor over. De medewerkers vinden het 
ook een meerwaarde. De oude bomen 
hebben we bewaard of verplaatst en er 
zijn nieuwe amberbomen geplant, voor 
een prachtige nazomer. We lunchen en 
vergaderen nu ook regelmatig buiten. 
Het geluid van de R4 nemen we erbij.” 
(lacht)

gezinnen deed mee en onthardde in 
oktober hun voortuin, koer of achter-
tuin, of wipte enkele stoeptegels om een 
geveltuintje te planten. 
Anton Christiaens: “De bewoners van 
Ledeberg en Brugse Poort - Rooigem 
braken de meeste tegels uit. In Macha-
rius - Heirnis kwamen er vooral veel 
geveltuintjes bij. Dit jaar organiseren we 
ons kampioenschap in heel Vlaanderen, 
van maart tot eind oktober.” 

Winterbarbecue
De simpelste manier om te ontharden  
is … niet verharden. Janusz Vanhellemont 
nam ruimschoots de tijd om na te denken 
over zijn braakliggende voortuintje in 
Sint-Amandsberg. 
Janusz Vanhellemont: “We hebben 
gebouwd in 2012. In de voortuin kwam 
een trampoline. Toen die versleten was, 
hebben we in 2020 een ecologische 

'In onze voortuin is 
er elk seizoen iets 

moois te zien. 
Ons bankje leidt vaak 
tot een praatje met 

de buren.'
JANUSZ VANHELLEMONT, SINT-AMANDSBERG



wie
Wouter Vandenabeele
waar
De Centrale 
(Kraankindersstraat 2)

“Toen ik jong was, heb ik hard moeten 
zoeken om viool te leren spelen. Bij ons 
vertrekken vioollessen vooral vanuit de 
klassieke muziek. Maar mijn hart lag 
bij de folk, en dus begon ik te reizen. Ik 
trok naar regio’s waar de viool is blijven 
voortleven in de muziek, van Afrika over 
het MiddenOosten tot ZuidEuropa. 
Daar leerde ik spelen uit eerste hand 
en absorbeerde ik de lokale tradities. 
Die kennis geef ik vandaag graag door. 
Ik geef les aan jongeren in binnen en 
 buitenland en haal regelmatig muzi
kanten naar hier voor workshops. Dat 
groeide uit tot Fiddlers on the Move, 
een volwaardig festival in het teken van 
de viool. Overdag leer je klezmer of 
flamencoviool van mensen die daarmee 
zijn opgegroeid. ’s Avonds zijn er jam
sessies en concerten in De Centrale, bij 
De Vieze Gasten en in het Muzikanten
huis. Het is een laagdrempelige manier 
om samen muziek te maken, in een stad 
waar sowieso weinig grenzen tussen 
genres bestaan.”

Fiddlers on the Move, van woensdag 22 tot zondag  
26 februari in De Centrale. Kijk op de website voor 
het volledige programma.
+  www.fotm.be
• 09 323 65 65 (De Centrale)

Wouter
DANKZIJ

13

Tijdens Fiddlers on the Move 
zakken violisten uit heel Europa 
af naar De Centrale voor een vijf-
daags programma vol workshops, 
jamsessies en concerten. Wouter 
Vandenabeele is de grote bezieler.
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Voor de  
cultuurliefhebbers
Gaat er voor jou niets boven het 
pluche van een theaterstoel? Of sta 
je steevast vooraan om geen noot 
van je muzikale helden te missen? 
Dan ben je vast ook vertrouwd 
met het aanbod van Gentse 
cultuurhuizen als De Centrale, 
HA Concerts, Bij’ De Vieze Gasten 
of muzikale ensembles als Le 
Vecchie Musiche. Maak je keuze in 
de UiT-agenda en ruil je UiTPAS- 
punten om voor een gratis ticket. 

Wat is UiTPAS?
Met de UiTPAS (5 euro, onbeperkt 
geldig) spaar je punten bij elke 
sport-,  cultuur- en jeugdactiviteit 
waaraan je deelneemt. Die ruil je 
later om voor interessante voorde-
len, zoals gratis tickets, kortingen 
of cadeaus. Er is ook een UiTPAS 
met kansentarief (1 euro) voor 
mensen met domicilie in Gent 
die in aanmerking komen voor 
leefloon of verhoogde tegemoet-
koming, of die in schuldbemidde-
ling zijn. Die geeft recht op 80% 
korting op alle activiteiten van 
UiTPAS- partners. Haal je UiTPAS 
in een van de verkooppunten of 
in de UiTWinkel (Veldstraat 82B), 
het kloppend hart van de UiTPAS 
in Gent.
+ www.uitingent.be/uitpas
• 09 233 77 88 (UiTWinkel)

Voor de  
boekenwurmen
Op boekenjacht in de Gentse bin-
nenstad? Loop dan eens binnen 
in de UiTWinkel in het hart van 
de Veldstraat. Je vindt er een hoop 
UiTPAS-voordelen verzameld, 
waaronder de tentoonstellings-
catalogi en publicaties van onder 
meer Historische Huizen, maar 
ook Walter De Buck in beeld van 
 Karel Van Keymeulen en Hilde 
Pauwels of de verzamelde gedich-
ten van de Gentse Nobelprijs-
winnaar Maurice Maeterlinck.

Voor de gadgetfreaks
Niets naar je gading gevonden? 
Verras jezelf dan in de UiTWinkel 
met een van de vele gadgets, van 
fancy tot functioneel. Naast een 
hoop geschenkartikelen met Van 
Eyck als thema, zijn er ook magne-
ten, sleutelhangers, notitieboekjes 
en postkaarten in de meest diverse 
maten en kleuren. En de échte 
UiTPAS-fan? Die gaat niet naar 
huis zonder een fleecebuff met het 
UiTPAS-logo erop!

1

2

9

KAART  
MET 

KORTING

START

Genieten van sport, cultuur 
en jeugdactiviteiten in Gent 
doe je bij voorkeur met je 
UiTPAS op zak. Zo spaar 

je punten die je later weer 
omruilt voor een korting of 
een cadeau. Welk voordeel 

heb jij op het oog?

DE ROUTE
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Voor de jongsten
De UiTPAS staat op naam: elk 
gezinslid heeft een eigen pas 
nodig om van de vele voordelen 
te genieten. In het aanbod vind je 
gelukkig voor elk wat wils. Zelfs 
de allerkleinsten komen aan hun 
trekken met een kleurboek van 
Monti Muis, een groeimeter van 
Ollie of een cd van De Piepkes met 
14 originele kinderliedjes. Kinde-
ren en jongeren tot 18 jaar betalen 
voor hun UiTPAS 2 euro.

Voor de iets ouderen
Ben je een trouwe bezoeker van 
het lokale dienstencentrum bij 
jou in de buurt? Ook daar kun je 
UiTPAS-punten ruilen. Voor gratis 
koffie en thee bijvoorbeeld, maar 
ook voor grote kortingen op de 
feestmaaltijden in de loop van 
het jaar. Je kunt er ook kiezen uit 
een brede waaier aan praktische 
gadgets, zoals pillendoosjes, anti-
slipstrips, een nachtlampje of een 
schoenlepel.

Voor de opgejaagden
Krijg je stress van zoveel keuze-
mogelijkheden? Gun je geest een 
streepje rust en ruil je punten om 
voor een gratis lessenreeks bij 
meditatiecentrum Yatra Yoga of 
een gratis toegang tot het badhuis 
in het zwembad Van Eyck. Neem 
in de UiTWinkel meteen ook een 
totebag mee voor je handdoek en 
een proper T-shirt.

Voor de speelvogels
Je UiTPAS is strikt persoonlijk, 
maar met je punten leg je ook je 
vriendengroep in de watten. Wat 
dacht je van één uur bowlen aan 
halve prijs in de Overpoort Bowl? 
Of een voucher ter waarde van 26 
euro voor de Lockdown Escape 
Room, met 5 uitdagende kamers 
en vol spannende puzzels en raad-
sels? Of thuis gezellig quizzen met 
een kaartspel van De Quizfabriek?

Voor de 
sportievelingen
De UiTPAS-bezitter koppelt een 
gezonde geest graag aan een gezond 
lichaam. UiTPAS-punten scoor je 
al sportend en geef je nadien ook 
weer uit aan sportieve voordelen, 
zoals gratis baantjes trekken in de 
stedelijke zwembaden Strop, Van 
Eyck en Rooigem of het sportbad van 
Lago Rozebroeken. Skaters  onder 
de 26 jaar kunnen punten sparen 
op het Skatepark Blaarmeersen en 
ruilen voor hippe hebbedingen in de 
UiTWinkel.

Voor de museumfans
Van Rose Wylie in het S.M.A.K. 
over Skyline in het STAM tot Burn 
in het Industriemuseum, Theo-
door Rombouts in het MSK of de 
collectie theaterpoppen in het 
Huis van Alijn: de Gentse musea 
zetten hun beste beentje voor, en 
met je UiTPAS-punten kom je er 
gratis in. Ook een instaprond-
leiding of een gratis groepsbezoek 
met gids in het MSK behoren tot 
de mogelijkheden.
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S nelheid zorgt misschien al eens 
voor een kick, maar traag rijden 
heeft wel degelijk zin. Hoe hoger 
de snelheid, hoe groter de impact 

bij een aanrijding, en hoe lager de over-
levingskans. De schade loopt sterk op 
eens de snelheid boven de 30 kilometer  
per uur ligt. Voor voetgangers en fiet-
sers kan een snelheidsbeperking tot  
30 kilometer per uur het verschil tussen 
leven en dood betekenen. Zij worden 
immers niet beschermd door een stevig 
koetswerk met kreukelzones, airbags  
en veiligheidsgordels.
Klaas Ballegeer (Mobiliteitsbedrijf): “Als 
je trager rijdt, zie je beter wat er links en 
rechts van je gebeurt en kun je op tijd  
reageren. Je komt ook sneller tot 
stilstand. Op een droog wegdek is de 
stopafstand bij 30 kilometer per uur  
13 meter. Bij 50 kilometer per uur staat 

zone 30 niet voldoende wordt nageleefd. 
Uiteindelijk moeten alle straten aan bod 
komen, maar dat kost tijd en geld.”

Dichtbevolkte gebieden
Niet alle wegen zijn stadswegen. De 
gewestwegen, die eerder gericht zijn op 
doorgaand verkeer, zijn een Vlaamse 
bevoegdheid.
Klaas Ballegeer: “Nog geen 10 jaar 
geleden was 90 kilometer per uur daar 
de norm. Intussen is dat 70 geworden, 
maar als ze door dichtbevolkt gebied 
lopen, willen we ook daar graag zone 30 

een automobilist pas na 27 meter stil. En 
als er toch een ongeval gebeurt, zijn de 
gevolgen voor voetgangers en fietsers 
vaak minder ernstig. Bij een aanrijding 
met 50 kilometer per uur loopt een 
voetganger 3 keer meer risico op zware 
verwondingen en 6 keer meer risico om 
te overlijden dan bij 30 kilometer per 
uur.”

Veilig naar school
Zone 30 is al sinds 2005 verplicht in de 
buurt van scholen. Logisch, want dat zijn 
vaak ingewikkelde omgevingen, met 
veel kwetsbare weggebruikers. Die kom 
je natuurlijk ook elders in de stad tegen. 
Daarom besloot Gent om in alle dicht-
bevolkte wijken zone 30 te introduceren, 
aan de hand van 3 criteria: veiligheid, 
oversteekbaarheid en leefkwaliteit. Bijna 
het hele gebied binnen de R40 is inmid-
dels zone 30. Ook in de 19de-eeuwse rand 
en de deelgemeenten vallen veel straten 
onder het regime. 
Klaas Ballegeer: “Verkeersborden plaat-
sen is de eerste stap. En eigenlijk zou 
dat voldoende moeten zjin. De wegcode 
is duidelijk. Maar niet iedereen houdt 
zich aan de toegelaten snelheid. Daarom 
nemen we in zone 30 ondersteunende 
maatregelen, zoals snelheidsremmers, 
verkeerskussens, wegversmallingen of 
wegmarkeringen, maar ook handhaving 
door de politie. Op basis van een priori-
teitenlijst pakken we de straten aan waar 

Traag verkeer maakt een 
straat veiliger en verhoogt 
de leefkwaliteit. Daarom 
wordt zone 30 meer en 

meer de regel. Een groep 
ouders en leerkrachten uit 

Sint-Amandsberg strijdt mee 
voor de veilige zaak.

ZONE 30

GRAAG
TRAAG
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‘Niet iedereen houdt 
zich aan de snelheid. 
Daarom nemen we 

ook ondersteunende 
maatregelen.’

KLAAS BALLEGEER, MOBILITEITSBEDRIJF

invoeren. In Sint-Amandsberg was dat 
het geval voor 3 drukke wegen: de  
Dendermondsesteenweg, de Antwerpse-
steenweg en de Land van Waaslaan.  
Na heel wat overleg met het bevoegde 
ministerie is de eerste intussen over-
gedragen aan de Stad en geldt daar 
vandaag zone 30.”

Twee meisjes op het zebrapad
De Vlaamse overheid heeft de 
Antwerpse steenweg en de Land van 
Waaslaan altijd beschouwd als invals-
wegen. Zo zien ze er ook uit, met 

brede rijstroken die gericht zijn op snel 
verkeer. Dat vreet aan de leefkwaliteit 
in de wijk en botst met de veiligheid van 
voetgangers en fietsers. Dat botsen mag 
je letterlijk nemen. In november werden 
op de Antwerpsesteenweg in 1 week tijd 
3 schoolkinderen aangereden. Yagmur 
en Esila zijn buurmeisjes, beste vrien-
dinnen en klasgenoten in het eerste 
middelbaar van het Sint-Janscollege 
Heiveld. Zij werden tijdens de maandag-
ochtendspits door een auto gegrepen.
Esila: “Voor de veiligheid gaan we niet 
met de fiets naar school, maar te voet. 

Voetgangers en fietsers worden niet beschermd door een stevig koetswerk met kreukelzones, airbags en veiligheidsgordels.
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schrik zit er nog goed in. Niet alleen bij 
de meisjes en hun families, maar in de 
hele wijk. Voor buurtorganisaties als 
Velo-Droom en Den Boulevard, die elke 
dag met onveilige situaties te maken 
krijgen, was de opeenvolging van aanrij-
dingen de druppel te veel. 
Mieke Nolf (Velo-Droom): “We doen 
al jaren voorstellen om het verkeer 
veiliger te maken, maar die worden heel 
vaak op de lange baan geschoven. Daar-
om stuurden we een brief naar de Stad 
Gent en naar de Vlaamse mobiliteits-
minister. We hebben 3 eisen: overal 
zone 30 invoeren en handhaven, veilige 
oversteekplaatsen creëren voor fietsers 
en voetgangers en het doorgaand 
vracht- en sluipverkeer ontmoedigen.”
Die eisen worden in de buurt breed 
gedragen, drukt Gie Baguet (Den  

Boulevard) ons op het hart. “Alle ver-
enigingen hebben de handen ineen-
geslagen. Dat werkt. Het is jammer dat 
er eerst ongelukken moeten gebeuren, 
maar voor het eerst hebben we nu het 
gevoel dat er schot in de zaak komt.” 
De smeekbede bleef inderdaad niet  
onopgemerkt. In november en december 
zaten de buurtorganisaties samen met 
de schepen van mobiliteit en de Vlaamse 
mobiliteitsminister. Met succes. Op 
korte termijn staan er al verschillende 
ingrepen op de agenda. Op de  
Antwerpsesteenweg (N70a) wordt 
zone 30 ingevoerd en op de Land van 
Waaslaan (N70) krijgen verschillende 
kruispunten een betere inrichting.

+ www.stad.gent/zone30 
• 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf)

Altijd samen, ja. De auto reed ons aan 
toen we het zebrapad overstaken. Voor 
mij viel het mee: ik moest niet in het 
ziekenhuis blijven. Yagmur was er erger 
aan toe.” 
Yagmur: “De mensen aan de bushalte 
vertelden achteraf dat ik opgeschept 
ben, een salto maakte en op mijn 
gezicht terechtkwam. Ik had een zware 
hersenschudding en een gebroken oog-
kas en moest 5 dagen in het ziekenhuis 
blijven. Achteraf is mijn neus geope-
reerd omdat ik niet goed kon ademen. 
Gelukkig kon ik op Esila en mijn klas-
genoten rekenen om mijn cursussen  
bij te houden.”

Buurt stuurt brief
De blauwe plekken in het gezicht van 
Yagmur zijn weggetrokken, maar de 

‘Met alle verenigingen  
hebben we de  

handen in elkaar  
geslagen. Dat werkt.’

GIE BAGUET, DEN BOULEVARD

Zone 30 is al sinds 2005 verplicht in de buurt van scholen.



wie
Charlotte de Witte
waar
Rigakaai  

Wil je Charlotte de Witte 
dit voorjaar in eigen stad 
aan het werk zien? Dan 
is 4 februari je enige 
kans. KNTXT Konnected 
maakt van Flanders Expo 
weer even een heuse 
technotempel.

Charlotte
DE AGENDATIPS VAN ...

KNTXT Konnected
ZA 4 FEB
Flanders Expo

Streekbierenavond
DO 9 FEB
Natuur.Café

Streetartwandeling
DOORLOPEND
Diverse locaties

Zie agenda
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“Voor mij is Flanders Expo toch een 
beetje heilige grond. Ik heb daar zelf 
nog I Love Techno meegemaakt. Een 
indoor festival met alleen maar techno: 
dat was echt een openbaring. Vorig 
jaar gaf ik er zelf voor het eerst een 
feest met mijn muzieklabel KNTXT. Ik 
speelde toen een set van 10 uur voor 
een publiek van 20.000 man. Dit jaar 
keer ik terug met een hoop bevriende 
artiesten. We maken er een soort 
estafette van: bij de overgangen tussen 
de sets zullen de dj’s telkens een poosje 
samen draaien, zodat alles naadloos 
in elkaar vloeit. Tel daar de unieke 
omkadering bij, en je weet dat het een 
avond wordt om niet te missen. Het is 
mijn manier om iets terug te doen voor 
mijn stad. Ik vlieg vandaag de wereld 
rond, maar terugkeren naar Gent voelt 
nog altijd als thuiskomen. Dan plan ik 
het liefst ook dingen waarvan ik tot rust 
kom, zoals een wandeling met vrienden 
en daarna gezellig bijpraten bij een 
paar streekbiertjes. Daar kijk ik telkens 
enorm naar uit.”
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TIP

Op haar gerenommeerde kamermuziekfestival in Muziekcentrum De Bijloke (Gods-
huizenlaan 2) zet harpiste en curator Anneleen Lenaerts dit jaar de fascinerende 
muziekstad München in de schijnwerpers. In de grote concertzaal of het intieme 
kraakhuis brengen artiesten als Andreas Haefliger, Christiane Karg, Marina Picci-
nini en natuurlijk Lenaerts zelf de mooiste composities van Beethoven, Strauss, 
 Schumann en Bruckner.
+ www.debijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum De Bijloke)

agenda

Shop-op zondag
ZO 5 FEB
Zondag 5 februari is opnieuw 
koopzondag. Heel wat winkels 
in het centrum van Gent openen 
vanaf de middag de deuren. Neem 
op Shopop zondag de bus of de 
tram en rijd gratis naar en in Gent. 
Bestel je gratis ticket via de app of 
de website van De Lijn (Mticket) of 
sms de code ‘SHOPGENT’ naar 4884. 
Voor dat laatste rekent je telecom
operator 0,15 euro aan. Moe na al dat 
shoppen? Blaas even uit in een van 
de gezellige horecazaken.
+ www.gentenmeer.be/shopopzondag
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Streekbierenavond 
DO 9 FEB
In Bezoekerscentrum Jan Hublé, aan 
de rand van natuurgebied Bourgoyen 
Ossemeersen, opent Natuurpunt 
Gent om 18.30 uur de deuren van het 
Natuur.Café voor een streekbieren
avond. Je ontdekt er verschillende 
lekkere biobieren en nietalcoholische 
bieren. Geen fan van bier? Er is ook 
een groot aanbod aan nietalcoholi
sche biodranken.
+ www.natuurpuntgent.be
• 09 227 22 94 (Natuurpunt Gent)

Streetartwandeling
DOORLOPEND
Sinds 2015 staat Wallin’ garant voor knappe muurschilderingen in de publie
ke ruimte. Samen met artiesten van over de hele wereld draagt de 
organisatie bij tot de creatieve uitstraling van onze stad. 
Een ervaren gids uit de Gentse graffitiscene neemt 
je mee op pad om de mooiste streetart te 
ontdekken. Er zijn verschillende formules, 
zowel te voet als per fiets. Ben je op zoek 
naar een leuke activiteit onder vrienden, 
familie of collega’s? Bekijk het aanbod op 
de website.
+ www.wallinofficial.be/tours
• 0477 46 12 80

KNTXT Konnected
ZA 4 FEB
In april 2022 speelde technoqueen 
Charlotte de Witte een 10 uur 
durende set in Flanders Expo: haar 
grootste zaalshow tot nog toe. Op 
4 februari keert ze terug met een 
gloednieuw concept. Op KNTXT 
Konnected brengt ze samen met 
rijzende ster Alignment, de Italiaanse 
technogrootmacht Enrico Sangiuliano, 
de Spaanse Indira Paganotto en de 
Amerikaanse ONYVAA een unieke 
crossover tussen solosets en exclusieve 
backtobacksessies die naadloos in 
elkaar overgaan. Een ongeëvenaarde 
ervaring.
+ konnected.kntxt.be

Late donderdag 
DO 2 FEB 
Iedere eerste donderdag van de 
maand openen verschillende Gentse 
musea een avond lang de deuren. Op 
2 februari ben je van 18 tot 22 uur 
welkom in het S.M.A.K., MSK, STAM, 
Industriemuseum, Huis van Alijn, 
SintPietersabdij en GUM. In het  
Industriemuseum (Minnemeers 10) 
draaien de drukpersen overuren en 
ga je met zelfgedrukte posters en 
postkaartjes met ludieke opschriften 
naar huis.
+ www.degentsemusea.be/ 

latedonderdag
• 09 210 10 75 (Boekjebezoek) 

FEBRUARI
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Voor een grote expo over de metaalindustrie is het Industriemuseum op zoek naar 
getuigen. Ben je actief in de metaalnijverheid, of ben je dat vroeger nog geweest? 
Of heb je een bijzondere interesse in het thema? Schrijf je via de website in voor de 
gratis ontmoetingsdag en kom tussen 14 en 17 uur verhalen delen met collega’s en 
museummedewerkers. Ook tastbare herinneringen, zoals foto’s en voorwerpen, zijn 
welkom. Het museum zorgt voor koffie en taart en een bezoek aan de lopende expo’s.
+ www.industriemuseum.be 
• 09 323 65 00 (Industriemuseum)

Digicafé: bankieren 
met je smartphone
DO 23 FEB 
Een overschrijving uitvoeren of je 
banksaldo consulteren: vandaag kan 
het allemaal met de smartphone. 
Lukt het je nog niet zo goed? Tijdens 
het digicafé op 23 februari, van 10.15 
tot 12.15 uur in Bibliotheek De Krook 
(Miriam Makebaplein 1), krijg je een 
hoop uitleg tijdens een praktische 
workshop. Meedoen is gratis, 
inschrijven hoeft niet. Kom gewoon 
naar zaal Vos en Haas (verdieping 1), 
en breng zeker je bankkaartlezer (als 
de Itsmeapp niet op je smartphone 
staat) en je bankkaart mee.
+ gent.bibliotheek.be
• 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)

Workshop 
poppentheater
ZO 26 FEB 
Nog tot en met 26 maart loopt in het 
Huis van Alijn (Kraanlei 65) de expo 
Licht uit. Pop op. Op de zondag
namiddagen 26 februari en 26 maart 
maken kinderen vanaf 6 jaar, samen 
met een volwassen begeleider, 
tijdens de workshop Zien, maken, 
spelen kennis met de eeuwenoude 
geheimen van het poppen en 
figurentheater. Ze ontdekken de 
verschillende poppen en figuren, 
maken hun eigen figuur in papier en 
karton en laten ze bewegen. Schrijf in 
via de website of telefonisch via het 
Huis van Alijn.
+ www.huisvanalijn.be 
• 09 235 38 00 (Huis van Alijn)

Krokusvakantie 
in de musea 
ZA 18 TOT ZO 26 FEB
Tijdens de krokusvakantie is er 
in de Gentse musea heel wat te 
beleven voor families en kinde
ren: zoektochten, rondleidingen, 
ateliers … Op de website vind je 
een overzicht van alle activiteiten 
in S.M.A.K., MSK,  Industriemuseum, 
STAM, Huis van Alijn, GUM, De wereld 
van Kina, Museum Dr. Guislain en 
de SintPietersabdij. Voor dove en 
slechthorende kinderen zijn er in het 
Huis van Alijn een voorstelling van 
Pierke en een familiezoektocht in 
Vlaamse gebarentaal.
+ www.degentsemusea.be/vakantie
• 09 210 10 75 (Boekjebezoek)

Lezing Hogerbouw
DO 16 FEB 
Op 16 februari vertelt stadsbouw
meester Peter Vanden Abeele om  
20 uur in het STAM (Godshuizenlaan 2)  
hoe Gent leefbaar kan blijven door 
gericht hoger te bouwen. Er staan 
heel wat forse gebouwen in de 
steigers. Hoe zorgen we ervoor dat 
ze ook iets teruggeven aan de stad? 
Wat maakt een mooie toren en vanaf 
wanneer noemen we iets hoog? 
Ook Jeroen de Willigen, voormalig 
stadsbouwmeester van Groningen 
en directeur van het Rotterdamse 
architectenbureau De Zwarte Hond, is 
te gast. Schrijf in via de website.
+ www.archipelvzw.be
 

Ontmoetingsdag 
metaalnijverheid

ZO 12 FEB 

TIP

  
Bij alle activiteiten met dit icoon  
kun je terecht met de UiTPAS. 
+ www.uitingent.be

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

Gents Slampioenschap
DO 16 FEB 
Op 16 februari kun je in De Centrale (Kraankindersstraat 
2) gratis naar de eerste voorronde van het Gents 
Slampioenschap. Dichters, rappers, spokenwordartiesten 
en andere woordkunstenaars nemen het met hun 
sonetten, rapteksten, vrije verzen en ander moois tegen 
elkaar op. De tweede voorronde vindt plaats op 21 maart 
in Missy Sippy, de finale op 9 mei in de Balzaal  
van Kunstencentrum Viernulvier.
+ www.decentrale.be
• 09 323 65 65  

(De Centrale)

 voordeel van de maand: 
In ruil voor 15 UiTPASpunten neem je gratis of met een flinke korting deel aan 
bepaalde activiteiten van Avansa. Check www.avansaregiogent.be/uitpas voor 
het overzicht en bel 09 224 22 65 om je punten te ruilen.
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Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór dinsdag 7 februari 
naar waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

WEDSTRIJD

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen het boek Het Verhaal van Vlaanderen – 
de geschiedenis van de prehistorie tot nu. 

De winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het wandelpad  
De Groene Banaan.
• Rik Bekaert, Gent
• Isaï Verbeeck, Wondelgem

Waar in Gent?

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie (Stad Gent).
09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent, www.stad.gent/stadsmagazine
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, 
 Botermarkt 1, 9000 Gent EINDREDACTIE DIENST COMMUNICATIE Yves Deckmyn (coördinatie), 
en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Bart De Vliegher (bladcoördinatie  
en redactie), Bart Desomer (redactie), Liesbet Van Cauteren, Bjorn Vandenbussche 
(vormgeving), Thomas Sweertvaegher (fotografie)

“In de meeste gevallen heb je voor de plaatsing van een 
veranda geen vergunning nodig, maar volstaat een melding. 
Dat geldt ook voor andere aangebouwde bijgebouwen, zoals 

een carport of terrasoverkapping. De exacte voorwaarden 
vind je op www.stad.gent/bouwvraag, onder vergunnings
plicht. Om te weten of je voor je bouw- of renovatieproject 

een vergunning nodig hebt, volg je het stappenplan op 
www.stad.gent/omgevingsvergunning bouwen. Op de 

website vind je ook handige voorbeelddossiers. Die leggen 
stap voor stap uit hoe je een vergunningsaanvraag of 

een  melding samenstelt en indient, bijvoorbeeld voor het 
 bouwen van een tuinhuis of berging, het rooien van een 

boom of het aanleggen van een zwembad. Nog vragen? De 
mede werkers van de Balie Bouwen helpen je graag verder.”

+ www.stad.gent/baliebouwen  
• 09 266 79 50

Gentinfo
 Voor al je vragen over stadsdiensten

Van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 17 uur.
09 210 10 10  gentinfo@stad.gent

Vraag het aan  
Gentinfo

‘Ik wil een veranda 
 plaatsen. Heb ik daarvoor 
een vergunning nodig?’

MEDINA, MEDEWERKER GENTINFO 

https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/omgevingsvergunning/omgevingsvergunning-nodig
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1  @STREETSCRIBBLES
Sluizeken

2  @DOMINIQTHYS
Prinsenhof

3  @DIMDAMME
Prinsenhof

4  @KAATDIRCKX
Lievekaai

5  @VERBORGEN_PLEKJES
Bourgoyen-Ossemeersen

6  @FOXFAMILY_ON_THE_ROAD
De wereld van Kina: de Tuin

JOUW

FOTO
HIER

1

GENTS MOMENT

2 3

6

54

Verschijn je ook graag met je foto 
op deze pagina of op de sociale 

media van de Stad? Post dan jouw 
Gents moment op Instagram met 
#instagent of bezorg je foto via  
www.stad.gent/gentsmoment.



Gentinfo

Op alles een antwoord

Of toch bijna

Van ma tot vr tussen 9 en 17 uur  

 09 210 10 10     gentinfo@stad.gent     stad.gent     @StadGent
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