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Midden mei 2015 tot maart 2016 

In mei is  de aannemer gestart met de 

werken aan de brug over de Schelde (zie 

foto) en de brug over de Fransevaart. 

Er komen twee nieuwe bredere brug-

gen. De extra ruimte is nodig voor een 

aparte bedding voor de tram richting 

het centrum en voor voldoende brede 

en comfortabele fiets- en voetpaden. De 

aparte bedding zal zorgen voor vlotter 

openbaar vervoer. De herinrichting zal 

de veiligheid voor alle weggebruikers 

bevorderen. 

Door de werken aan de bruggen is de 

Brusselsesteenweg afgesloten van 

de stadsring tot in maart 2016. Tege-

lijkertijd vernieuwt de aannemer de 

op- en afritten van en naar de stads-

ring (Keizerviaduct). Autoverkeer en 

fietsers kunnen enkel van de  Brus-

selsepoortstraat naar de stadsring 

(R40) rijden. Voor voetgangers zijn 

er twee tijdelijke bruggen vlak naast 

de N9. Alle omleidingen vindt u te-

rug op www.brusselsesteenweg.be.

Beste lezer,

De zomer staat weer voor de deur.  Lange dagen, warm weer en (hopelijk) veel zon, wellicht 
vakantie in het vooruitzicht, enkele weken waarin het tempo anders is dan we gewoon 
zijn…  Dit is ongetwijfeld een seizoen waar velen, net als ik, reikhalzend naar uitzien.

In Ledeberg belooft het een mooie zomer te worden, met tal van activiteiten in juli en 
augustus. Ook voor het moestuinproject in de tuin van WZC De Vijvers is de zomer beslist 
een seizoen om naar uit te kijken. Buurtbewoners, over alle generaties heen, blijken heel 
enthousiast te zijn over dit project dat een jaar geleden van start ging. Ik hoop op een 
mooie oogst voor alle tuiniers!

Wie in zijn moestuin werkt, zit in het groen en in de buitenlucht. Veel mensen hebben hier 
ongelooflijk deugd van. Ook in Ledeberg willen we hier dan ook nog meer op inzetten. Op 
dit moment wordt de tuin van de Welzijnsknoop heraangelegd en verfraaid, volgend jaar 
beginnen de grootscheepse vernieuwingswerken in het park De Vijvers.

En er is nog meer om naar uit te kijken: de herinrichting van het Centrumplein is inmiddels 
van start gegaan, dit najaar wordt het ontwerpvoorstel van de definitieve inrichting van 
de Standaertsite voorgesteld, en tegen het jaareinde zal het dienstencentrum eindelijk 
klaar zijn.  Een nieuw parkeergebouw moet de komende jaren de parkeerdruk in Ledeberg 
helpen wegnemen. 

Als deze nieuwsbrief iets laat zien, is het met andere woorden wel de ambitie om van 
Ledeberg nóg meer een plaats te maken waar het voor iedereen goed leven is.

Tom Balthazar

schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

Twee nieuwe 
bruggen voor de 

Brusselsesteenweg 

In de kijker
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Woord vooraf
Tom Balthazar
schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

Meer info over de Brusselsesteenweg is te vinden op www.brusselsesteenweg.be 

Inschrijven voor  de digitale nieuwsbrief kan via www.brusselsesteenweg.be/nieuwsbrief 

Uw vragen kunt u mailen naar info@brusselsesteenweg.be

Speciaal voor handelaars is er een bereikbaarheidsadviseur. Zij kunnen met al hun vragen terecht bij: Cedric Labeau 

(bereikbaarheidsadviseur) -  bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be – Tel: 0485 42 07 88
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EEN NIEUWE INRICHTING VOOR PARK DE VIJVERS  EN A. PAPELEUPARK 

Hoewel de Parken De Vijvers en A. Papeleupark vrij groot zijn, worden ze niet 
veel gebruikt. Dat moet beter. Daarom worden de parken vernieuwd. Normaal 
was de start van de heraanleg voorzien in het voorjaar van 2015. Helaas hebben 
de werken vertraging opgelopen. In het najaar van 2016 beginnen de eerste 
werken. Opkuisen van bestaande beplanting, uitgraven van plas- en draszones 
aan de vijver en ophogen van het grasveld en de speelheuvels staan onder an-
dere op het programma. Aansluitend zal de aannemer de paden, speelzones 
en de nieuwe beplanting aanleggen. De werken zullen 1 jaar duren.

ONTWERPTEAM GEKEND Op 4 mei 2015 kende het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf 
sogent de ontwerpopdracht voor de definitieve inrichting van 
de Standaertsite in Ledeberg toe aan de tijdelijke vereniging 
van ‘AE architecten’ en ‘H110 architecten en ingenieurs’ met 
onderaannemers Murmuur architecten, Carton 123 en atelier 
Arne Deruyter. 
Het ontwerpteam, dat bestaat uit een jonge, brede groep van 
architecten, ingenieurs en landschapsarchitecten, gaat nu van 
start om een ontwerpvoorstel uit te werken. Ze doen dit op 
basis van het voorbereidend werk dat gebeurde door het stu-
diebureau BUUR samen met de buurt. Zet alvast zaterdag 19 
september 2015 in uw agenda. Dan wordt het ontwerpvoorstel 
voor de eerste keer aan de buurt voorgelegd. Tegen eind 2018 
zou de herinrichting van de Standaertsite klaar zijn.

LAATSTE FASE VOOR DE WERKEN IN HET DIENSTENCENTRUM

Tegen begin 2016 zal het gebouw gebruiksklaar zijn. Wellicht gebeurt aansluitend de 
omgevingsaanleg van de binnenruimte. Deze zomer krijgt iedereen tijdens de Gentse 
Feesten de kans om in te tekenen op een geleid bezoek van de dienst Monumentenzorg en 
Architectuur. Reserveer voor het dienstencentrum Parcours 1 via Gentinfo (09 210 10 10) 
vanaf 1 juli 2015.

WERKEN AAN HET CENTRUMPLEIN EN OMGEVING

Zoals u kon zien, begon midden maart 2015 de herinrichting van het Cen-
trumplein en omgeving. De heraanleg van de tuin van de Welzijnsknoop 
kwam als eerste aan de beurt. Ondertussen startten ook de rioleringswerken 
aan het Centrumplein en de Froebelstraat. Eind juni zijn de rioleringswerken 
achter de rug en zal ook de tuin van de Welzijnsknoop grotendeels afgewerkt 
zijn zodat de speelpleinwerking daar kan doorgaan in juli en augustus. Het 
planten van bomen en struiken gebeurt in het najaar tijdens het plantseizoen.
Einde van de werken is voorzien begin 2016, behalve het stukje van de voor-
malige wasserij Degraeve.

De Stad heeft op ruimtelijk vlak zes doelstellingen voor Ledeberg: meer en mooier groen, hogere 
woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangen, meer en actievere dienstver-
lening en meer ruimte voor ontmoeten. Iedere doelstelling heeft zijn eigen kleur en symbool. 
Daarnaast werken we niet alleen aan een stenen verhaal. Wilt u weten wat er ondertussen is 
veranderd? Lees dan onderstaande rubriek. U krijgt een stand van zaken over de verschillende 
projecten en de doelstellingen waaronder ze thuishoren.
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Een nieuw parkeer-
gebouw in Ledeberg

In 2018 komt er in Ledeberg een gloednieuw parkeergebouw. In Ledeberg is er namelijk nood aan extra 
parkeerplaatsen, Park&Ride mogelijkheden en andere parkeerbehoeftes. Bovendien is dit nieuwe 
parkeergebouw een belangrijke stap in de richting van een autoluwere stad. Mensen die Gent binnenrijden, 
krijgen de gelegenheid zich hier te parkeren en met de fiets, tram of bus af te zakken naar het centrum.

WAAROM ER EEN NIEUW PARKEERGEBOUW 
KOMT

De bouw van deze nieuwe parking zal verschillende parkeerbe-
hoeftes invullen in Ledeberg. Er komt namelijk een park en ride 
voor pendelaars en bezoekers van de Gentse binnenstad en de 
winkels in Ledeberg (in het bijzonder van de zondagsmarkt), extra 
parkeerplaatsen voor de buurt en kort parkeren voor de lokale 
kleinhandel en horeca.

Het uitzicht van het parkeergebouw is een belangrijk element bij 
het herwaarderen van de toegang tot Ledeberg. De architectuur 
van het nieuwe gebouw zal mee het beeld bepalen van dit ver-
nieuwde toegangsgebied tot Ledeberg en tot de Gentse binnen-
stad. Hierbij is het groene karakter van het gebouw essentieel, 
aangezien Ledeberg nood heeft aan meer groen.

ONTWERPTEAM AAN HET WERK 

In november 2014 kende het Gentse stadsbestuur de ontwerp-
opdracht voor het nieuwe parkeergebouw in Ledeberg toe aan het 
team van de Gentse architectenbureaus Haerynck Vanmeirhaeg-
he architecten en L.U.S.T. architecten, in samenwerking met VK 
Engineering en het Parijse ingenieursbureau Bollinger + Groh-
mann. 
Het ontwerpteam werkte sinds 1 december 2014 het ontwerp-
voorstel uit en stelde dit begin juni voor aan de buurt.
     

Ambities

Maximaal behoud van de aanwezige open ruimte is het be-
langrijkste uitgangspunt bij het ontwerp van het parkeer-
gebouw. Ledeberg is dichtbebouwd en kan elke vierkante 
meter groen gebruiken. Het is dus essentieel om een zo 

Simulatiebeeld voorontwerp parkeergebouw
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groot mogelijk deel van het bestaande groen te behouden. Daar-
om kiest het ontwerpteam voor een gelijkvloerse open ruimte die 
doorloopt in het parkeergebouw. Dat is ook meteen het laagste 
parkeerniveau. 
Tegelijk vormt het ontwerp van een parkeergebouw naast de fly-
over een unieke kans om de dense woonkern beter af te scher-
men tegen het verkeer van de B401. Het nieuwe parkeergebouw 
kan daarbij werken als een groot gordijn dat de drukte van de 
invalsweg zowel visueel als akoestisch tempert. 
Daarom heeft het ontwerp de vorm van een boemerang gekre-
gen. Het zuidelijke deel van het gebouw volgt de lijn langs de 
Hundelgemsesteenweg, het noordelijke deel knikt terug naar de 
fly-over en maakt zo een open ruimte vrij richting het rond punt 
en Ledeberg.

Parkeersysteem

Het verkeer binnen het gebouw moet vlot kunnen circuleren. 
Daarom moet het parkeersysteem gemakkelijk te lezen zijn voor 
de bestuurders. Auto’s rijden in één richting, waarbij zoekend en 
uitgaand verkeer zoveel mogelijk worden gescheiden.
Het zoekend verkeer doorloopt stelselmatig stijgend het hele 
gebouw. Het uitgaand verkeer wordt vanaf dit punt kort en efficiënt 
via de uitrijhellingen aan de buitenzijde van het gebouw gestuurd 
naar de uitgang. Centraal in het gebouw is een comfortabele 
strook voor voetgangers voorzien, die aansluit op de trap en de lift.
In- en uitrijden gebeurt op de zuidelijke kop van het gebouw 
omwille van de verkeersveiligheid. Voor het in- en uitrijden van de 
parking worden telkens twee slagbomen voorzien. Zo proberen 
de ontwerpers wachtrijen in te korten. 

 
 
           

                                  

                            Belang van groen

Doordat de noordelijke vleugel niet tot aan 
het rond punt komt, wordt een belangrijk 
stuk open ruimte gespaard. Zo kan een 
reeks van vijf bestaande paardenkastanjes 
langs de Hundelgemsesteenweg worden 
gered. Drie extra hoge bomen krijgen een 
bijzondere plek op het terrein.
De gevel van het gebouw langs de Hundel-
gemsesteenweg wordt een groene gevel 
met een mengeling van klimplanten die 
zich vasthechten aan inox draadnet-
ten. Wanneer de planten in blad staan, 
ontstaat een natuurlijk groengordijn 
dat zorgt voor een constant verande-
rend spel van licht en schaduw. Op het 
parkeergebouw ontstaat een verticale 
bloementuin waar iedereen van kan 
genieten.
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Ontmoeten in Ledeberg

VAN IN DE FRIGO NAAR IN DE RUIMTE
Sinds kort vindt u ‘In De Ruimte’ in het oude gebouw van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent aan de Fransevaart. ‘In De 
Ruimte’ is een platform voor exposities, workshops, residenties en muziek onder het goedkeurend oog van coördinator Robert Monchen.

‘In De Ruimte’ begon als ‘In De Frigo’ in 2012 op initiatief van Robert 
Monchen en Matthijs Kimpe. “In De Frigo” verwees naar onze toen-
malige locatie”, lacht Robert Monchen. “Het was er nogal donker en 
koud.” 

Ondertussen hebben ze een nieuwe stek gevonden in Ledeberg die 
ze mogen gebruiken tot het gebouw een nieuwe bestemming krijgt. 
Met een nieuwe plek, kwam een nieuwe naam: ‘In De Ruimte’. “Een 
ruimte bepaalt nu eenmaal in grote mate hoe je ermee omgaat”, 
vertelt Robert. 

“Deze ruimte was veel netter dan onze vorige ruimte, wat 
voor ons dan ook meteen impliceerde om meer verfijnde 
tentoonstellingen op te zetten.” 

Naast de exposities en workshops is ‘In De Ruimte’ ook 
een werkplek voor verschillende ateliers. Zo vind je er een 
atelier voor zeefdruk, instrumentenbouw, meubelmakerij… 
De nadruk ligt wel op een goede invulling van de expositie-
ruimte. Ze willen een breed publiek laten kennismaken 
met een gevarieerd aanbod van exposities en optredens. 
“We kiezen soms ook voor meer aparte dingen. Door 
mainstream optredens te combineren met een leuke expo 
laat je mensen proeven van zaken die ze in het dagelijkse 
leven niet zo snel tegenkomen en dat is nu net het leuke 
eraan”, aldus Robert. 

Ook de buurtbewoners worden betrokken. Wanneer er iets te doen 
is, krijgt de nabije buurt een briefje in de bus . 
“We zijn hier graag in Ledeberg, er heerst hier echt een gemeen-
schapsgevoel. De mensen komen een praatje maken of vragen om 
hulp voor een meubel dat stuk is… Er is hier veel sociale interactie 
en dat vinden we fantastisch”, vertelt Robert. 

Op 11 en 12 juli organiseert ‘In De Ruimte’ opnieuw een Buurt-
markt. In samenwerking met lokale ondernemers worden er 
open ateliers gehouden en biedt men een uitstalraam voor kunst, 
design, food & ambachten. Iedereen welkom!

NIEUW BUURTCAFÉ ‘ROKKEBOLLE’
In mei opende Rokkebolle de deuren.  Een bruine kroeg in een heden-
daags jasje, dat is wat uitbaters Eline en Maarten voor ogen hebben. 
Een plek waar je op elk moment van de dag kan genieten, hetzij van 
een kopje koffie, het lezen van de krant, een werkvergadering of ge-
woon van lekker eten. Kortom, een nieuwe ontmoetingsplek in Lede-
berg. U vindt  het buurtcafé achter de kerk dichtbij het Ledebergplein. 

WERKEN IN DE FRANSE VAART

Recent werd in de Fransevaart, ter hoogte van het toekomstige pri-

vate nieuwbouwproject ‘Keizerpoort’, de riolering heraangelegd.  

Tegelijk werd de bestaande dam in de vaart verbreed. Door deze 

verbreding kan de Stad een fiets- en voetgangersverbinding rea-

liseren tussen het Keizerpark en Cotton Island. Zo wordt Cotton 

Island ook toegankelijk vanaf de Fransevaart.  

De aanleg van het fietspad wordt afgestemd op de planning van de 

Brusselsesteenweg. Een concrete timing is op vandaag nog niet 

gekend. Aangezien de aannemer van de Brusselsesteenweg nu 

aan de bruggen werkt, is het in het kader van de veiligheid niet 

mogelijk om het fietspad nu tot onder de brug aan te leggen. 
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Een hart voor Ledeberg

Een jaar geleden werd het startschot gegeven 
voor het ‘intergenerationeel moestuinproject’ 
in de tuin van het Woon- en Zorgcentrum De 
Vijvers, een plaats waar jong en oud samen 
kunnen tuinieren. Momenteel is het tweede 
jaar van het project van start gegaan. 

Els Van de Putte – Brede School: “In Ledeberg 
vind je weinig groen en open ruimte, terwijl de 
mensen daar echt wel nood aan hebben. Wzc 
De Vijvers beschikt over een grote tuin en kon 
deels een oplossing bieden. Op die manier is 
het moestuinproject tot stand gekomen, een 
samenwerking van Samenlevingsopbouw, Brede 
School, Velt en Wzc De Vijvers. Zowel de bewoners 
van het woonzorgcentrum, de basisscholen uit de 
buurt als de buurtbewoners die dat wensen, kunnen 
er een eigen perceel bewerken. We vangen een 
aantal vliegen in één klap. De kinderen leren iets bij, 
de senioren kunnen hun hobby blijven uitoefenen, er 
ontstaat een interactie tussen jong en oud, enz.”

Sophie De Roo – Coördinator animatie-reactivatie 
Wzc De Vijvers: “Ongeveer drie jaar geleden heeft 
men vanuit Samenlevingsopbouw voor het eerst de 
vraag gesteld. We zijn vrij klein begonnen met de 
plantenbakken en geleidelijk aan waren er meer en 
meer mensen die interesse hadden. Ook mensen 
die geen tuin hebben of wat sociaal geïsoleerd zijn, 
kunnen hier terecht. Mensen die naar de moestuin 
komen, hebben sowieso al dezelfde interesse, wat 
dus meteen al een basis vormt om een gesprek aan 
te gaan. Op termijn willen we ook nog een kippenhok 
plaatsen, maar we nemen er onze tijd voor.” 

Robert Declerck – buurtbewoner: “Ikzelf bewerk 
hier een plantenbak. De mensen die hier in de 
moestuin werken, helpen mekaar en leren ook 
bij van elkaar. Twee keer per jaar vindt er ook een 
ontmoetingsmoment plaats: een startmoment en 
een oogstfeest. Dan is iedereen hier samen.” 

Sophie: “Voor ons als woonzorgcentrum is de komst 
van De Kleurdoos en het Onze-Lieve-Vrouwcollege 
echt wel een meerwaarde. De bewoners genieten 
daarvan. We blijven hier vaak een eiland, terwijl 
iedereen hier nochtans welkom is. Ook om gewoon 
een koffie te drinken.”

Sophie: “Het tuingereedschap stockeren we in ons 
tuinhuis De Vrolijke Vijvervrienden, een overblijfsel 
van de eerste carnavaltocht. Er hangt een cijferslot 
aan waarvan iedereen die in de tuin werkt de code 
kent. Het gereedschap werd grotendeels aangekocht 
door Samenlevingsopbouw en een deel werd ook 
geschonken. Iedereen mag het materiaal gebruiken 
op voorwaarde dat ze er zorg voor dragen.” 

Remi Roggeman – Bewoner Wzc De Vijvers: “Ik 
heb gans mijn leven een moestuintje gehad, dat 
is gemakkelijk. Zelfs in Colombia, waar ik lang 
geleden werkte aan een project van de regering, 
heb ik een tuintje gemaakt. Een plantenbak is 
niet hetzelfde, maar kom, ik heb iets om handen.” 

“Wij helpen mekaar. Als iemand 

op vakantie is, geven we elkaars 

plantenbakken water.”

Jong en oud steken 
samen groene vingers 

uit de mouwen

Remi en Maria



Activiteitenkalender
DEZE KALENDER GEEFT EEN OVERZICHT VAN ONZE ACTIVITEITEN. Mogelijke  wijzigingen in de activiteitenkalender maken we bekend via 

www.ledebergleeft.be of www.gent.be/ledeberg, daar krijgt u meer info over het project. 

Zat 11 en zon 12 juli: Buurtmarkt 

> meer info bij In De Ruimte

   Fransevaart 28

   9000 Gent www.inderuimte.be

 Di 21 juli   MONUMENTENWANDELING  

> 13u30 – 18u De Standaertsite

> meer info bij Hovenierstraat 40, 9050 Ledeberg -  

  www.ledebergdoethetzelf.be

 Wo 1, 15 en 29 juli BAR EN SCHAAR – HANDWERKCAFEETJE VAN FEMMA 

 Wo 12 en 26 aug.  

> 18u – 22u  De Standaertsite

> meer info bij Hovenierstraat 40, 9050 Ledeberg -  

  www.ledebergdoethetzelf.be

 Vrij 3 en 10 juli  BEWEGING OP MAAT  

 Elke vrij in aug.   

> 10u – 11u  Welzijnsknoop

> meer info bij LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 - 9050 

Ledeberg  T 09 266 45 80

 Di 7 en 14 juli  TAI CHI  

 Elke di in aug.   

> 9u30 – 11u  Welzijnsknoop

> meer info bij  LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -  

9050 Ledeberg

   T 09 266 45 80

 Wo 8 en 29 juli  FILMVOORSTELLINGEN VOOR KLEINKINDEREN EN  

 Wo 5 en 26 aug  GROOTOUDERS 

> 14u – 16u30 Welzijnsknoop

> meer info bij  LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg 

T 09 266 45 80

 Wo 15 juli   GESPREKSGROEP ‘VAKANTIE’  

 Wo 19 aug.  GESPREKSGROEP ‘DE WERELD IN ONZE KEUKEN’ 

> 10 – 12 uur  o.l.v. Margit Sarbogardi, Welzijnsknoop

> meer info bij  LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -  

  9050 Ledeberg

   T 09 266 45 80

Di 28 juli  SALSA  

 en elke di in aug.  

> 15u30 – 16u30 Welzijnsknoop

> meer info bij LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -  

  9050 Ledeberg

   T 09 266 45 80

 Do 30 juli   ZUMBA 

en elke do in aug.  

 

> 10u – 11u  Welzijnsknoop

> meer info bij LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

  9050 Ledeberg

   T 09 266 45 80

  Elke ma in juli en aug. SAHAJA YOGA MEDITATIE  
 

> 9u30 – 11u  o.l.v. Johan De Cocker

   Welzijnsknoop

> meer info bij LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

  9050 Ledeberg

   T 09 266 45 80

 Elke woe in juli en aug.  STANZA – KOFFIEHUIS VAN LEDEBERG DOET HET ZELF

> 10u – 22u  De Standaertsite 

> meer info bij  Hovenierstraat 40, 9050 Ledeberg -  

www.ledebergdoethetzelf.be

 Elke woe in juli en aug. FIETSKEUKEN LEDEBERG 

> 18u – 21u  De Standaertsite

> meer info bij  Hovenierstraat 40, 9050 Ledeberg - 

www.ledebergdoethetzelf.be

 Elke don in juli en aug. KOFFIEMOMENT  

DOOR SAMENLEVINGSOPBOUW GENT 

> 12u – 15u  De Standaertsite

> meer info bij Hovenierstraat 40, 9050 Ledeberg -  

  www.ledebergdoethetzelf.be

Vrij 24 en 31 juli  QI-GONG  

 Vrij 7, 14 en 21 aug. en 4 sept. 

> 13u15 – 14u15 Welzijnsknoop

> meer info bij  LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg 

   T 09 266 45 80

 Do 20 en 27 aug. LINEDANCE 

> 14u – 15u  o.l.v. Kristiana Bauwens, Welzijnsknoop 

> meer info bij  LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg

   T 09 266 45 80

 Do 20 en 27 aug. SALONDANSEN 

 3 sept.   

 

> 15u15 – 16u30 Welzijnsknoop

> meer info bij  LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg

   T 09 266 45 80

 Do 13 aug.  Budgetvriendelijk en gezond koken 

> 9u – 12u   o.l.v. Linda Van De Putte, Welzijnsknoop

> meer info bij LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

  9050 Ledeberg

   T 09 266 45 80

 Vrij 11 en za 12 sept. OPENDEURDAGEN IN DE KNOOP  

> 14u – 18u  Welzijnsknoop

> meer info bij  LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg 

T 09 266 45 80

 11 en 12 sept.  OPENDEURDAGEN IN DE KNOOP  

> 14u – 16u30 Welzijnsknoop

> meer info bij LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

  9050 Ledeberg

   T 09 266 45 80
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Wilt u meer weten over Ledeberg leeft?
Nele Vanhooren
projectcommunicator ‘Ledeberg leeft’
Ac Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 266 82 37 - nele.vanhooren@stad.gent
www.ledebergleeft.be

POLPLEIN EN OMGEVING: 

STAND VAN ZAKEN
Eind juni zullen de werken in de Louis De Smetstraat en Louis Van Hout-

testraat afgerond zijn. Nadien volgt de aanleg van het plein aan de Post-

hoornstraat (POLplein). 

Blijft u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw wijk? Schrijf u dan onderaan uw 
wijksite in op het gezamenlijk e-zine van de wijken Oud Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek, 
Gentbrugge en Ledeberg. www.stad.gent/ledeberg


