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Na 8 jaar is het eindelijk zover: het 

dienstencentrum opent met veel toe‑

ters en bellen zijn deuren en dit in 

aanwezigheid van het stadsbestuur. 

U vindt de uitnodiging en het pro‑

gramma op de achterzijde van deze 

nieuwsbrief.

Vanaf half april staan het politie‑ 

commissariaat Ledeberg en de 

dienst Burgerzaken van Stad Gent 

opnieuw voor u klaar op deze  

locatie.

Als kers op de taart kunnen 

buurtbewoners en Gentse socio‑ 

culturele verenigigen de vernieuwde 

theaterzaal en drie polyvalente 

ruimtes van de Cultuurdienst terug 

in gebruik nemen.

Meer info:

 
Nele Vanhooren

Tel.: 09 266 82 37

E-mail: nele.vanhooren@stad.gent

www.ledebergleeft.be

Beste lezer,

Niet raar opkijken als u van iemand een Pluim krijgt in Ledeberg. Niet bij wijze van spreken, 
maar een échte (plastic) Pluim! In de Ledebergse kleuren rood en goud. Die Pluimen zijn 
een nieuw soort wijkmunten, een betaalmiddel als een blijk van waardering voor iemands 
inzet in de buurt.

Zeer bijzonder: een Pluim is niet om te zetten in geld, maar is gelijk aan een kwartier van 
iemands tijd. Als u een Pluim krijgt, dan kan u die inwisselen bij iedereen die wil deelnemen: 
bij verschillende organisaties, maar ook bij uw buren als die willen meedoen. Op die manier 
kunnen bewoners een dienst bewijzen aan elkaar.  Ook sommige Ledebergse handelaars 
zijn enthousiast, waardoor u uw Pluimen ook kan omwisselen voor bijvoorbeeld een kopje 
koffie of een brood. 

In deze nieuwsbrief komt u te weten  hoe u nu al Pluimen kunt verdienen  en waar u met 
uw welverdiende Pluimen terechtkunt. Alle informatie vindt u ook op www.pluimen.gent.

De Pluimen werden eind februari gelanceerd, tijdens een zonovergoten en druk bezochte 
boerenmarkt op de Standaertsite.  Dat is maar één van de vele plaatsen waar de komende 
maanden en jaren hard gewerkt zal worden om van Ledeberg een nog aangenamere plaats 
te maken om te leven. De bestaande gebouwen worden de komende maanden gesloopt; 
tegen 2018 wordt dit een nagelnieuwe en  groene ontmoetingsplek voor heel Ledeberg. 

Veel vroeger al heropent uw  vernieuwde Dienstencentrum op Ledebergplein zijn deuren. 
Het is lang wachten geweest, maar ik denk dat het resultaat gezien mag zijn. Het spreekt 
vanzelf dat de Ledebergenaars de eregasten zijn op de openingsfestiviteiten op 15 april. Ik 
hoop u daar dan ook allemaal te mogen ontmoeten! 

Tom Balthazar

Schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen

Opening vernieuwde 

Dienstencentrum

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

© Jeroen Adriansens

© Filip Dujardin

008327_NB_LEDEBERG_MAART_16.indd   2 17/03/16   11:41



Na 8 jaar is het eindelijk zover: het 

dienstencentrum opent met veel toe‑

ters en bellen zijn deuren en dit in 

aanwezigheid van het stadsbestuur. 

U vindt de uitnodiging en het pro‑

gramma op de achterzijde van deze 

nieuwsbrief.

Vanaf half april staan het politie‑ 

commissariaat Ledeberg en de 

dienst Burgerzaken van Stad Gent 

opnieuw voor u klaar op deze  

locatie.

Als kers op de taart kunnen 

buurtbewoners en Gentse socio‑ 

culturele verenigigen de vernieuwde 

theaterzaal en drie polyvalente 

ruimtes van de Cultuurdienst terug 

in gebruik nemen.

Meer info:

 
Nele Vanhooren

Tel.: 09 266 82 37

E-mail: nele.vanhooren@stad.gent

www.ledebergleeft.be

 
De 6 voor      
Ledeberg

HERINRICHTING STANDAERTSITE UIT DE STARTBLOKKEN

Toen de doe-het-zelfzaak Standaert in het centrum van 
Ledeberg eind 2012 de deuren sloot, zag de Stad Gent haar 
kans om de terreinen op te kopen. De Standaertsite was 
namelijk ideaal gelegen om in het dichtbebouwde Ledeberg 
een plek te creëren waar alle buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten.
Om deze wens te realiseren, ging sogent, het Gentse 
stadsontwikkelingsbedrijf, op zoek naar een ontwerpteam. Op 19 
september 2015 werd het concept van ‘AE architecten’ en ‘H110 
architecten en ingenieurs’ voor een eerste keer getoond aan 
de buurt. Het ontwerpvoorstel combineert de mooiste centrale 
loods als ruimte voor binnenactiviteiten, met gaanderijen en 
luifels voor overdekte evenementen en groene open zones.
Ondertussen worden de plannen ook in realiteit omgezet. De 

bouwaanvraag voor de sloop van de huidige gebouwen werd 
eind vorig jaar ingediend. De sloopwerken kunnen begin mei 
van start gaan en zouden in september afgerond moeten zijn. 
Op dat moment is er plaats voor de nieuwe inrichting die vanaf 
2017 vorm zal krijgen. Tegen het najaar van 2018 zouden alle 
werken afgerond moeten zijn en heeft Ledeberg er een groene 
plek bij!

CENTRUMPLEIN KLAAR, KOM DAT ZIEN!

De werken aan het Centrumplein en de tuin van de Welzijnsknoop zijn afgerond. Op 
vrijdag 27 mei openen we het plein feestelijk (programma volgt later).  De opstart van de 
bodemsaneringswerken op de terreinen van de voormalige Wasserij Degraeve is voorzien 
vanaf maart 2016.  De graafwerken  zullen een vijftal maanden duren en afgerond zijn 
tegen augustus 2016. Na de heraanleg van dit resterende stuk van het Centrumplein zal 
gedurende drie à vijf  jaar een ongevaarlijk product geïnjecteerd worden. Hierdoor breekt 
de verontreiniging verder op natuurlijke wijze af. In afwachting van de sanering zullen 
herashekkens het terrein afsluiten zodat de buurt het Centrumplein al kan gebruiken. 
Sogent, het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf, verkoopt in de buurt momenteel een 
stuk grond aan de Binnenweg. Dit 
kadert binnen het project ‘stedelijke 
woonkavels’. Meer info: www.sogent.be

DE WERKEN AAN DE 
BRUSSELSESTEENWEG KLAAR IN 
JULI 2016

 

De werken aan de bruggen vorderen 
en we hopen alles af te ronden voor 
het bouwverlof (begin juli 2016). De 
Keizersvest, oprit naar de ring (R40) 
richting Sint-Lievenspoort gaat iets 
vroeger dicht dan gepland, namelijk 
vanaf 4 april. Dit heeft als doel alle op- 
en afritten en de bruggen samen klaar 
te hebben tegen juli 2016. Dat betekent 

ook dat in juli 2016 de werken aan de Brusselsesteenweg 
zijn afgerond. Meteen daarna starten de werken aan de 
Brusselsepoortstraat. Meer info over de huidige stand van 
zaken over alle fasen vindt u op www.brusselsesteenweg.be.

EEN FIETSVERBINDING TUSSEN 
HET KEIZERPARK EN COTTON 
ISLAND

 
 

Sinds maart 2016 zijn de werken voor 
een nieuwe fietsverbinding tussen 
het keizerpark en Cotton Island in 
uitvoering. Er komt een verbinding 
tussen de Franse Vaart en Cotton 
Island richting  E. Pynaertkaai via 
een verbreding van de dam. Eens 
de stellingen onder de vernieuwde 

Keizerbrug weg zijn, zal ook de bestaande verbinding tussen 
het Keizerpark en de Franse Vaart, die onder de brug van 
de Brusselsesteenweg loopt, een betonverharding krijgen. 
Vermoedelijk zal dit gedeelte in juli uitgevoerd worden. 

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.

© Filip Dujardin
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In Ledeberg geven  
pluimen u vleugels!

Eind februari lanceerde de Stad Gent in samenwerking met Samenlevingsopbouw Gent vzw een nieuwe 
complementaire munt in Ledeberg: de Pluimen. Deze wijkmunten worden ingezet als een blijk van waardering 
voor iemands inzet. Iedereen kan een pluim verdienen door zich in te zetten op drie domeinen: burenzorg, 
buurtzorg en ontmoeting. Eén Pluim is gelijk aan een kwartier van iemands tijd. Op deze manier kunnen 
bewoners een dienst bewijzen aan elkaar. Daarnaast kunnen Ledebergenaars met Pluimen ook terecht bij 
lokale handelaars en organisaties voor bijvoorbeeld een koffie, het huren van een (kinder)fiets, enz. 

AANVULLENDE BETAALMIDDELEN

De nieuwe complementaire munten zijn aanvullende betaalmid-
delen. Het Ledebergse betaalmiddel ziet er niet uit als een biljet 
of een echte munt, maar als een echte pluim. Om de identiteit 
en de gedragenheid te vergroten, kreeg de Pluim de Ledebergse 
kleuren rood en goud. De Pluimen zijn ontworpen 
door de Ledebergse kunstenares Saar De Buysere.

De verspreiding van de Pluimen start via een twaalf-
tal Ledebergse verenigingen en organisaties zoals Op 
Wielekes, het wijkgezondheidscentrum Botermarkt, 
INGent met onder andere het Cultuurcafé, enz. Vanaf 
woensdag 24 februari 2016 startten zij met het uit- 
delen van Pluimen aan personen die zich inzetten voor 
de wijk. 
In totaal kunnen er 5.000 Pluimen in omloop  
gebracht worden. Het aantal Pluimen die deze  
organisaties kunnen uitdelen, hangt af van het aantal 
vrijwilligers die zij inzetten. Zo krijgt bijvoorbeeld de 

bibliotheek in Ledeberg Pluimen om aan vrijwilligers te geven 
die een voorleesuurtje voor kinderen verzorgen. De vrijwilligers 
kunnen op hun beurt de Pluimen verzilveren. Dit zou moeten 
zorgen voor meer burenzorg, meer buurtzorg en meer ontmoe-
ting. En zo ook voor meer solidariteit en betrokkenheid van de 

buurtbewoners bij hun wijk. De lancering van 
de complementaire munt kadert binnen het 
stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’. 

NA TOREKES NU OOK PLUIMEN
Vijf  jaar geleden werd in de Gentse wijk 
Rabot-Blaisanvest een eerste lokale com-
plementaire munt ingevoerd: de Torekes. 
Torekes moesten zorgen voor meer buren-
zorg, meer buurtzorg en meer milieuzorg. 
Tien Torekes zijn 1 euro waard. 
De Torekes werden initieel verspreid via een 
aantal wijkorganisaties en verenigingen aan  

Anne-Marie Van Hoorde leest gedicht over de Pluimen voor tijdens het startmoment
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personen die zich inzetten voor de wijk. Zo kunnen bewoners  
Torekes verdienen door de buurtbarbecue mee te beheren, folders 
te bussen, een geveltuintje aan te leggen, enzovoort.

Wat toen startte als een experiment groeide uit tot een succesvol 
project. Er zijn nu maar liefst 220 000 Torekes in omloop.  De 
vraag leefde al een tijd of het mogelijk was om dit experiment uit 
te breiden. In 2015 voerde Samenlevingsopbouw Gent vzw een 
vooronderzoek uit in Ledeberg om na te gaan welke capaciteiten, 
noden en wensen er zijn in die wijk, en hoe dat alles verbonden kon 
worden door een complementaire munt. Het onderzoek leerde dat  
bij bewoners sterk de vraag leefde naar meer burenzorg maar dat 
ze verlegen waren om die hulp effectief te vragen. Een wijkmunt 
kan hier het verschil maken. 

WAT KRIJGT U IN RUIL VOOR EEN 
PLUIM?
In tegenstelling tot de Torekes, kunnen Pluimen 
niet omgezet worden in euro’s, maar in tijd. Eén 
Pluim is in principe goed voor één kwartier van 
iemands tijd. 
Om een zo ruim mogelijke groep bewoners 
aan te spreken, worden ook lokale handelaars  
betrokken bij het project. In ruil voor Pluimen 
bieden zij een brood, koffie, fietslessen, 
enzovoort. aan. Een zevental handelaars 
stapt nu al mee in het verhaal. Wanneer de 
handelaars Pluimen ontvangen, kunnen ze 
die ofwel zelf gebruiken, ofwel geven ze de 
Pluimen terug aan Samenlevingsopbouw, die 
ze opnieuw in omloop kan brengen. 

Daarnaast is er nog een derde optie. Mensen 
kunnen hun Pluimen ook schenken aan de 
‘Pluimenbank’ ten voordele van bewoners 
die niet in de mogelijkheid verkeren om 
zelf Pluimen te verdienen. Het voorlopige 
aanbod van de Pluimen staat op de website  
www.pluimen.gent

EEN VERHAAL VAN SAMENWERKING
Een lokale munt kan maar succes hebben als er een goede 
samenwerking is. De twaalf samenwerkende partners waar 
men Pluimen kan verdienen zijn: Lokaal Dienstencentrum De 
Knoop, Wijkgezondheidscentrum Botermarkt, CAW Home Prins 
Albert, Bibliotheek Ledeberg, Dovencentrum Emmaüs, InGent, 
Samenlevingsopbouw Gent vzw, Straathoekwerk, Ledeberg-doet-
het-zelf, Op Wielekes, Seniorenraad, WZC De Vijvers. Daarnaast  zijn 

er nog andere organisaties die meedoen met het Pluimenverhaal: 
Ledebirds, koffiehuis Stanza , de school Benedictuspoort, vzw Lejo,  
enzovoort. De handelaars waar Ledebergenaren nu al met Pluimen 
kunnen betalen zijn: Bakkerij Dirk, Bakkerij Verzelen, Dagblad- 
handelaar Code, Keurslagerij Abel, Groentewinkel Furkan Gida, 
Press Corner en Velowinkel.

Iedereen doet mee vanuit zijn eigen organisatiedoelstellingen, 
maar ook vanuit de gemeenschappelijke doelstelling om voor meer 
verbinding tussen organisaties, bewoners en lokale handelaars te 
zorgen. Via een digitaal platform, ontwikkeld in Rabot-Blaisantvest, 
kan er op een eenvoudige manier een ‘matchmaking’ gebeuren 
tussen buren. 

Meer info?
Marika Laureyns 
Samenlevingsopbouw Gent vzw 
Tel. 09 223 15 60 
E-mail marika.laureyns@samenlevingsopbouw.be 
www.pluimen.gent 
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De 6 voor Ledeberg
(vervolg)

EEN HUIS OP DE HOEK 
Eén van de acties die de leefkwaliteit in 
Ledeberg moet verhogen, is het project 
‘Ledebergse hoekwoningen’. De hoek van een straat bepaalt in grote 
mate het uitzicht van de hele omgeving. De kwaliteit van heel wat 
hoekhuizen in Ledeberg was erg slecht, waardoor de hele buurt vaak 
een verwaarloosde indruk gaf. In opdracht van Stad Gent kocht sogent, 
het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, verschillende van deze verkrotte 
hoekpanden op om ze te vervangen door nieuwe eengezinswoningen 
met tuin en/of terras. 
 
Op sommige plaatsen werden deze woningen gecombineerd met 
een klein stukje publieke ruimte op de hoek.  Zo kunnen mensen 
met elkaar een babbeltje slaan op straat of even in het zonnetje 
zitten terwijl de kinderen ruimte hebben om te spelen. Deze nieuwe 
stukjes openbaar domein kunnen het best omschreven worden als 
een pleintje met een boom. Op deze manier maken we niet enkel 
ontmoetingsruimte, maar “vergroenen” we ook de wijk. Andere 
hoekwoningen beschikken dan eerder over begroeide gevels waardoor 
ze meteen de hele straat wat groener kleuren.

De in totaal 12 woningen die door sogent werden gebouwd, zijn onder-
tussen allemaal verkocht.

In de tentoonstellingsruimte van sogent worden verschillende van deze 
realisaties voorgesteld aan de hand van maquettes en beelden. De ten-
toonstelling is gratis te bezoeken van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 
12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag tussen 11 en 18 uur in de 
Bank van de Arbeid (Voldersstraat 1, 9000 Gent).

ZELF IETS ORGANISEREN IN HET VERNIEUWDE 

DIENSTENCENTRUM LEDEBERG? 

Na 8 jaar renovatie staan de vier zalen van het Dienstencentrum Ledeberg weer helemaal klaar om het bruisende 

socio-culturele leven te ontvangen! De Cultuurdienst kijkt ernaar uit om deze weer aan u aan te bieden.

Wilt u iets organiseren? Bekijk hier alvast de belangrijkste informatie:

• In de Vergaderzaal (30 personen)  kunt u vergaderen, workshops en opleidingen geven enz. 

• Het Oud Vredegerecht en de Trouwzaal (beiden voor 80 personen) zijn uitgerust met een kitchenette en toilet. U kunt er 

lezingen, vergaderingen, repetities, … houden. 

• De Theaterzaal (220/250 personen zittend/staand) is speciaal ingericht voor opvoeringen van podiumkunsten. Maar u kunt er 

ook een brunch of diner aanbieden.

• De retributietarieven gelden per dag:

◊ Door de Stad erkende verenigingen gebruiken de zalen gratis voor socio-culturele activiteiten en betalen voor andere 

activiteiten 250 euro (Theaterzaal) of 60 euro (overige zalen).

◊ Andere gebruikers betalen voor een socio-culturele activiteit 325 euro (Theaterzaal) of 80 euro 

(overige zalen), voor andere activiteiten 450 euro 

(Theaterzaal) of 187,5 euro (overige zalen).

• De zalen zijn voorzien van wifi en zijn rolstoeltoegankelijk.  

Aanvragen doet u minstens 6 weken op voorhand.  

Heeft u nog vragen? Eén adres:

Cultuurdienst - Afdeling Zalen  

Pakhuis Clemmen – Veldstraat 82 A – 9000 Gent

E-mail: Cultuur.zalen@stad.gent

Tel.: 09 269 84 95 (9-13u)
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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@gent.be
www.ledebergleeft.be

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 

  VRIJ 15 APRIL 2016 OPENING DIENSTENCENTRUM 

> 18u – 22u   Dienstencentrum Ledeberg

  
 Ledebergplein 34 – 9050 Ledeberg

> Meer info   Nele Vanhooren,  T 09 266 82 37 

nele.vanhooren@stad.gent

  DI 26 APRIL 2016 INFOVERGADERING H. BERTOLFSTRAAT 

> 20u  Uitnodiging volgt

> Meer info  Nele Vanhooren,  T 09 266 82 37

  
 nele.vanhooren@stad.gent

  
 www.stad.gent/openbarewerken (zoeken op Hilarius Bertolfstraat).

  WOE 27 APRIL 2016 REPAIR CAFÉ EN KICK OFF WEGGEEFWINKEL 

> 14u – 17u  Welzijnsknoop – Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg

> Meer info  Ann-Sophie Cathoir T. 09 266 45 62, 

 
 annsophie.cathoir@ocmw.gent 

 
 Buurtwerk Ledeberg-Moscou T. 09 267 16 63,  

 
 buurtwerking.ledeberg@stad.gent

  VRIJ 29 APRIL 2016 KINDEREN BAAS! 

> 14u – 17u  Ledebergplein en Dienstencentrum Ledeberg

  
 Ledeleute (met o.a. de Ledebirds die spelen o.l.v. kinderdirigenten)

> Meer info  Mattias Laga,  T 0488 50 14 07

  VRIJ 29 APRIL 2016 LEDEBERGSE COMPONISTEN 

> 20u   Dienstencentrum ledeberg 

Spectra Ensemble o.l.v. Filip Rathé en het symfonisch orkest Continuo 

o.l.v. Kevin Hendrickx spelen samen met de Ledebirds oud en nieuw 

werk van Ledebergse componisten.

> Meer info  Mattias Laga, T 0488 50 14 07

 DI 10 MEI 2016  INFORMATIEVERGADERING PARKEERGEBOUW  

> 20u  Welzijnsknoop, Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg

> Meer info  Nele Vanhooren, T 09 266 82 37 

 
 nele.vanhooren@stad.gent

  VRIJ 27 MEI 2016 FEESTELIJKE OPENING CENTRUMPLEIN EN OMGEVING  

> Vanaf 16u  Centrumplein en tuin van de Welzijnsknoop

> Meer info  Nele Vanhooren, T 09 266 82 37 

 
 nele.vanhooren@stad.gent

Activiteitenkalender

DEZE KALENDER GEEFT EEN OVERZICHT VAN ONZE ACTIVITEITEN. 

Mogelijke  wijzigingen in de activiteitenkalender maken we bekend via 

www.ledebergleeft.be, daar krijgt u meer info over het project. 

REPAIR CAFÉ ZOEKT VRIJWILLIGERS!

Zijn de remblokjes op uw fiets aan vervanging toe? Werkt uw broodrooster 
niet meer goed? Kom dan op woensdag 27 april naar het Repair Café in 
de Welzijnsknoop en geef uw spullen een tweede leven. 

Om de reparaties in goede banen te leiden, zijn we nog op zoek naar 
enkele handige reparateurs.

Hebt u een basiskennis elektro of fietsen herstellen? Geef dan zeker een 
seintje via onderstaande contactgegevens.

Een Repair Café is een tijdelijk atelier waar bezoekers materiaal kunnen 
(laten) herstellen met hulp van deskundige vrijwilligers. De herstellingen 
zijn gratis maar vervangstukken worden wel vergoed.

Ann-Sophie Cathoir
Tel.: 09 266 45 62, 
E-mail: annsophie.cathoir@ocmw.gent  

Buurtwerk Ledeberg-Moscou 
E-mail: buurtwerking.ledeberg@stad.gent 
Tel.: 09 267 16 63
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Ledebergse componisten laten van zich horen in het 
dienstencentrum!

Zaterdag 23 april 2016, van 14u tot 17u: ‘Kinderen baas!’  
Ledebirds spelen o.l.v. kinderdirigenten tijdens Ledeleute.
Vrijdag 29 april 2016, om 20u: het Spectra Ensemble o.l.v. Filip Rathé 
en het symfonisch orkest Continuo o.l.v. Kevin Hendrickx spelen 
samen met de Ledebirds.

Met steun van de Stad Gent en de Vlaamse Overheid

Acht jaar lang werd stevig getimmerd aan het diensten-

centrum van Ledeberg. De architecten De Vylder, Vinck en 

Taillieu gaven dit opmerkelijke pand een heel nieuw gezicht. 

Op 15 april 2016 zwieren we de deuren weer open. We maken 

er een groots feest van, met veel toeters en bellen en een 

verrassende tentoonstelling. De Ledebergse raconteurs 

tekenden boeiende verhalen op. Geniet doorlopend van de 

muziek, de bubbels en taart! 

Vanaf half april zijn het politiecommissariaat Ledeberg en  

de dienst Burgerzaken van Stad Gent weer paraat in het 

Dienstencentrum. Ook de theaterzaal en drie polyvalente 

ruimtes van de Cultuurdienst staan helemaal klaar voor  

de Ledebergenaren en hun verenigingen.

 Op het programma: 

 18u   Welkom! De Ledebirds, reuzin Giganta en reus 

  Dutske ontvangen u met open armen.

 18u30   Plechtig! Het stadsbestuur huldigt het diensten- 

  centrum in. Academie De Kunstbrug en de 

  Ledebirds spelen muziek van de Ledebergse 

  componist Omer Van Puyvelde.

 19u15   Feest! Hef het glas op het nieuwe gebouw –  

  bezoek de expo – luister naar een streepje  

  Ledebergse muziek – hernieuw uw trouwfoto  

  in de trouwzaal – smul een pannenkoek op  

  het binnenplein

21u30   Muziek! De Koninklijke Gentse Politieharmonie 

  geeft het beste van zichzelf, samen met de  

  Ledebirds en Karnaval Ledeberg.

 Kunt u er niet bij zijn op de opening?

Geen zorgen, zes zondagen lang leidt onze gids u rond in het 

vernieuwde dienstencentrum. Bezoek de tentoonstelling met 

gids op 22 mei, 12 en 26 juni, 31 juli en 21 en 28 augustus, 

telkens van 10u30 tot 12u. Inschrijven vanaf dinsdag 5 april 

2016, via http://go.stad.gent/dienstencentrum of bij Gentinfo 

(09 210 10 10) tussen 8u en 19u.

Op deze zondagen kunt u zonder gids de tentoonstelling 

verkennen: 1, 8 en 15 mei, 5 en 19 juni, telkens van 10u30  

tot 13u.
 

   

Feestelijke opening 
Dienstencentrum Ledeberg in een nieuw kleedje!

Vrijdag 15 april 2016, van 18u tot 22u

Ledebergplein 34, 9050 Ledeberg

Meer informatie?
Nele Vanhooren
Tel. 09 266 82 37 - nele.vanhooren@stad.gent
www.ledebergleeft.be

www.politiegent.be
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