
N°1 MUIDE MEULESTEDE MORGEN  |   Editie januari 2017

IETS GEMIST?  
LEES HIER MMM IN 
5 PUNTEN. ZO BENT U 
WEER HELEMAAL MEE. 

1. In 2014 zien bewoners 
van alles bewegen in hun 
wijk, maar ze missen een 
overzicht.  
Ze kloppen aan bij Stad 
Gent om samen te werken 
aan de toekomst van Muide 
Meulestede.

2. Ndvr en Architecture 
Workroom krijgen 
de opdracht om een 
voorbereidende studie te 
doen. Ze nemen interviews 
af en organiseren 
workshops met bewoners, 
buurtorganisaties en 
ondernemers uit de 
wijk. In hun eindrapport 
stellen ze onder andere 
12 agendapunten voor die 
de leidraad vormen voor het 
stadsvernieuwingsproject 
Muide Meulestede Morgen.

3. Op 29 september 2016 
geven bewoners en Stad 
Gent de aftrap van het 
project en lanceren ze de 
14 eerste werven.

4. Ook bij de uitvoering van  
het project blijven bewoners  
en Stad Gent samenwerken.  
Iedereen kan meedoen aan  
een werf.

5. De 14 werven zijn geen 
eindpunt. Bewoners en 
Stad Gent kunnen nieuwe 
werven voorstellen. Die 
zullen worden voorgelegd 
aan het Atelier. Een nieuw 
wijkplatform van waaruit 
bewoners en Stad Gent het 
stadsvernieuwingsproject 
Muide Meulestede Morgen 
leiden binnen de geest van 
de agendapunten uit de 
studie. 
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MMM-KRANT

Op 29 september 2016 was er de aftrap van het 
stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede 
Morgen. Bewoners en Stad Gent lanceerden de 
eerste 14 gevarieerde werven. Ze gaan van de 
aanleg van het Houtdokpark, een buurtmoestuin, 
mobiliteitsvraagstukken, de aanleg van openbaar 
domein en nieuwe woonvormen. In de toekomst 
komen er nog bij.

“Muide-Meulestede is een wijk boordevol talent en 
engagement. Dat zijn troeven die we kunnen inzetten 
om samen met bewoners te werken aan het Muide-
Meulestede van morgen” vertelt Tom Balthazar, 
schepen van Stadsontwikkeling. Iedereen, 
bewoners, buurtorganisaties en ondernemers, 
werd opgeroepen zich aan te sluiten bij een of 
meerdere van de werven om mee te denken en te 
doen. Via de website www.stad.gent/mmm kan 
iedereen de voortgang van de werven volgen. Op die 
website kunnen bewoners ook hun ideeën voor een 
nieuwe werf of voor een specifieke werf delen.

Eerste werfvergaderingen
Voor 11 werven kwam er het afgelopen najaar al 
een eerste werfvergadering bijeen.  
De deelnemers blonken uit in initiatief en creati-
viteit. In de Moeskopperij, tijdelijke moestuin aan 
het Manchesterplein, steken vrijwilligers wekelijks 
de handen uit de mouwen. Een groep bewoners 
trotseerde de kou in december om verdoken plekjes 
en slimme doorsteken in kaart te brengen. De Werf 
Muide Meulestede Mobiel dingt in januari mee naar 
een record verkeerstellingen aan de invalswegen 
van de wijk. 

Op de binnenpagina van deze eerste MMM-krant 
vindt u nog eens het overzicht van de werven.  
Op de achterpagina leest u de laatste nieuwtjes.

Neus eens rond op  
www.stad.gent/mmm,  
of vraag de lanceerbrochure van 
Muide Meulestede Morgen aan via  
mmm@stad.gent of tel. 09 266 82 57.
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Wat is een conceptstudie?

Een conceptstudie is een grondige denkoefening die de basis legt  
voor een uitgewerkt project.  

De Vlaamse overheid geeft steden subsidies voor dergelijke oefeningen om hen  
te helpen de kwaliteit van stadsvernieuwingsprojecten te verhogen.

De eerste werven

Het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede 
Morgen lanceerde in het najaar van 2016 met de 
eerste 14 werven. Dit is geen eindpunt. Er komen 
nog nieuwe werven.

1.  LEVENSLANG  
WONEN IN EN MET  
MUIDE-MEULESTEDE  
(INTEGRATIE GROEPSWONEN 
VOOR SENIOREN EN ASSIS-
TENTIEWONINGEN IN DE NEW 
ORLÉANSSTRAAT) 

Waar nu het voormalig diensten-
centrum van het OCMW staat, komen 
assistentiewoningen en groepswonen 

voor senioren. In de omgeving verbouwt het wijkgezondheidscentrum 
het voormalig politiekantoor en liggen de school Victor Carpentier en het 
kinderdagverblijf De Rakkertjes. Daartussen ligt openbare ruimte die op 
maat van de buurt kan ingericht worden.

OPROEP! DENK MEE HOE DE NIEUWE WOONPROJECTEN 
INGEPAST KUNNEN WORDEN IN DE OMGEVING EN HOE ZE EEN 
ROL IN DE BUURT KUNNEN OPNEMEN!

2.  HERINRICHTING OPENBAAR 
DOMEIN MEULESTEDE NOORD 

In Meulestede Noord kan de kwaliteit van het 
openbaar domein verbeterd worden door een 
groenere inrichting, een betere organisatie 
van parkeren en nieuwe verbindingen tussen 
groenzones en binnengebieden.

OPROEP! TEKEN MEE HET OPENBAAR 
DOMEIN VAN MEULESTEDE NOORD!

6.  EEN BUURTPROGRAMMATIE 
VOOR DE SINT-ANTONIUS-ABTKERK 

De Sint-Antonius-Abtkerk is een van de kerken in 
Gent die een nieuwe bestemming krijgen.  
Er is ruimte voor culturele en wijkgebonden 
evenementen voor de buurt.

OPROEP! DENK MEE NA OVER EEN 
PROGRAMMA VOOR DE KERK!

8.  KLIMAATACTIES VOOR 
MUIDE-MEULESTEDE

Sámen nadenken over een duurzame toekomst 
voor de wijk is noodzakelijk. MMM werkt aan 
concrete acties op maat van de wijk of een straat.

OPROEP! BEDENK MEE KLIMAATACTIES OP 
MAAT VAN DE WIJK!

4.  DE MOESKOPPERIJ,  
EEN TIJDELIJKE MOESTUIN  
AAN HET MANCHESTERPLEIN 

In afwachting van de bouwwerken van het CAW 
komt er een buurtmoestuin op de site.

OPROEP! HELP DE MOESTUIN 
OPSTARTEN EN DENK MEE OVER EEN 
DEFINITIEVE PLEK OP DE SITE!

3.  MEULESTEDE MARKT 
(BOERENMARKT REDERSPLEIN) 

De boerenmarkt op het Redersplein is een 
initiatief van bewoners. De initiatiefnemers 
denken na over korte-ketenmodellen en zorgen 
voor een aanbod dicht bij de deur.

OPROEP! VOER MEE PROMOTIE EN HELP DE MARKT VERDER 
UITBOUWEN!

5.  MUIDE MEULESTEDE 
MORGEN BIJ IEDEREEN IN 
DE BUS 

We willen iedereen informeren over 
Muide Meulestede Morgen en iedereen 
oproepen om mee te denken of te doen. 
Daarvoor hebben we meer nodig dan 
de klassieke communicatiekanalen van 
de Stad.

OPROEP! BEDENK MEE COMMUNICATIEACTIES OF WORDT 
AMBASSADEUR VOOR MMM!

7.  MUIDE MEULESTEDE 
MOBIEL 

De verkeersknelpunten zijn gekend. 
Bewoners en de Stad formuleren 
samen oplossingen op korte termijn 
voor knelpunten in de wijk en 
onderzoeken hoe ze zich kunnen 
organiseren om te participeren in de 
studie over de mogelijke verlegging 
van de ring van de New Orleansstraat 
naar de Port Arthurlaan.

OPROEP! ZET UW SCHOUDERS ONDER EEN MOBIELE WIJK!

Wat is een stadsvernieuwingsproject?

Een stadsvernieuwingsproject is een project dat een wijk vernieuwt op verschillende 
vlakken zoals wonen, openbaar groen, sport en spel, handel, mobiliteit en 
duurzaamheid. Stad Gent lanceerde ook al stadsvernieuwingsprojecten in  

de Brugse Poort, Rabot-Blaisantvest en Ledeberg. Uniek in Muide-Meulestede  
is dat bewoners en Stad Gent al van voor de start samenwerken.

9.  EEN NIEUWE 
TOEKOMST VOOR  
DE ZONE ATELJEE VZW

Ateljee vzw verhuist naar de 
voormalige UCO-site in de 
Bloemekenswijk. Dit betekent 
dat een centrale plek aan de 
Meulesteedsesteenweg en het water 
vrijkomt voor nieuwe woon- en  
buurtfuncties. In afwachting is er 
ruimte voor een tijdelijke invulling.

OPROEP! TEKEN MEE DE TOEKOMST VAN DE ZONE ATELJEE VZW!

12.  MAKELAARSPARK, VOOR EN 
DOOR DE BUURT

De groene zone tussen de Loodsenstraat en de 
sporen krijgt een herinrichting in 2017. Dit najaar 
komen er al enkele fitnesstoestellen.

OPROEP! DENK MEE NA OVER HET 
MAKELAARSPARK EN HET GEBRUIK  
VAN DE FITNESSTOESTELLEN!

14.  BETAALBAAR WONEN 
IN DE GOEDENDAGSTRAAT 
(COMMUNITY LAND TRUST)

Op het braakliggende terrein 
achter de Goedendagstraat wil 
Samenlevingsopbouw vzw het eerste 
Community Land Trust-project in 
Vlaanderen realiseren. Dit is een 
nieuwe vorm van betaalbaar wonen 
waarbij bewoners eigenaar worden van 
een huis maar niet van de grond. In het 
project komt ruimte voor de buurt. In 
een tijdelijke invulling experimenteert 
Samenlevingsopbouw met functies voor 
die ruimte.

OPROEP! DOE MEE AAN DE TIJDELIJKE INVULLING EN  
DE BUURTFUNCTIE VAN HET CLT-PROJECT!

Meedoen aan een werf?
Hou de nieuwsberichten op www.stad.gent/mmm in 
de gaten voor nieuwe werfvergaderingen, mail uw 
naam door via mmm@stad.gent of bel wijkregisseur 
Karolien Lecoutere op het nummer 09 266 82 57.

10.  FIETSERS-  
EN VOETGANGERS- 
VERBINDINGEN DOOR 
MUIDE-MEULESTEDE

In de wijk zijn er verschillende 
binnengebieden en groene plekken. 
Paden voor voetgangers en fietsers 
kunnen de zones met elkaar 
verbinden en alternatieve routes 
worden.

OPROEP! TEKEN MEE DE VEILIGE VERBINDINGEN VOOR FIETSERS 
EN VOETGANGERS!

11.  INVULLING VAN 
TREINWAGONS DOOR DE BUURT 

De Voorhaven vernieuwt de komende jaren 
naar een wijk met ruimte voor de buurt, 
woningen en een aantal kantoren.  
Het havenerfgoed blijft maximaal bewaard.  
Het inrichtingsplan voegt nog een paar 
elementen toe zoals oude treinwagons.  
De wagons kunnen een invulling krijgen door 
de buurt.

OPROEP! DENK MEE OVER DE INVULLING VAN DE TREINWAGONS  
OP DE VOORHAVEN!

13.  HOUTDOKPARK, EEN PARK VOOR DE MUIDE

Tussen de Oude Dokken en de Muide 
komt een nieuw park: het Houtdokpark.

OPROEP! ORGANISEER MEE  
DE OPENING VAN HET PARK EN 
DENK MEE OVER ACTIVITEITEN  
IN HET PARK VOOR DE MUIDE!



projectcommunicator Wannes Haghebaert 09 266 82 33

mmm@stad.gent

www.stad.gent/mmm

www.facebook.com/muidemeulestedemorgen 

MEER  
INFORMATIE

MUIDE MEULESTEDE TELT MEE!

Op de eerste bijeenkomst van de werf Muide Meulestede Mobiel 
kwamen de deelnemers tot de vaststelling dat ze niet alle cijfers 
hebben om uitspraken te doen over het verkeer in, door en 
rond de wijk. Onder het motto ‘meten is weten’ zet de werf een 
heuse verkeerstelling op. Als u ergens eind januari een dertigtal 
mensen met een notabordje langs de weg ziet, weet dan dat u 
geteld wordt. Dit initiatief is heel uniek. Wie weet haalt MMM een 
record verkeerstellingen binnen. Wij houden u op de hoogte.

AANLEG HOUTDOKPARK GAAT IN  
2017 VAN START

Bij de aanvang van 2017 beginnen de eerste werken ter  
voorbereiding van de aanleg van het Houtdokpark.  
Eerst zal een deel van de Houtdoklaan opengebroken worden.  
In de tweede helft van 2017 gaat de eigenlijk aanleg van het 
3 hectare grote park van start. Muidenaars en de nieuwe 
bewoners van de Oude Dokken zullen er vanaf 2018 kunnen 
spelen, verpozen en wandelen.

WIJKBEURS MUIDE-MEULESTEDE-
AFRIKALAAN OP 18 FEBRUARI 2017

Vanaf 2017 organiseert Stad Gent in elke wijk een beurs waar 
stadsdiensten en buurtorganisaties hun initiatieven voorstellen. 
De wijkbeurs Muide-Meulestede-Afrikalaan vindt plaats op 
zaterdag 18 februari 2017 van 14 tot 17 uur in de Buurtloods 
(Patrijsstraat 10). Muide Meulestede Morgen is present op de 
wijkbeurs. U vindt er de laatste stand van zaken van de verschil-
lende werven. Maar ook andere projecten zoals de Oude Dokken 
en het ontwerpend onderzoek over de Afrikalaan.

BUURT TUINIERT IN MOESKOPPERIJ

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) heeft bouwplannen 
op de plek van het voormalige klooster aan het Manchesterplein. 
In afwachting van de bouwwerken richten bewoners en 
wijkresto ’t Oud Postje er een buurtmoestuin in. De groep 
schoot meteen in actie op het terrein. Ze begonnen aan de bouw 
van plantenbakken om te tuinieren, een terrein voor de kippen 
en compostbakken. De groep komt elke woensdagnamiddag 
samen.

MMM STAAT ONLINE

Blijft u graag op de hoogte van Muide Meulestede Morgen? 
Volg dan onze facebookpagina. Alle nieuwtjes en activiteiten 
worden daar aangekondigd. Leest u liever wat meer 
achtergrondinformatie? Surf dan naar www.stad.gent/mmm. 
U vindt er onder andere de agendapunten van MMM en de 
eindrapporten van de studiebureaus.

Krijgt u liever iets in uw bus? Daar wordt voor gezorgd!  
Via deze MMM-krant houden wij u minimum jaarlijks  
op de hoogte.

NIEUWSBERICHTEN
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