
STADSVERNIEUWING 
IN DAMPOORT EN SINT-AMANDSBERG
Focus op Heilig hartplein en omgeving



Heilig Hartplein kloppend hart van Dampoort

Het Heilig Hartplein, komt het eerst aan de beurt. De Dampoortwijk heeft nood aan een kloppend hart. 

Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, dat gemakkelijk bereikbaar is en waar plaats is om 

te ontspannen… kortom: een echt centrum!

Het Heilig Hartplein en de ruimte errond hebben alle troeven om deze rol te vervullen. 

Het plein ligt centraal in de wijk en samen met de oude pastorie en de kerk kan het anders en beter 

worden ingericht. Zeker nu de kerk ook een nieuwe functie krijgt.

STADSVERNIEUWING IN DAMPOORT EN SINT-AMANDSBERG
Samen met de bewoners en heel wat buurtpartners neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg 

de komende jaren onder handen. Er is plaats om pleinen, straten en parken te vernieuwen of te veranderen. 

Ook het sociale, culturele en handelsleven krijgen heel wat aandacht. We willen een buurt waarin bewoners elkaar 

gemakkelijk kunnen ontmoeten en mee helpen bouwen aan hun wijk van morgen.

De voorbije jaren kwamen al heel wat ideeën rond stadsvernieuwing naar boven, van bewoners, 

van stadsmedewerkers, van experten. Daar is het Gentse studiebureau Maat-ontwerpers mee aan de slag gegaan. 

Het resultaat is een langetermijnvisie op de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg, met vaak gedurfde dromen, 

wensen en ideeën. Deze visie kunt u lezen in de conceptstudie, die tot stand kwam met medewerking van de 

Vlaamse Gemeenschap. Omdat de Stad ook op korte termijn aan de slag wil, zet ze alvast in op 10 acties uit deze 

studie die eerst worden uitgewerkt. Als eerste komt het Heilig Hart en omgeving aan de beurt.

U leest er alles over op www.stad.gent/enroute.

Tom Balthazar

Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen



Uw mening telt

Hoe kan het Heilig Hartplein het kloppend hart worden van de wijk? 

Wat mist u in uw buurt? Hoe wilt u thuis komen in uw buurt? 

Om dit te bepalen, wil De Stad Gent naar uw inbreng luisteren. De komende maanden gaan we op pad om 

zoveel mogelijk bewoners en betrokken partners in de buurt te bevragen over hun noden en wensen voor 

het Heilig Hart. 

De Stad Gent zal deze noden en wensen doorgeven aan het studiebureau die het ontwerp voor 

het Heilig Hartplein en omgeving zal maken. Samen met de informatie van de verschillende stadsdiensten 

kan de ontwerper hiermee aan de slag.

Test uw droom

We willen niet alleen samen met buurtbewoners nadenken, maar ook samen acties opzetten,

experimenteren en uitproberen. Hebt u een idee over hoe het Heilig Hartplein er in de toekomst kan 

uitzien? Welke activiteiten er kunnen doorgaan? Laat het ons weten! Tijdens de zomer van 2017 

is er volop ruimte voor experiment!   Ook de bevindingen vanuit deze tijdelijke invulling zullen dienen 

ls inspiratie voor de ontwerper.

Atelier Heilig Hart

Wilt u voor een langere periode meedenken en/of de handen uit de mouwen steken om van 

het Heilig Hart een ontmoetingsplek voor de buurt te maken en zo het project mee vorm te geven? 

Stuur dan uw gegevens door naar de wijkregisseur (contactgegevens achteraan) en maak deel uit van 

het atelier Heilig Hart. De komende jaren zal het atelier nu en dan samenkomen om het ontwerp voor 

het Heilig Hartplein en omgeving mee op te volgen en/of activiteiten te organiseren.

WAT IS EEN STADSVERNIEUWINGSPROJECT?

Een stadsvernieuwingsproject is een project dat een wijk vernieuwt op verschillende sporen zoals wonen, 

groen, ontmoeten, sport en spel, handel, mobiliteit en duurzaamheid. Stad gent lanceerde eerder al 

stadsvernieuwingsprojecten in de Brugse Poort, Rabot-Blaisantvest en Ledeberg. 

 

WAT IS EEN CONCEPTSTUDIE?

Een conceptstudie is een grondige denkoefening over de toekomst van een wijk. Waar willen 

we de komende decennia met Dampoort en Sint-Amandsberg naartoe? Welke knelpunten willen we 

aanpakken en welke troeven willen we nog meer in de verf zetten? Wat moet er anders of moet zeker 

blijven in de wijk zodat iedereen er zich thuis voelt? De Vlaamse overheid geeft steden subsidies voor 

zo’n oefeningen om hen te helpen de kwaliteit van stadsvernieuwingsprojecten te verhogen. 



NAJAAR 
2017

De voorontwerpen van 

de 5 geselecteerde ontwerp-

bureaus worden beoordeeld. 

Ook het atelier van bewoners 

geeft hierover zijn advies.

APRIL 
2016

Het college van burgemeester 

en schepenen neemt akte van 

de conceptstudie en keurt goed 

om met de eerste 10 acties aan 

de slag te gaan.

2012

De Stad Gent beslist dat voor 

een volgende stadsvernieuwings-

operatie de wijken Dampoort en 

Sint-Amandsberg in beeld komen.  

NOVEMBER 
2013

Tijdens Wijk van de Maand 

gaan bewoners in dialoog met

de burgemeester en schepenen

over hun dromen, ideeën en

verwachtingen voor de wijk.

De Vlaamse regering kent

een conceptstudie toe aan het

stadsvernieuwingsproject voor

Dampoort en Sint-Amandsberg.

2013 – 2014

In 2013 en 2014 bracht 

het stadscollectief GURBS de wijk 

in kaart en sprokkelde ideeën via 

hun stadstrein, hun mobiele living 

en ‘archeologische opgravingen’.

Dankzij intermediaire 

organisaties als GURBS slagen 

we erin om ook doelgroepen 

die de Stad vaak moeilijker 

kan bereiken mee aan boord 

te nemen.

NOVEMBER 
2014

Het ontwerpteam, een tijdelijke 

samenwerking tussen 

MAAT-ontwerpers en Common 

Ground, gaat van start met 

de conceptstudie. Ze moeten 

een langetermijnvisie 

ontwikkelen voor Dampoort- 

en Sint-Amandsberg en krijgen 

hiervoor tijd tot begin 2016. 

Alle signalen die de Stad tot 

dan heeft verzameld, vormen 

hiervoor de basis.

FEBRUARI – JULI 
2015

2 ateliers gaan door met

betrokken organisaties,

buurtbewoners en stadsdiensten

om de conceptstudie mee vorm

te geven. 

Het stadsvernieuwingsproject

krijgt een naam: En Route.

JANUARI 
2017

De Stad trekt de wijk in om uw 

wensen, noden, dromen en 

verwachtingen over het Heilig 

Hartplein te verzamelen. Hierbij 

ligt de klemtoon op ontmoeten, 

groen en bereikbaarheid voor 

iedereen!

MEI - JUNI 
2017

5 ontwerpbureaus gaan 

aan de slag om een eerste 

voorontwerp te maken voor 

het Heilig Hartplein en omgeving. 

Ze doen dit op basis van 

informatie vanuit de buurt, 

de stadsdiensten en 

de conceptstudie. 

WAT GEBEURDE ER TOT NU TOE?
HOE WERDEN BEWONERS BETROKKEN BIJ EN ROUTE?

JUNI – SEPTEMBER 
2017

Tijd voor experiment! 

Tijdens deze maanden kan 

de buurt uitproberen welke 

invulling zij zien voor 

het Heilig Hartplein.

EIND 
2017

De definitieve ontwerper 

wordt gekozen.

JULI 
2016

Stad Gent lanceert het stads-

vernieuwingsproject En Route.
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WIL U MEER WETEN?

Lees de volledige studie en 
de informatie over de verschil-
lende plekken waar de eerste 
acties komen na op 
www.stad.gent/enroute

Wijkregisseur

Merijn Van den Eede

     09 266 82 42

     merijn.vandeneede@stad.gent 

Projectcommunicator

Nele Vanhooren

     09 266 82 37

     nele.vanhooren@stad.gent 


