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Oorlog in MSK

Ooggetuigen
Goya had zijn schaapjes op het 
droge. Hij was de hofschilder 
van vier Spaanse koningen. 
Roem en rijkdom lagen voor 
hem uitgespreid. Iedereen die 
iemand was in Spanje op het 
einde van de 18de eeuw wou 
een portret van zijn hand.
Maar de schilder liet zich niet 
verblinden door de hoofse 
glitter. Zijn boek met etsen 'Los 
Desastres de la Guerra' (De 
verschrikkingen van de oorlog) 
toont geen opgedofte edellie
den die van op een heuvel de 
veldslag tegen Bonaparte gade
slaan, maar gewone burgers die 
proberen te overleven.
Johan De Smet (MSK): “De etsen 
tonen waartoe de mede mens in 
staat is, en dat is allerminst fraai. 
Goya hield de drukplaten angst
vallig verborgen. Slechts enkele 
hechte vrienden kregen ze te 
zien. Ongetwijfeld was hij zich 

bewust van het maatschappij
kritische gehalte ervan. Met zijn 
scherpe aanklacht zou hij de 
repressieve machthebbers in 
Spanje – zowel de Inquisitie als 
koning Ferdinand VII – voor het 
hoofd stoten en bracht hij zich
zelf in gevaar. Het album met de 
verzamelde prenten werd pas in 
1863 uitgegeven, 35 jaar na de 
dood van Goya. Van de eerste 
druk van dit boek zijn slechts 
enkele tientallen exemplaren 
bewaard en een ervan heeft het 
MSK recent aangekocht.”
Samen met directeur Catherine 
de Zegher is Johan De Smet de 
curator van een tentoonstelling 
die deze aankoop aan het bre
de publiek wil tonen. Ze zetten 
tegenover de prenten van Goya 
een videowerk van de Iraanse 
kunstenares Farideh Lashai 
(19442013), die zich door dit 
boek liet inspireren en dezelfde 

oorlogstragedies aanklaagt, 
maar dan wel in het land van de 
sjah en de ayatollahs. 
Johan De Smet: “Ook Farideh 
Lashai was een kritische oogge
tuige van oorlogen. Maar zij kon 
niet rekenen op de bescher
ming van de elite. In de jaren 
zeventig bracht ze enkele jaren 
in de gevangenis door. Goya en 
Lashai vertelden het verhaal van 
het conflict in hun land. Ze tonen 
ons hoe weinig we geleerd heb
ben, in die tweehonderd jaar die 
tussen hen liggen.”

INFO
Ooggetuigen: Franciso Goya & 
Farideh Lashai
van 11 februari tot 7 mei in MSK
Fernand Scribedreef 1, Citadelpark

 09 323 67 00 
 museum.msk@gent.be
 www.mskgent.be
  

bevoegd: schepen Annelies Storms

GENTINFO 09 210 10 10
Vragen over stadsdiensten? 
Op dit nummer kun je van 
maandag tot en met zaterdag 
terecht, van 8 tot 19 uur. 

 gentinfo@stad.gent  
 www.stad.gent/gentinfo

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van 
de Dienst Communicatie - Stad Gent. 
•  Verantwoordelijke uitgever:  

Stadssecretaris Paul Teerlinck, 
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

•  Eindredactie en coördinatie:  
Yves Deckmyn

 09 266 52 92 
 stadsmagazine@stad.gent 
 www.stad.gent/stadsmagazine
  stadsbestuurgent 
  @Stadgent
  Stad Gent
 stadgent
 Stad Gent

Postadres:  
Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

•  Stadsmagazine Gent is een realisatie 
van f-twee uitgeverij, www.f-twee.be 

•  Werkten aan dit nummer mee:  
Ine Bonte, Anne Deknock, Bart 
Desomer, Mieke De Buysere, Frank 
Goetmaeckers, Thomas Lecompte, 
Maarten Messiaen, Veronique 
Temmerman, Bjorn Vandenbussche, 
Klaas Verdru.

Francisco Goya, Wat een moed! (1811-1812): Agustina de Aragon vecht tegen de Fransen tijdens het beleg van Zaragoza.
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Foor
krijgt facelift

De vernieuwde Halfvasten-
foor krijgt meer wandel-
ruimte. De kermis wordt ook 
gezelliger en mooier. Zeven 
goede redenen om de moeder 
van alle Gentse kermissen te 
bezoeken van 18 maart tot  
9 april.

Mobiliteit
aftellen naar 3 april

Wat wijzigt er met het 
 Circulatieplan? Het plan deelt 
de binnenstad op in  
zes sectoren. Eén straat op de 
tien verandert daar van rij-
richting. De kans is dus  reëel 
dat je gebruikelijke traject 
er na de invoering op 3 april 
plots anders uitziet. Zoek nu 
al uit of je route wijzigt.

Drughulp
de beste therapie

Hulp zoeken is maar de eerste 
stap voor wie van de illegale 
drugs af wil. Zonder zin-
volle activiteiten en nieuwe 
vrienden is het makkelijk om 
te hervallen. De drughulp in 
Gent pakt het pragmatisch 
aan vanuit het ritme en de 
kracht van de cliënt. En dat 
werkt.
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04 Start to Moestuin

13  Pretfabriek, ook voor tieners

16  De stad van morgen

18  Wedstrijd Waar in Gent?

19  Wijkbeurzen

20  Week tegen Racisme

22  Ciné Privé

10 Het Ding
De digitale handtekening  
versnelt het papierwerk.

De Krook
opent feestelijk

De opening van De Krook van 
10 tot 12 maart gaat gepaard 
met het nodige feestgedruis. 
Tijdens het openingsweekend 
ontdek je de binnenkant van 
het futuristische gebouw en 
de nieuwe bibliotheekwerking. 
Je maakt ook kennis met de 
interessante buren van de bib: 
UGent en imec. 

06
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kort

SPORTKAMPEN ZOMERVAKANTIE

De zomerkampen beloven weer een zomer boordevol 
actie: dansen, zwemmen, tennis, voetbal ... Maar ook trendy 
sporten zoals skateboard en lacrosse. Voor kinderen met een 
beperking zijn er twee Gomnisportkampen. De Sportdienst 
komt ook naar je buurt met enkele splinternieuwe ‘buurtsport
kampen’. Bekijk het volledige aanbod op de website of haal 
de brochure in een van de sportaccommodaties of in de 
Stadswinkel (Botermarkt 17A). Gentenaars kunnen inschrijven 
vanaf  z aterdag 25 maart (vanaf 9 uur), nietGentenaars vanaf 
maandag 27 maart (vanaf 9 uur). 

 www.stad.gent/sport  09 266 80 00 
Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent  

TENNIS 
VOORJAARS CURSUS

Wie graag een balletje slaat maar nog 
wat tips kan gebruiken, kan deelne
men aan de voorjaarscursus tennis 
tijdens de maanden april, mei en juni. 
Een reeks omvat 12 uren, gespreid 
over 8 weken. Deelnemers zijn min
stens 19 jaar en hebben tenniservaring. 
Inschrijven kan voor Gentenaars vanaf 
woensdag 8 maart om 9 uur, voor 
nietGentenaars vanaf donderdag  
9 maart om 9 uur.

 www.stad.gent/sport 
 09 266 80 00 

Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent
 

BEVEILIG JE HUIS 
TEGEN INBRAAK

Een veiligheidsrozet beschermt de cilinder van je 
slot en zorgt dat dieven het van buitenaf niet kun
nen afbreken. Vraag tussen 1 maart en 30 juni een 
subsidie aan bij de Stad. Die dekt een aanzienlijk 
deel van de aankoop: tot 10 euro per rozet voor 
aluminium of pvcdeuren en 25 euro per rozet 
voor houten deuren. Je hebt hiervoor een gratis 
advies van de Gentse politie nodig. Maak snel een 
afspraak met een diefstalpreventieadviseur. 

 www.stad.gent (tik ‘veiligheidsrozet’ in het zoekvenster) 
 09 266 65 90 (Politie Gent)
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DAAR IS DE LENTE

Heeft je buurtorganisatie advies nodig over 
zaaien en planten bij de opstart van een 
buurtmoestuin? De moestuinbegeleiders van 
de Stad staan klaar voor het nieuwe seizoen. 
Scholen en buurtorganisaties krijgen gratis 
begeleiding. En kunnen de komende maanden 
ook terecht in zes ‘buurttuincafés’. Daar ontdek 
je hoe je kunt samenwerken met andere 
buurtmoestuinen. Het eerste café vindt plaats 
op zaterdag 18 maart om 10 uur op de ‘Site’ in 
de Jozef IIstraat 104. Het volledige programma 
vind je op de website van Gent en Garde. Als 
particulier kun je je vraag stellen in de rubriek 
‘Moestdazo’.

 www.gentengarde.be   09 268 23 00

ONLINE ATTESTEN
PAPIERWERK AAN LICHTSNELHEID
Aanvragen kon al online, maar voortaan kun je tal van attesten van Burgerzaken ook digitaal ontvangen dankzij 
de digitale handtekening. Dat verkort de wachttijd van enkele dagen (via de post) naar enkele seconden (via 
email). Bijkomend voordeel: je kunt de attesten afprinten en doorsturen zonder dat ze hun juridische kracht 
verliezen. Enkele voorbeelden:

1. KINDJE
Om ouderschaps-
verlof aan te vragen 
of om je kind de 
dubbele nationali-
teit te geven, heb je 
een geboorteakte 
nodig.

2. HUWELIJK
Een huwelijksakte heb je nodig voor 
de bank (bijvoorbeeld om rekeningen 
samen te voegen) of als je een huis 
koopt. Een attest van woonst heb 
je nodig om je verhuizing door te 
geven aan je energieleverancier of 
om een sociale woning te huren. Om 
gezinskortingen te krijgen, moet je 
soms een attest van samenstelling 
van het gezin voorleggen.

3. WERK
Als je (nieuw) werk 
vindt, vraagt je 
werkgever soms 
attesten voor de 
loonberekening, 
zoals een attest 
van samenstelling 
van het gezin.  

4. STERFGEVAL
Overlijdensaktes zijn 
niet alleen nodig bij de 
notaris voor erfenissen . 
Je hebt zo’n akte ook 
nodig om bij je werk-
gever omstandigheids-
verlof te krijgen als er 
een familielid sterft.

De attesten zijn gratis. Je hebt 
een eID of token nodig om in te 
loggen. 
Een aanvraag doen kan ook 
via de doe-het-zelf-balie in het 
Administratief Centrum Zuid of in 
de dienstencentra in de wijken. 

De Stad wacht nog op de fede-
rale overheid om uittreksels 
uit het Strafregister te kunnen 
digitaliseren.  
Je kunt zo'n attest ook via 
strafregister@politie.gent.be 
aanvragen.
 

 www.stad.gent/burgerzaken 
 09 210 10 10 (Gentinfo)

SECUNDAIR ONDERWIJS
START INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingen voor secundaire scholen starten binnenkort. 
 Eerstejaars in het gewoon onderwijs en alle leerlingen in het 
buiten gewoon onderwijs kunnen zich respectievelijk inschrijven 
vanaf zaterdag 11 of maandag 13 maart. Voor alle andere inschrijvin
gen in het secundair onderwijs, het deeltijds onderwijs of de leertijd 
kun je vanaf dinsdag 18 april in de scholen terecht. De inschrij
vingsdata per school vind je in de brochure die via de basisscholen 
wordt verdeeld. Je vindt ze ook op de website.

 www.stad.gent (tik ‘inschrijvingen secundair onderwijs’ in het zoekvenster). 
 0473 93 89 22   emiel.bogemans@ond.vlaanderen.be
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“De Krook verwacht 
dagelijks meer dan 

3.000 bezoekers.”

“Een nieuwe app geeft 
leessuggesties uit 

onze collectie.”

DE KROOK
OPENT FEESTELIJK 



Startweekend De Krook

Bibliotheek De Krook lanceert een app, automatiseert haar 
boekentransport en krijgt interessante buren zoals UGent en het 

onderzoekscentrum voor digitale technologie imec. Geen paniek, beste 
boekenwurm: ook na de verhuis blijft de collectie van boeken, cd’s en dvd’s 

het kloppende hart van de bib. In De Krook wordt er wel veel meer mogelijk. 
Kom het zelf ontdekken op het openingsweekend van 10 tot 12 maart.

INFO  
De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

 gentinfo@stad.gent   09 210 10 10 (Gentinfo)  www.stad.gent/bibliotheek
Info over het openingsweekend:  www.dekrook.be  De Krook
bevoegd: schepen Annelies Storms

Op 14 januari viel de draaideur van 
de vertrouwde Zuidbibliotheek voor-
goed stil. De boeken zijn intussen naar 
De Krook verhuisd. De opening gaat 
gepaard met het nodige feestgedruis. 
Tijdens het openingsweekend ontdek 
je de binnenkant van het futuristische 
gebouw en de nieuwe bibliotheekwer-
king aan de hand van een rondleiding 
en tientallen activiteiten. En op vrijdag is 
er een gratis fuif in de oude bibliotheek. 
Klaartje Van der Bauwhede (Bibliotheek 
Gent): “We geven het hele weekend uit-
leg over de nieuwe lenerskaart en over 
onze nieuwe mobiele app. Daarmee 
kun je boeken niet alleen reserveren en 
verlengen, maar ook een score geven. 
Bovendien geeft de app je leessug-
gesties. En we pakken ook uit met een 
gloednieuwe afdeling voor jongeren van 
13 tot 16 jaar.” 

Tweede living 
De oude bibliotheek kreeg 2.000 
bezoekers per dag over de vloer. In De 
Krook worden dat er ongetwijfeld meer. 
Zelfs niet-lezers vinden er hun gading. 
Krist Biebauw (directeur Bibliotheek 
Gent): “Bibliotheek De Krook wil een 
tweede living zijn. Net zoals vroeger kun 

je er iets komen drinken, lezen, studeren 
of werken. Je hebt er een fantastisch 
uitzicht op de stad door de grote ramen. 
Maar er is nu ook ruim plaats voor lezin-
gen, optredens en vormingsactiviteiten. 
Ook imec en UGent nemen hun intrek 
in De Krook met labo's en co-creatie-
ruimtes. Ze begeleiden er Vlaamse 
start-ups. De openingsuren breiden uit. 
We zijn elke dag open tot 19 uur en op 
donderdag tot 21 uur.”

Virtual reality
Een grote datawall, een quiz met 
elektroden op je hersenpan, een 360° 
virtualrealitybeleving: dit en ander digi-
taal vertier wordt tijdens het openings-
weekend verzorgd door onderzoekers 
van de UGent en imec. Lieven De Marez 
(imec-mict-UGent): “In De Krook zal je 
niet alleen de nieuwste digitale gadgets 
kunnen zien. Je kunt er ook meewer-
ken aan onderzoek naar bijvoorbeeld 
burn-out, ouder worden of verantwoord 
sporten. De bibliotheek, UGent en imec 
maken van De Krook een inspiratieplek 
voor cultuur, kennis en innovatie. Wie 
digitaal minder ervaren is, zal er terecht 
kunnen om zijn digitaal talent te ontdek-
ken en te ontwikkelen.”

DE KROOK
OPENT FEESTELIJK 

7



8

7
De Halfvastenfoor kreeg 
dit jaar een facelift. Er is 

meer wandelruimte voor de 
bezoekers en de kermis wordt 

gezelliger en mooier. Zeven 
goede redenen om de moeder 
van alle Gentse kermissen te 
bezoeken. Van 18 maart tot 
9 april op en rond het Sint-

Pietersplein.

REDENEN
OM OP ZWIER  

TE GAAN

4  Foorfood
De foor biedt het neusje van de tradi tio-
nele kermishap: oliebollen, escargots en 
Pommes d’amour. De Halfvastenfoor is 
trouwens een van de weinige kermissen 
waar je een ruim aanbod aan snacks 
vindt zonder vlees. Je hoeft niet rond te 
wandelen met eten en drank. Er zijn foor-
terrassen waar je even kunt uitpuffen.  

Halfvastenfoor



9

7  Kindervreugd
De kermis wordt opnieuw een familiefoor. 
Ze overlapt negen dagen met de paas-
vakantie. “Het aanbod voor kinderen is 
enorm,” zegt foorkramer Guido Herman. 
“Voor de allerkleinsten is er de traditionele 
glimmende kindermolen of het eendjes-
kraam. Iets oudere kinderen zijn dol op 
de hoogste mobiele glijbaan, het spook-
kasteel, het hindernisparcours Cake Walk 
…Mijn dochter heeft veel verjaardagsfeest-
jes gegeven, maar die op de Halfvasten-
foor zal ze nooit vergeten.” 

VLOT VERVOER  Wie met de fiets komt, kan parkeren onder de Vooruit. Bus 5 van de Lijn heeft haltes vlak bij de foor. Parkeren met de wagen kan onder het   
Sint-Pietersplein (enkel bereikbaar via de Kantienberg, niet via de Overpoort) of op de P+R’s en dan verder met de tram of de bus. 

 www.stad.gent/halfvastenfoor   Gentinfo 09 210 10 10. Bevoegd: schepen Christophe Peeters

5  Gratis jetons
Op www.stad.gent/ halfvastenfoor vind je 
algemene info en een overzicht van de 
deelnemende attracties. Zondag 9 april, 
de laatste foordag, is kortings dag. Dan 
krijg je 30% korting op alle attracties. 
Gezinnen kunnen bovendien deelnemen 
aan de foorwedstrijd van Radio 2. Twintig 
gezinnen maken kans op een pakket van 
bonnen en jetons ter waarde van 150 euro. 
Inschrijven doe je via www.radio2.be. 

6  Come on Blue-White
Supporters van blauwwit worden op vrij-
dag 24 maart, de Buffalodag, beloond voor 
hun clubtrouw. Met een supporterskaart of 
-outfit krijg je die dag 30% korting op alle 
attracties met een Buffaloaffiche. Je loopt 
er vanaf 16.30 uur ook de spelers tegen 
het lijf. Heb je het liever wat rustig? Op de 
Prikkelarme Dag op donderdag 6 april dimt 
de foor het licht en de decibels. Meer info 
vind je op www.stad.gent/halfvastenfoor.   

1  Vernieuwde foor
De 520ste Halfvastenfoor is een legpuzzel. 
De foorkramers en de Stad werkten samen 
aan een nieuwe opstelling. “We hebben 
meer ruimte gecreëerd zonder attracties 
te schrappen,” zegt plaats meester Frederic 
De Schryver van de Stad Gent. “Er is nu 
een grote dwarse doorgang. Van overal zie 
je de historische gevels van het plein. In 
het midden van de foor is er een pleintje. 
De nieuwe opstelling geeft een heel ande-
re dynamiek. Dat zal zeker meer bezoe-
kers lokken.”

3  Pure nostalgie
De Halfvastenfoor is voor vele Gentenaars een 
brok jeugdsentiment. Neem nu Aziz  Becha 
en zijn broer Mo. “Als kind ontsnapten wij uit 
het internaat op het Kramersplein om naar 
de opbouw te kijken. We reconstrueerden de 
attracties thuis met lego.” De broers Becha 
bouwden de foor van dit jaar volledig na met 
legoblokjes. Gratis te bezichtigen in de kerk 
aan het Sint-Pietersplein. Wil je het rijke Gentse 
kermisverleden leren kennen? Via Uitbureau 
(09 233 77 88) kun je gegidste foorwandelin-
gen boeken op 19 maart en 2 en 9 april.

2  Adrenaline
Een vogelperspectief op de vernieuw-
de foor krijg je vanuit de Sky Flyer, dé 
nieuwkomer van deze foor. Een draaimo-
len, maar dan 30 meter hoog. Wie gek is 
op een stevige adrenalinestoot, vindt zijn 
gading op klassiekers als de Take-Off, de 
AirMaxx en de Booster. Het grootste mon-
ster van de foor blijft de XXL, die je met 
een snelheid van 100 kilometer per uur en 
op een hoogte van 50 meter rondslingert. 
Wie durft? 



Gentenaars vragen al eeuwen officiële papieren 
aan bij de Stad. “In Gent gaat het bevolkings-

register terug tot 1846,” vertelt Annick Lootens 
(Burgerzaken). “Nu zijn al die registers gedigitali-

seerd. Dat was een titanenwerk.” Als je alle bladen 
ingescand archief optelt, dan is de stapel even 

hoog als het Belfort, de Sint-Baafskathedraal, de 
Sint-Niklaaskerk, de Sint-Jacobskerk en de

boekentoren samen. En er ligt nog meer dan  
500 lopende meter aan archief te wachten op 
digitalisering. Het werk loont de moeite, want de 
burger krijgt dankzij de online aanvragen een 
supersnelle  service (zie p. 5 ‘Papierwerk aan Licht-
snelheid’). “Je ziet het,” zegt Annick, “in Gent zijn 
we niet meer van de oude stempel.”
bevoegd: schepenen Sofie Bracke en Martine De Regge

Oude stempel 

het ding
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Recht voor de raap zijn ze, de getuigenis

sen in het gastenboek van het MSOC, het 

Medisch Sociaal Opvangcentrum. ‘Ik 

werd niet beoordeeld, in welke toestand 

ik ook binnenkwam.’ ‘Na alle miserie 

eindelijk een plek waar ik terecht kon. 

Eeuwig dankbaar.’ ‘Gelukkig bestaan 

jullie, anders zaten de gevangenissen 

overvol.’ ‘Zonder MSOC leefde ik niet 

meer.’ Ze werden neergepend door de 

bezoekers: mensen met een heroïne

afhankelijkheid. ‘Dankbaarheid’ is een 

woord dat vaak terugkeert. Voor velen is 

het MSOC de laatste reddingsboei.

Laila Savaete (psycholoog bij het MSOC): 

“Wij behandelen onze cliënten met 

respect en begrip. Iedereen is welkom. 

Ook als je hervalt en terugkomt, blijven 

we helpen. Door die lage drempel 

bereiken we mensen die anders door de 

mazen van het net glippen. We houden 

onze cliënten zo gezond mogelijk en 

beperken de problemen voor hen en voor 

hun directe omgeving. Daarmee voor

komen we overlast in de stad, zoals 

rondslingerende spuiten en kleine 

criminaliteit. Onze zorg kost geld. Maar 

de maatschappelijke kost zou veel groter 

zijn als we deze mensen aan hun lot 

zouden overlaten.”

GOEDE VRIENDEN  
IS DE BESTE THERAPIE

Hulp zoeken is maar de eerste stap voor wie van de illegale 
drugs af wil. Zonder zinvolle activiteiten en nieuwe vrienden is 
het makkelijk om te hervallen. De drughulp in Gent pakt het 
pragmatisch aan vanuit het ritme en de kracht van de cliënt. 
En dat werkt.

Drughulp
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Drughulp

Spuitenruil
Het MSOC viert zijn twintigste verjaar

dag. Gent was een pionier toen het in 

1997 het opvangcentrum in het Gewad 

opende. Substitutietherapie, onder meer 

met methadon, is een belangrijke pijler. 

Met één dosis methadon per dag bouw je 

stabiliteit en levenskwaliteit op. En stop 

je het gebruik van illegale heroïne. Je 

krijgt er geen roes van, maar het verzacht 

de ontwenning.

Katia Vandendriessche (directeur MSOC): 

“We hebben ongeveer 700 cliënten, 

waarvan 80 tot 120 hun dosis methadon 

komen drinken. Anderen doen dat bij 

een apotheker. Wie stabiel genoeg is, mag 

een dagdosis bij de apotheek innemen. 

De samenwerking met Gentse apothe

kers – maar liefst 174 – is uniek in 

Vlaanderen.” 

Tien apothekers spelen ook een rol in het 

spuitenruilproject. De heroïnegebruikers 

mogen hun gebruikte spuiten inruilen 

voor steriele naalden, zodat ze geen 

naalden hoeven te delen. Daardoor zijn 

in Gent zeer weinig heroïnegebruikers 

met hiv besmet. In andere Europese 

steden kan dat sterk oplopen. Van de 

heroïnegebruikers die in MSOC binnen

lopen, is nog geen half procent seroposi

tief.

Softdrugs
Het is niet alleen heroïne die voor 

miserie zorgt. Alcohol en slaapmiddelen 

kunnen even verslavend zijn als cocaïne 

of marihuana. In de hulpverlening en in 

het Gentse Drugbeleidsplan wordt dan 

ook weinig onderscheid gemaakt tussen 

legale en illegale drugs. 

Waar vind je hulp? Neem contact op met 

je huisarts of met de Druglijn (zie 

hiernaast). Die zullen je doorverwijzen. 

Het hulpaanbod is zeer breed: van hulp 

bij het MSOC over kortdurende crisis

opvang tot en met langdurige zorg in een 

therapeutische gemeenschap.

Filip De Sager (Drugcoördinator Stad 

Gent): “Vroeg ingrijpen is altijd een goed 

idee. Jongeren met riskant middelenge

bruik kunnen bijvoorbeeld terecht bij het 

Centrum voor Geestelijke Gezondheids

zorg Eclips. De vraag komt vaak vanuit 

het gezin, de school of justitie  de 

jongeren vinden hun gebruik zelf niet 

altijd een probleem. In Eclips leren ze 

stilstaan bij de risico’s.”

Vrienden vinden
Afkicken is maar de eerste stap in het 

herstel. Onderzoek toont aan dat de kans 

op hervallen sterk afneemt als exgebrui

kers zinvolle bezigheden en nieuwe 

vrienden vinden.

Filip De Sager: “De hulpverlening speelt 

daarop in. Team OpStap geeft exgebrui

kers de kans om op een kinderboerderij 

te werken, mee op spuitenpatrouille te 

gaan, samen te koken, een potje zaalvoet

bal te spelen of te helpen met de klus en 

verhuisploeg. Ze voelen zich nuttig en 

leren nieuwe mensen kennen, waardoor 

ze minder snel in oude gewoonten 

vervallen. Villa Voortman, bekend van 

het tvprogramma Radio Gaga, doet iets 

gelijkaardigs voor mensen die zowel een 

drug als een psychiatrische problema

tiek hebben. De organisatie nodigt 

bijvoorbeeld buurtbewoners uit om 

samen muziek te maken of een theater

voorstelling in elkaar te steken. In de 

nabije toekomst zouden we graag vaker 

met Gentenaars werken die zich in dit 

soort van projecten willen engageren.” 

INFO
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Drugcoördinator Filip De Sager

 09 266 82 04
 filip.desager@stad.gent 

Bevoegd: schepen Resul Tapmaz

Druglijn

• Voor gelijk welke vraag over 

drank, drugs, pillen, gamen en 

gokken kun je bij De Druglijn 

terecht. 

• Bellen kan van maandag tot 

vrijdag via 078 15 10 20 (1020 uur) 

of skype (1220 uur)

• www.druglijn.be

“We voorkomen veel 
overlast door mensen 
met een verslaving te 

helpen.”
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jong en wijs

Speelstraten nu aanvragen

Wil je tijdens juli, augustus of september je straat omtoveren tot een 
speelstraat, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen terwijl 
bewoners genieten van bijvoorbeeld een buurtaperitief? Dien tot 
en met maandag 20 maart je aanvraag in bij de Jeugddienst. Een 
speelstraat wordt tussen 14 en 20 uur afgesloten voor alle door
gaand verkeer. Enkel bewoners mogen stapvoets met de wagen in 
de straat, en alleen straten binnen zone 50 en 30 en waar boven
dien geen openbaar vervoer passeert, komen in aanmerking. De 
omliggende straten moeten bereikbaar blijven en de buren moeten 
akkoord gaan.

 09 269 81 10 (Jeugddienst)  
 www.stad.gent (tik ‘speelstraten’ in het zoekvenster)

Een tandje bij

Tot de leeftijd van negen jaar heeft je kind hulp nodig bij 
het tandenpoetsen. Om ouders daarbij te ondersteunen, 
is er voor de ‘maand van de tand’ een beloningssysteem 

en een leuk voorleessprookje ontwikkeld. Je kunt het 
downloaden op de website of ophalen in de Stadswinkel 
(Botermarkt 17A, 9000 Gent). Op zoek naar een tandarts 
in je buurt? Geef op www.gentgezondestad.be je adres 

in en je krijgt een overzicht van alle tandarts praktijken in 
je wijk. Controles bij de tandarts zijn gratis onder de 18. 

Tenminste, als je jaarlijks gaat. Anders betaal je 20% van 
de consultatie.

 gezondheid@stad.gent  www.gentgezondestad.be 
 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Wil je meer weten? 
Surf naar www.jongenwijs.gent of mail naar kindersecretaris@stad.gent.

Word 
kinderheld

De Jeugddienst zoekt animato
ren en hoofdanimatoren voor de 
vakantiewerking in de paas en de 
zomervakantie. Ben je of word je 
dit jaar 16 en heb je er zin in?  
Stuur een mailtje naar de Jeugd
dienst. Liever eerst je licht 
opsteken? Op woensdag 1 en 22 
maart vinden er infosessies plaats 
om 17.30 uur bij de Jeugddienst 
(Kammerstraat 10). Om gewoon 
animator (vrijwilliger) te worden, 
kun je je altijd aanmelden. Wie als 
hoofdanimator ( jobstudent, vanaf 
18 jaar) aan de slag wil, moet zich 
voor woensdag 15 maart aanmel
den.

 animatoren@stad.gent 
 09 269 81 10 (Jeugddienst)  
 www.stad.gent/wordanimator

De Pretfabriek

Tijdens de paas en zomervakantie zijn kinderen en jongeren 
vanaf 3 tot 15 jaar opnieuw een hele (of een halve) dag welkom 
bij de speelplein werking van de Pretfabriek. Inschrijven gebeurt 
ter plekke in basisschool De Wijze Boom, SintBaafs kouterstraat 
129, SintAmandsberg. Vooraf de gegevens van je kroost door
bellen kan wel vanaf 28 februari via Gentinfo (09 210 10 10). 
Voor een halve dag betaal je drie euro,  
een volledige dag kost vijf euro (sociaal tarief ook mogelijk). 

 09 269 81 10 (Jeugddienst)  
 www.stad.gent/ouders > vakantieaanbod  
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23
aangepaste

verkeerslichten

8
fietsstraten

5
autovrije
gebieden

77
nieuwe

 rijrichtingen  

www.stad.gent/mobiliteitsplan

10.000
behandelde vragen Gentinfo

500.000
uitgedeelde wegenkaarten

15
stewards staan klaar

tot 22 april

14
grote aanpassingen

op de stadsring

5
voetgangersstraten

35
 camera’s 

met 
nummerplaat-

herkenning

1
uitleendienst
voor buggy’s

17
park-and-rides 

7
heringerichte 

straten en pleintjes

100
deelfietsen op 

5 P+R’s

MEER INFO

WAT WIJZIGT ER MET HET CIRCULATIEPLAN?
GEREALISEERDE VERKEERSINGREPEN EN INGREPEN GEPLAND IN 2017
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Circulatieplan

AFTELLEN NAAR 3 APRIL

Merijn Gouweloose (Mobiliteitsbedrijf):  

“In veel gevallen zal je rijtraject na de 

invoering van het Circulatieplan hetzelfde 

blijven. De routes naar de ondergrondse 

parkeergarages veranderen bijvoorbeeld 

amper. Maar mensen die zich binnen de 

stadsring veel met de wagen moeten ver

plaatsen, zullen een ander traject afleggen.” 

Een gouden raad: bekijk vooraf of je traject 

wijzigt. Test vooraf welk vervoermiddel het 

best werkt voor jou. Is de fiets of het open

baar vervoer sneller? Of is de auto voor jou 

de beste keuze?

Reizende infostand
Het Mobiliteitsbedrijf verwacht meer ver

keer op de stadsring maar niet noodzakelijk 

meer files. De verkeerslichten en de rijstro

ken worden aangepast. “Uit het vorige mo

biliteitsplan van 1997 weten we dat het zes 

maanden duurt voor iedereen de wijzigin

gen gewoon is en het verkeer stabiliseert”, 

zegt Gouweloose. Als je van deelgemeente 

naar deelgemeente moet, neem je beter de 

R4 in plaats van de stadsring (R40). 

Er zijn tal van online tools om je voor te 

bereiden (zie hiernaast). Je GPS is nog niet 

aangepast – dat hangt van de operator af –  

maar op de website van de Stad toont de 

pagina ‘Van A naar B’ nu al de aangepaste 

route. Het Mobiliteitsbedrijf deelt een half 

miljoen wegenkaarten uit die de nieuwe 

verkeerssituatie tonen. Je kunt ook terecht 

op de Mobiliteitslijn en aan de balie van het 

Mobiliteitsbedrijf. Deze maand kun je de 

reizende infostand nog vijf keer bezoeken 

(tik ‘reizende infostand’ in op www.stad.gent).

“Bekijk op tijd of 
je routes wijzigen 
en schakel slim.”

BEKIJK JOUW TRAJECT
Zoek je traject te voet, met de fiets of de 
 wagen op  www.stad.gent/vanAnaarB

TEST HET OPENBAAR VERVOER 
Beter met bus, tram, trein? 
Test het uit voor 3 april.

 www.delijn.be/nl/routeplanner

COMBINEER MET P+R
Er zijn P+R’s (nu 7, later 17) aan de rand van 
Gent. Je vervolgt je weg met tram, bus of fiets. 

 www.stad.gent/park-and-ride

VRAAG ADVIES
 Mobiliteitslijn 09 210 10 30
 www.stad.gent/mobiliteitsplan

Bevoegd: schepen Filip Watteeuw

Het Circulatieplan deelt het gebied binnen de stadsring op in zes sectoren. 

Eén straat op de tien verandert daar van rijrichting. De kans is dus reëel 

dat je gebruikelijke traject er na de invoering op 3 april plots anders uitziet. 

Je kunt op voorhand uitzoeken of je route met de wagen wijzigt. 
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de route

De stad inrichten is niet alleen 
het werk van ambtenaren en 

bestuurders. Gentenaars weten 
vaak precies waar hun buurt 

nood aan heeft. Het stadsbestuur 
vroeg en kreeg mooie ideeën van 
bewoners. Zes ideeën voor Gentse 

‘ruimtepiloten’ zijn zo krachtig 
dat ze de hele stad kunnen 

inspireren.

Gent in 2030 

De Stad presenteert deze maand het 
voorontwerp van de structuurvisie 
2030. “2030 lijkt nog ver, maar we 
hebben nu al een kompas nodig. Dat 
ruimtelijk kompas heet de structuurvi-
sie. We hebben het opgemaakt samen 
met vele, vele Gentenaars”, zegt Lise 
Hullebroeck (Dienst Beleidsparticipatie). 
“De tekst is een toetssteen voor de 
toekomst, zowel die van bewoners als 
van private ontwikkelaars.” De volgen-
de stap is actie: uitvoeringsplannen en 
openbare onderzoeken met verschillen-
de infomomenten.

RUIMTEPILOTEN  
VERKENNEN 

DE TOEKOMST

MEER INFO op www.ruimtevoor.gent 
Het voorontwerp van de structuurvisie 2030 wordt op 
11 maart gepresenteerd in het KASK (zie agenda p. 21).  
De expo ‘A Glimpse of where we’re going’, een 
uitnodiging om mee te denken over het Gent van 
morgen, loopt nog tot 7 mei in het STAM. 

Bevoegd: burgemeester Daniel Termont en  
schepen Tom Balthazar
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Brugse Poort
“Onze wijk heeft te weinig crèches, 
 scholen en seniorenvoorzieningen.  
Die kun je enkel nog creëren achter en 
tussen de huizen. Nu staan daar vaak 
 garageboxen en oude fabriekjes en zo.  
Wij zeggen tegen de Stad: als die onzicht-
bare ruimte in de 19de-eeuwse wijken 
vrijkomt, laat ze dan niet direct verkavelen. 
Organiseer eerst inspraak in de buurt. 
Gebruik de binnengebieden voor brood-
nodige voorzieningen.”

Rabot

“In Gent staan 15 kerken te wachten op 
een nieuwe bestemming. Ze kunnen 
een antwoord bieden op noden in de 
wijk. Van de Sint-Jozefkerk in het Rabot 
bijvoorbeeld, zou je een plek voor soci-
ale tewerkstelling kunnen maken.  Hoe 
richt je die grote ruimtes in? Dat moet je 
bespreken met de bewoners. Architectuur-
studenten hebben al een paar mooie 
voorstellen uitgewerkt. De Stad heeft 
een haalbaarheidsstudie ingediend bij de 
Vlaamse overheid.”

Viaduct Gentbrugge 

“Wat kost meer? Het E17-viaduct in Gent-
brugge blijven oplappen? Of er zoals bij 
Ringland een tunnel van maken? Wat voor 
winst levert die extra ruimte niet op? Min-
der lawaai en tegelijk plaats voor huizen, 
natuur, winkels en bedrijven. Bewoners 
en Gentse politici zijn al overtuigd van het 
nut van een doorgedreven studie naar de 
alternatieven voor onze viaduct. Nu Vlaan-
deren nog.”

Wondelgem

“Hoe creëer je ruimte voor ontmoeting, 
groen en lokale handel in een wijk met 
drukke verkeersaders? Die vraag houdt 
onze bewonersgroep bezig. Een archi-
tectenbureau heeft de ideeën uit onze 
wijk intussen uitgetekend. We leggen ze 
binnenkort voor op de W100, een soort 
burgertop waarbij we 100 buurtbewoners 
bijeenbrengen. Ze zouden dat ook moeten 
proberen in andere wijken. Veel ruimte lijkt 
verloren door de auto, maar is het niet.”

Oude Brusselseweg 
“Stadslandbouw: onze groep bewees via 
een project in het Victoria Regiapark dat 
het ook in Gent kan. Er is nog amper ruim-
te voor landbouw op het Gentse grondge-
bied. We kunnen de stad zo inrichten dat 
er opnieuw geteeld en gekweekt wordt. 
Als het even kan fair, lokaal en ecologisch. 
Hoe? De Stad kan pachtvoorwaarden 
uitschrijven op haar gronden. Met één 
hectare land kun je 100 mensen voeden.”

Voskenslaan
“Heraangelegde straten veranderden 
meestal in een betonwoestijn. Da's niet 
best voor het klimaat en de woon kwaliteit. 
We praten met de Stad over de vergroe-
ning van de Voskens laan en de aanleg van 
het nieuwe Mathildeplein aan het station.  
Wij hebben ambtenaren uitgenodigd voor 
een wandeling en hen kansen aangewe-
zen. Afwachten nu. Als burgers samen met 
ambtenaren de straat op gaan, worden 
zaken vaak verrassend oplosbaar.”

321

6 45

Hans Verbeeck (ViaduKaduk)

Steven Clays (FC De Buurt)

Pieter-Paul Verhaeghe (Wondelgem Swingt)

Jan Decoene (Werkgroep Sint-Pieters Buiten)

Elina Bennetsen (Gents MilieuFront)

Erik Rooms (Gentenaar)
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kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór 15 maart naar waaringent@stad.gent of via de post 
naar: Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent. 

Vijf winnaars 
Vijf winnaars krijgen het boek “Van Ottogracht tot Krook” geschonken door 
Bibliotheek De Krook.

De vijf winnaars van de 
vorige wedstrijd
herkenden het oude logo van R.V.S. 
verzekeringen op de hoek van de 
Kortrijksesteenweg en de Lamoraal van 
Egmontstraat.

• Karin Bonte, Gent
• Mieke Boone, Ledeberg
• An Deventer, Ledeberg
• Pe Veirman, Gent
• Lies Vervloet, Gent

Wegenwerken 
Koepoortkaai

In de buurt van het SintAnna
plein gaan begin maart wegen
werken van start. De Filips 
Van Arteveldestraat en ’t Stuk 
worden woonerven. Een deel 
van de Koepoortkaai wordt in
gericht als wandel en fietspad, 
omringd door groen en bomen 
en voorzien van zitbanken. 

  www.stad.gent/openbarewerken 
  09 266 79 00 (Dienst Wegen,  

 Bruggen en Waterlopen)

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

Geef je mening over trage wegen

De trage wegen staan online. Onder impuls van Trage Wegen 
vzw brachten vrijwilligers en bewoners ze in kaart, en nu 
staan die groene paden, doorsteekjes, fietsverbindingen … 
kortom, elk wegje voor nietgemotoriseerd verkeer, verzameld 
op een digitale kaart. Op de website kun je zelf je ervaringen 
en ideeën posten. Welke verdwenen weg wil je opnieuw 
openen? Welke wegen zijn aan herstel toe of zijn moeilijk 
toegankelijk? De Stad neemt alle ideeën onder de loep en 
gaat ermee aan de slag.

  www.stad.gent/tragewegenkaart
 09 266 77 60 (Dienst Coördinatie)

Inname aanvragen

Wil je een parkeerverbod aanvragen voor 
een verhuis of werken? Of moet je een werf 
inrichten die een stuk van de openbare weg 
inneemt? Vraag op tijd je vergunning aan. 
Info en vernieuwde aanvraagformulieren vind 
je op www.stad.gent (tik ‘inname openbaar 
domein’ in het zoekvenster).

 09 266 79 90 (Dienst Administratie)
 insi@stad.gent

Subsidies Noord-Zuid

Wil je Gentenaars sensibiliseren over the
ma’s als eerlijke handel met het Zuiden, 
internationale solidariteit of ontwikke
lingshulp? Gentse verenigingen kunnen 
hiervoor een subsidie krijgen tot 3.000 
euro. Indienen kan tot 1 april.

  noordzuidsubsidies@stad.gent
  www.stad.gent (tik ‘noordzuidsubsidies’ in  

 het zoekvenster)
  09 223 29 53 (Vredeshuis)
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“Buren helpen  
en leren kennen.”

Serpil Isiklar (31), maatschap
pelijk werker bij het OCMW 
Gent, stelt haar werking voor 
op de wijkbeurs. “Voor het 
project ‘Buren voor buren’ 
zoeken we vrijwilligers die af 
en toe een handje willen 
toesteken bij buurtbewoners: 
een brood meebrengen, eens 
naar het containerpark rijden … 
Zo leren de mensen elkaar 
ook beter kennen. We probe
ren het eerst uit in de Robinia
wijk en de Groeningewijk, 
want daar wonen veel een
zame senioren.”

“Wijkverhalen  
van toen en nu.”

Elke Aerts (37) presenteert 
zich op de wijkbeurs, samen 
met drie andere wijkbewoners, 
als Gentbrugse ‘raconteur’. 
“We zetten een jonge en een 
oudere wijkbewoner samen en 
noteren hun verhalen. Zo ging 
Adèle als kind ravotten in het 
Keizerpark, wat toen nog een 
stukje wildernis was, terwijl 
Céderik daar elke vrijdag met 
een hiphopcollectief samen
komt. De verhalen bundelen 
we op een blog, die op deze 
Wijkbeurs gelanceerd wordt.”

“De buren zijn  
bijna familie.”

Donald Schockaert (68) nam 
samen met zijn vrouw 
 Veronique Janssens een kijkje 
op de Wijkbeurs. Hij woont al 
zijn hele leven in de Sint 
Simonsstraat en zag de wijk 
veranderen. “De meeste 
buurtwinkels zijn verdwenen, 
ook de schoenenzaak die ik 
van mijn vader overnam. 
Gelukkig geven de vele jonge 
nieuwkomers in de wijk een 
nieuw elan. Ik help hen daarbij 
graag. We moeten allemaal 
wat meer openstaan voor 
elkaar.”

“Gentbrugge,  
da’s feesten!”

Wouter De Jonghe (34) trekt 
de vrijwilligersgroep ‘Gent
brugge feest’. “We organiseren 
een quiz of een bierproeverij. 
Met de opbrengst ondersteu
nen we 'multirecepties': op één 
avond in mei komen mensen 
op verschillende locaties 
samen voor een hapje en een 
drankje. Buurtwerk Gentbrug
ge regelt de praktische 
ondersteuning. Steeds meer 
wijkbewoners engageren zich 
voor de buurt. Zo ben ik nu 
ook betrokken bij een moes
tuinproject in woonzorg
centrum Ter Hovingen.”

Op de wijkbeurzen lichten lokale organisaties hun werking en initiatieven toe, 
en de burgemeester en schepenen zijn er om het beleid en hun plannen met 

de wijk te bespreken. Maar liefst 24 wijkbeurzen staan op het 
programma. Gentbrugge en Oud Gentbrugge beten de spits af. 

Deze maand is Ledeberg    aan de beurt.

Dienst Beleidsparticipatie  www.stad.gent/wijkbeurs  09 266 82 40  els.lecompte@stad.gent  Bevoegd: burgemeester Daniel Termont
Blog met wijkverhalen  raconteursgentbrugge.wordpress.com

de vier

WIJK
BEURZEN
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agenda
maart

VR 17 - DO 23 MAA
WEEK TEGEN RACISME 
Heb je een minuutje? 

Gent viert de internationale antiracismedag op 21 maart een hele 
week lang. Het begint op 17 maart op het Woodrow Wilsonplein 
met #Geefme1minuut, een gratis popupfestival tegen racisme, 
voor jongeren en studenten. Naast muziek is er street art, poetry 
slam en ‘1 minute challenges’ waarin je wordt uitgedaagd om je 
talent te tonen. Op donderdag 23 maart wordt Bij SintJacobs 
omgetoverd tot Djemaa el Fna, het bekende plein in Marrakesh. 
Verkopers, goochelaars, verhalenvertellers, kunstenaars en muzi
kanten nemen de boel over. Wil je zelf op de markt staan? Neem 
dan contact op met de vzw de Gentse Lente. 

 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)  Geef me 1 minuut 
 gent@unia.be (festival)
 amadoujamila@hotmail.com (De Gentse Lente)

ZA 18 MAA
Apps for Ghent

Gent geeft gegevens over 
sport en vrije tijd vrij en daagt 
je uit hier creatief mee aan 
de slag te gaan. Je werkt 
een product of idee uit waar 
sporters, clubs en andere 
gebruikers warm voor lopen. 
Je presenteert dat voor een 
strenge, doch rechtvaardige 
jury. Iedereen van hobbyist 
tot ITprofessional kan deel
nemen. Inschrijven is gratis 
maar verplicht. Komen kijken 
naar de ideeën mag ook vanaf  
15 uur in De Krook.

 www.appsforghent.be
 09 266 56 25  

 (Dienst Data en Informatie)

ZO 12 MAA

deFilharmonie
KIDconcert Assepoester

Meer dan een eeuw geleden schreef de 
Franse componist Jules Massenet een 
opera over Assepoester. Het symfonieorkest 
 deFilharmonie brengt deze kinderopera 
samen met acteurs Kristine Van Pellicom en 
Ivan Pecnik voor muziekliefhebbers vanaf 
zes jaar. Om 16 uur in Muziekcentrum De 
Bijloke.

 www.debijloke.be 
 09 323 61 00 
 

WO 1 - VR 31 MAA
Belmundo  
verkent 
andere economie

Activiteitenfestival Belmundo 
gaat dit jaar over een andere 
economie. In Cinema Bel
mundo zie je internationale 
films over dat thema. Aan 
de Vreemde Tafel nodigen 
mensen uit de hele wereld 
je thuis uit om te proeven 
van hun kookkunst en hun 
verhalen. Je kunt jezelf ook 
in de watten laten leggen op 
de fairtradeverwendag. Delen, 
ruilen en herstellen kan op 
een van de vele Repair Cafés. 
Het volledige programma vind 
je op de website.

 www.belmundo.org
 09 223 29 53 
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ZO 12 MAA
Lezing 
Wintercircus
 
Met de komst van de nieuwe 
bibliotheek en de renovatie van het 
Wintercircus waait een frisse wind 
door de Krook site. Deze gratis 
lezing vertelt over het verleden van 
het Wintercircus en de toekomst
plannen. Van 10.30 tot 12 uur in de 
Minardschouwburg, Walpoortstraat 
15. Schrijf je in via de website. Geen 
internet? Bel 09 210 10 10 (Gentinfo).

 www.go.stad.gent/voorjaarslezingen 
 09 269 37 30 (Dienst Monumentenzorg  

 en Architectuur)

WO 8 MAA

NATACHA ATLAS

Natacha Atlas is een Belgische zangeres met EngelsEgyp
tische roots. Misschien ken je haar als leadzangeres van 
Transglobal Underground, een Londense groep die begin 
de jaren ’90 furore maakte. Sindsdien bracht ze solo zeven 
albums uit, de laatste – Myriam Road – werd geproducet 
door de FransLibanese jazzmuzikant Ibrahim Maalouf. Een 
combinatie van Oosterse muziekgenres met chanson, pop, 
jazz en rap, om 20 uur in De Centrale.

 www.decentrale.be  09 265 98 28  

ZA 11 MAA

TOEKOMSTGESPREK 
RUIMTE VOOR GENT

De Stad Gent geeft op 11 maart 
om 10.30 uur in het KASK tekst 
en uitleg bij het voorontwerp 
van de Structuurvisie 2030 – 
Ruimte voor Gent. Die Struc
tuurvisie is bedoeld als kompas 
voor ruimtelijke ingrepen in 
Gent van nu tot 2030. De 
tekst werd opgemaakt na een 
intensieve consultatie van vele 
Gentenaars (zie p. 16). De deu
ren gaan open om 10 uur en na 
de voorstelling in het KASK is 
er ruimte voor gesprek en vragen. Achteraf kun je de ten
toonstelling 'A glimpse of where we're going' bezoeken in 
het STAM. Schrijf je in via de website.

 www.ruimtevoor.gent  
 09 266 79 50 (Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning)

ZO 19 MAA
Kinderarbeid
met rondleiding

‘Made by children. Kinderarbeid 
vroeger en nu’ in het MIAT geeft 
kinder arbeid een gezicht: 14 kinde
ren nemen het woord. Op 19 maart 
om 11 uur ontdek je de expo tijdens 
een rondleiding met gids.  
Nadien kun je napraten bij een 
glaasje in het café. Schrijf je in via 
www.go.stad.gent/miat. Geen inter
net? Bel 09 210 10 10 (Gentinfo).

 www.miat.gent.be 
 09 269 42 00  

ZO 26 MAA
Minibeiaardiers

Wil de kroost de liedjes van 
K3 over de stad laten weer
galmen? Dan zijn ze ook dit 
jaar welkom bij de Gentse 
stadsbeiaardier. Hij helpt hen 
om als een volleerd klokken
speler muziek over de stad te 
strooien. Minibeiaardiers zijn 
tussen 3 en 12 jaar en kunnen 
iedere laatste zondag van de 
maand tussen 11 en 12 uur hun 
favoriet deuntje kwijt in het 
Belfort. Vooraf inschrijven via 
info@artoria.be.

 www.belfortgent.be  
 09 266 85 00  

 (Historische Huizen Gent)
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DO 16 – ZA 18 MAA

CINÉ PRIVÉ IN MALEM
 
Het filmfestival Ciné Privé strijkt opnieuw neer aan 
de Circuskerk in Malem, OudStrijderslaan 18. Ciné 
Privé brengt films in alle vormen en kleuren: kort 
en langspeelfilms, animatiefilms, kinderfilms en 
documentaires. Voor deze tiende editie werkt Ciné 
Privé samen met jonge curatoren Britt Raes en Bo 
Alfaro Decreton en het Film Fest Gent. In de aan
loop naar het Filmfestival maken de wijkbewoners 
van Malem onder leiding van Joachim Kamoen een 
geanimeerde trailer. Maak op de website je keuze 
uit het uitgebreide programma.

 www.cineprive.be (Cultuurdienst)   
 09 269 84 80  

ZA 4 MAART
Workshop  
‘Weven met  
bananenbladeren’

In Design museum Gent leer 
je op 4 maart van 13.30 tot 
15.30 uur vlechten met bana
nenbladeren. De Indonesische 
kunstenares Sarlin Djiwa toont 
technieken van ambachtslui 
uit ZuidOostAzië.  Designer 
Sep Boom komt vertellen hoe 
hij een tapijt van afgedankte 
meertouwen en een armstoel 
met een rugleuning van gewe
ven rotan maakte. Die zie je 
op de tentoonstelling ‘Hands 
on Design’. Deelnemen kost 5 
euro. Schrijf je in via de website 
of door te bellen. Voor iedereen 
vanaf 7 jaar.

  www.designmuseumgent.be/ 
 bananen 

 09 267 99 99

ZO 5 MAA
Gent MAT1NEES 

Gent MAT1NEES biedt een boei
end parcours langs het werk 
van hedendaagse kunstenaars. 
Galeries en offspaces (alterna
tieve kunstruimtes) stellen gratis 
hun deuren open tussen 11 en 
18 uur. Tijdens deze editie kun 
je ook een kijkje nemen in de 
ateliers van enkele designers 
die deelnemen aan de tentoon
stelling ‘Hands on Design’ in 
het Design museum Gent. Het 
volledige programma vind je op 
de website. 

 www.gent-matinees.be 
 09 269 84 80 (Cultuurdienst)  

VR 10 MAA
Spectra & Notabu  
Ligeti, Reich & Riley

De HongaarsOostenrijkse 
componist György Ligeti 
combineerde in de tweede 
helft van de twintigste eeuw 
traditionele met experimente
le elementen. Naast muziek 
van Ligeti staan ook twee 
minimalistische stukken, van 
Steve Reich en Terry Riley, op 
het programma. Om 20 uur in 
Muziekcentrum De Bijloke. 

 www.debijloke.be 
 09 323 61 00 
 

DO 9 MAA
Kinderarbeid, geen 
zwart-wit verhaal
 
Horen kinderen en jongeren 
te spelen en naar school te 
gaan? Mogen alleen vol
wassenen werken en geld 
verdienen? Om 20 uur gaan 
zes stemmen, met onder meer 
kinderrechtencommissaris 
Bruno Vanobbergen, hierover 
in debat. Zal de wereld ooit 
vrij zijn van kinderarbeid? 
Welke toekomst zien we voor 
kinderen en jongeren, en 
waar dromen ze zelf van?  
En is onderwijs de magische 
oplossing? Schrijf je in op 
www.go.stad.gent/miat. Geen 
internet? Bel 09 210 10 10 
(Gentinfo).

 www.miat.gent.be 
 09 269 42 00 
 

ZO 12 MAA
Klassiek Iraans

Hossein Alizadeh, ondertussen 
67 jaar, studeerde klassieke mu
ziek in Teheran, toen het land 
nog niet in de greep was van 
de ayatollahs. Hij werd solist 
in het Iraans Nationaal Radio 
en Televisie Orkest en maakte 
faam als virtuoos op klassieke 
snaarinstrumenten. Madjid 
Khaladj, een meester in Iraanse 
percussie, werkte onder meer 
samen met Ry Cooder. Het duo 
brengt in De Centrale improvi
saties vanaf 20 uur.

 www.decentrale.be 
 09 265 98 28  
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Bij alle activiteiten met dit icoon kun je terecht 
met de UiTPAS. Meer informatie over de UiTPAS 

en een actueel overzicht van alle activiteiten vind 
je op  www.uitingent.be.

 www.facebook.com/uitingent  @UiTinGent
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DO 16 MAA
Flamenco

De vingervlugge gitarist 
Eduardo Trassierra kreeg 
flamenco met de paplepel 
ingegoten. Zijn eerste lessen 
kreeg hij van zijn vader, de gi
tarist Jose Trassierra. Eduardo 
Trassierra beperkt zich samen 
met zijn twee companen niet 
tot de Spaanse traditie, maar 
gaat het ook verder zoeken 
in Afrika en de Balkan. Om 
20 uur op het podium van De 
Centrale.

 www.decentrale.be  
 09 265 98 28  

DO 23 MAA
Startersfabriek  
van start

Wil je een zaak opstarten in 
Gent? In de nieuwe stads
bibliotheek De Krook vindt 
op donderdag 23 maart het 
gratis evenement StartFest 
plaats. Tussen 13 en 22 uur 
kun je er allerlei workshops, 
lezingen en panelgesprekken 
bijwonen over de financiering 
van je project, marketing, 
locatiemanagement, hoe je 
een businessplan opmaakt 
en nog veel meer. Bekijk het 
programma op de website en 
schrijf je op voorhand in voor 
de workshops en lezingen van 
jouw keuze. 

 www.stad.gent/startfest 
 startersfabriek@stad.gent 
 09 210 10 60 (Ondersteunings- 

 punt Ondernemers in Gent) 

DO 30 MAA
Festival Pelgrimage
Silent Music Trio &  
Maarja Nuut

Het festival Pelgrimage start met een eigen
tijds troubadoursconcert, om 20 uur in 
Muziek centrum De Bijloke. Het Silent Music 
Trio zorgt samen met Maarja Nuut (Estland) 
voor een poëtisch samenspel, met een 
steeds wisselende bezetting en veel ruimte 
voor improvisatie.

 www.debijloke.be  
 09 323 61 00  

VANAF ZO 26 MAA
ANAÏS VAN GOETHEM

Nog tot en met 30 september wordt het werk van Anaïs 
Van Goethem  in potlood, inkt en aquarel  tentoongesteld 
in De Wereld van Kina: de Tuin, Berouw 55. Deze Gentse 
kunstenares haalt haar inspiratie uit de natuur. “Ik sta stil bij 
vluchtige momenten zoals wolken aan de hemel of een licht
spel en vang ze in tekeningen en schilderijen.”

 www.dewereldvankina.be 
 09 225 05 42  

ZA 18 MAA  
TOT ZO 9 APR
Halfvastenfoor 

De Halfvastenfoor biedt drie 
weken en vier weekends 
lang vertier op en rond het 
SintPietersplein. De 520ste 
editie pakt uit met meer wan
delruimte, wat de foorbeleving 
een extra dimensie geeft. (zie 
p. 8). Je kunt de vernieuwde 
foor voor het eerst op schaal 
in legoblokjes bewonderen in 
de kerk aan het SintPieters
plein. De kermis telt meer dan 
100 attracties. Je kunt alles op 
de website bekijken, ook hoe 
je vlot ter plaatse komt en hoe 
je voor 150 euro gratis jetons 
kunt winnen.

 09 210 10 10 (Gentinfo)
 www.stad.gent/halfvastenfoor

ZA 25 MAA
Wijkbeurs Ledeberg
 
De Wijkbeurs van Ledeberg 
vindt plaats in lokaal diensten
centrum De Knoop, Hundel
gemsesteenweg 125. Tussen 
14 en 17 uur kom je er, in 
aanwezigheid van de burge
meester en schepenen, alles 
te weten over het beleid, de 
realisaties en de plannen voor 
Ledeberg. Ook bewoners, 
wijkorganisaties en partners 
stellen er hun werking en 
initiatieven voor. Het volledi
ge programma vind je op de 
website. 

 www.stad.gent/ledeberg
 09 266 82 53 (wijkregisseur   

 Nathalie Desmet)
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een initiatief van met de straffe steun van

Stem vóór 1 maart op 
gentenaar.be/strafstegentenaar
en win Gentse prijzen 
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