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Steeds meer mensen vinden 

hun weg naar het vernieuwde 

Dienstencentrum aan het 

Ledebergplein om bijvoorbeeld 

een identiteitskaart of rijbewijs 

op te halen of een reispas aan 

te vragen. Op de website van 

Ledeberg leeft vindt u nog 

steeds de vrolijke trouwfoto’s 

die fotografe Kaat Pype maakte 

op het openingsfeest van het 

Dienstencentrum een jaar 

geleden. Klik op  

www.stad.gent/ledebergleeft 

door naar ‘De deelprojecten 

van Ledeberg leeft’ en dan 

naar ‘Dienstencentrum 

Ledeberg’. Of geniet van de 

selectie die we hier voor u 

maakten!

Beste lezer,

Als deze nieuwsbrief één ding (nog maar eens) duidelijk maakt, dan is het wel dat Ledeberg 
leeft dankzij de onvermoeibare inzet van zoveel Ledebergenaars. Zeer veel bewoners en 
lokale organisaties steken graag de handen uit de mouwen om de leefbaarheid in de eigen 
wijk te helpen verbeteren en om Ledeberg nóg bruisender te maken. 

Een mooi initiatief is de Standaertgroep, met tal van Ledebergse organisaties en diensten, 
die nu samen uitzoeken hoe de Standaertsite een gezellige ontmoetingsplek kan worden 
voor iedereen in de buurt. Als alles goed gaat zal de plek nog volgend jaar definitief 
openen. Iets om naar uit te kijken!

Een nieuw initiatief van de Stad was de lancering van het zogenaamde ‘Burgerbudget’ dit 
voorjaar: alle Gentenaren konden projecten voorstellen die uitdagingen in de straat, buurt 
of ruime wijk helpen aanpakken. Ook vanuit Ledeberg werden tal van leuke voorstellen 
gelanceerd.  We stellen ze in deze nieuwsbrief graag aan u voor. Dit najaar kan u zelf mee 
beslissen welke voorstellen ook gerealiseerd worden. 

Maar eerst wens ik u uiteraard een schitterende zomer toe!

Sven Taeldeman

Schepen van Stadsontwikkeling,  
Ruimtelijke Planning en Wonen

Opening 
Dienstencentrum 

Ledeberg:  
nog even nagenieten

In de kijker
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Woord vooraf
Sven Taeldeman
Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen



 
De 6 voor      
Ledeberg

SAMEN GENIETEN VAN GROEN 

De tuin van het Woonzorgcentrum (WZC) De Vijvers grenst 
aan het park De Vijvers. Maar op dit moment kan je vanuit 
de tuin niet rechtstreeks het park in lopen. Als het park 
heraangelegd is, zal dat wel kunnen. Enkele voor rolstoelen 
toegankelijke paden zullen daarvoor zorgen. ’s Avonds 
kunnen ze met poortjes afgesloten worden. Zo kunnen niet 
alleen bewoners makkelijker een wandeling maken in het 
park. Ook bezoekers van het park kunnen dan genieten van 
de heraangelegde tuin van het Woonzorgcentrum en het 
bijhorende terras. Bovendien geeft het Woonzorgcentrum 
een deel van haar tuin in bruikleen aan de Stad, die daardoor 
het park kan vergroten en toegankelijker maken vanaf de 
Walstraat. 

Het Woonzorgcentrum heeft altijd verbinding met de buurt 
gezocht. “Door onze tuin open te stellen dragen we ons 
steentje bij aan het samenleven in de stad,” zegt directeur 
Dirk Beyens. “Doordat we de tuin ’s avonds kunnen afsluiten, 
blijven de bewoners zich tegelijk veilig voelen.” De werken 

aan het park zouden volgende winter moeten starten. Het 
Woonzorgcentrum investeerde ondertussen alvast in een 
heuse rolstoelfiets, waarmee bewoners door het park 
kunnen gereden worden om te genieten van het groen.

De plannen voor het vernieuwde Park De Vijvers vindt u op 
www.stad.gent/ledebergleeft 

VEILIG DE SCHELDE OVER 
Gent zet sinds enkele jaren flink in op de aanleg van nieuwe 
parken. Die worden met elkaar verbonden in groenassen. 
De Ledebergse Scheldemeander is zo’n groenas: een 
kralensnoer van parken, met elkaar verbonden door 
een fiets- en wandelpad. Op deze groenas wordt een 
nieuw parkje aangelegd aan de achterzijde van de Jenny 
Tanghestraat, tussen het kantoorgebouw Zuiderpoort 
en de Schelde. Het wordt een aangename plek voor 
buurtbewoners, werknemers en passanten. Het parkje 
biedt rechtstreeks toegang tot het water. 

Op dezelfde plek zal een nieuwe fietsbrug de omgeving 
van de Zuiderpoort en Bellevue op een veilige manier 
verbinden met het centrum van de stad. Ook het zwembad 
De Strop wordt zo beter bereikbaar met de fiets. 

Binnenkort start het openbaar onderzoek voor de 
bouwvergunning voor de fiets- en voetgangersbrug. U kunt 
hierover vragen stellen op een spreekuur op 12 juni in het 
kantorencomplex Zuiderpoort aan de Gaston Crommelaan, 
van 17 tot 20 uur. 
Meer info via coordinatie.dg@stad.gent of 09 266 77 60

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 dienst-
verlening 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.

Vanuit de tuin van het Woonzorgcentrum zal je het park De Vijvers kunnen inlopen.

Het parkje aan de Schelde wordt een aangename plek. (simulatie)
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Ledebergenaren steken 
de handen uit de mouwen

Onder de noemer ‘Ledeberg Leeft’ werden in de voorbije jaren straten en nieuwe ontmoetingsplekken 
ingericht, woningen opgeknapt, er kwam meer groen… Maar Stadsvernieuwing is niet alleen een zaak van 
stadsdiensten, ontwerpteams en aannemers. Ook bewoners en organisaties uit de wijk nemen initiatief 
om hun wijk te verbeteren. 

DE STANDAERTSITE:  
EEN PLEK VOOR EN  
DOOR DE BUURT

Eind 2013 kocht de Stad Gent de terreinen van 
de voormalige doe-het-zelfzaak Standaert om er 
samen met de buurt een open ontmoetingsplek 
van te maken. Eerder las u in deze nieuwsbrief 
al over de plannen voor het nieuwe gebouw en 
de tuin. Als alles goed gaat, zijn de bouwwerken 
eind 2018 klaar.

Maar de Standaertsite is niet enkel een 
gebouw. Van zodra het terrein beschikbaar 
was, organiseerden buurtbewoners er een 
fietskeuken, de boerenmarkt en nog veel 
meer. Voor de duur van de werken kregen die 
initiatieven grotendeels elders een plekje. Heel wat mensen 
hebben de boerenmarkt bijvoorbeeld al teruggevonden op het 
Centrumplein. Na de werken kunnen de activiteiten terugkeren 
naar de Standaertsite.

Als de werken klaar zijn, zullen de buurtbewoners zelf het beheer 
van de site in handen nemen. Daarover lopen nu gesprekken 
tussen de buurt en Stad Gent. De Stad zal wel nog instaan voor 
groenonderhoud en blijft eigenaar van het gebouw.

Een groot deel van de bewoners en verenigingen die bij de 
tijdelijke activiteiten betrokken waren, zijn nu samengebracht 
onder de naam ‘de Standaertgroep’. Zij zoeken uit hoe de site 
een laagdrempelige, gezellige ontmoetingsplek kan worden die 
toegankelijk is voor iedereen uit de buurt. 

‘Een gezellige ontmoetingsplek’ betekent niet 
voor iedereen hetzelfde. Daarom schakelden we de organisatie 
Timelab in om alles op een rijtje te helpen zetten. Na twee lange 
vergaderingen kwamen de mensen van de Standaertgroep tot een 
definitie waar iedereen zich in kon vinden. Die eerste stap maakt 
het nu mogelijk om verdere afspraken te maken.

De aannemer levert het gebouw casco op. Dat betekent dat zaken 
als verlichting, vloerbedekking of een keuken nog niet geplaatst 
zijn. Ook in de tuin zal er nog ruimte zijn voor fruitbomen of een 
moestuin. Helpende handen zullen zeker van pas komen als al die 
werken moeten uitgevoerd worden.

De volgende Ledebergse organisaties en diensten maken 
deel uit van de Standaertgroep: vzw Samenlevingsopbouw, 
Brede school, vzw Elftwelf, bewonersgroep Ledeberg Doet 
Het Zelf, Intercultureel netwerk Gent, Dienst Ontmoeten 
en Verbinden (buurtwerk), Lejo vzw, vzw Scaramouche, de 
Fietskeuken, Op Wielekes en de dienst Beleidsparticipatie 
van Stad Gent.

Wilt u graag meehelpen in de Standaertsite of wenst u 
meer informatie? Contacteer dan wijkregisseur Nathalie  
Desmet, nathalie.desmet@stad.gent of  09 266 82 53.

“We hebben uitgebreid gediscussieerd 
over de betekenis van woorden als 

‘laagdrempelige ontmoeting’, ‘gezellig’, 
‘open communiceren’: wat betekent dit 

én hoe doen we dat?” 
Nathalie Desmet, wijkregisseur
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Op dit moment bespreekt de Standaertgroep hoe ze de ruimtes 
zullen verdelen. In sommige ruimtes mogen activiteiten als een 
lasatelier of fietsreparaties vuil veroorzaken. Andere ruimtes zijn 
gereserveerd voor ‘propere’ activiteiten. Daarnaast komt er een 
centrale ontmoetingsruimte. 

Daarna moeten er afspraken komen over het beheer zelf. Wie houdt 
de gebouwen schoon? Wat zullen de huisregels zijn? Hoe zorgen 
we ervoor dat het financiële plaatje blijft kloppen? Op die vragen 
en vele andere willen de Standaertgroep en de Stad een antwoord 
hebben, als de vernieuwde site wordt geopend. 

Tot 31 maart konden Gentenaren hun project indienen voor het Burgerbudget.

Zo zal de Standaertsite er ongeveer uitzien na de renovatie.

BURGERBUDGET:  
VOORSTELLEN VOOR LEDEBERG
Dit voorjaar konden Gentenaren voorstellen doen aan de Stad 
om zelf hun eigen omgeving te verbeteren. Via het Burgerbudget 
kunnen ze tot wel 150 000 € krijgen om hun idee te realiseren. 

Ook uit Ledeberg kwamen originele voorstellen. Zo droomt iemand 
van een speeltuin voor volwassenen. Iemand anders wil een volkstuin 
inrichten op het dak van een fabriekshal en ook in de Tuin Van Heden 
zijn er heel wat ideeën. Iemand stelt voor om een klimfresco te maken 
in de buurttuin in de Moriaanstraat, en een groep bewoners wil de 
inkomhal van de bibliotheek ombouwen tot een knusse en actieve 
ontmoetingsplek. 

Er is ook een voorstel om samen met buren de spoorwegmuur aan 
de Frans Deconinckstraat aan te pakken. Sommige voorstellen 
zetten in op een warme samenleving. Zo wil iemand een netwerk 
van vrijwilligers inzetten om kinderen te helpen bij hun huiswerk. De 
organisatie LEJO wil jongeren vaardigheden laten opdoen door hen te 
laten klussen voor wie dat nodig heeft. En wat dacht u tenslotte van 
een heuse wellness in LDC De Knoop?

U kunt deze en vele andere Gentse ideeën terugvinden op de 
website www.burgerbudget.gent. De indieners kunnen nu hun 
projectvoorstellen tegen 30 juni verder verfijnen. Van 29 september 
tot en met 14 oktober kunnen alle Gentenaren van 14 jaar en ouder 

mee beslissen welke voorstellen werkelijkheid worden. Hoe die 
stemming verloopt, zult u kunnen lezen op dezelfde website. 

Zijn er ondertussen vragen over het Burgerbudget? 
Neem dan contact op met Evelyne Deceur van de Dienst 
Beleidsparticipatie via evelyne.deceur@stad.gent of 
09 266 84 34.

Hebt u ook ideeën voor uw wijk? 
Stad Gent ondersteunt bewoners op nog andere manieren. Zo 
is er onder andere een uitleendienst voor feestmateriaal en de 
subsidie voor evenementen Wijk Aan Zet. U vindt informatie over 
deze en andere vormen van ondersteuning op www.stad.gent. Ook 
buurtwerk Ledeberg-Moscou kan u informatie geven of u helpen 
bij een aanvraag. 
Mail buurtwerking.ledeberg@stad.gent of bel 09 267 16 63. 



NIEUWE WOONERVEN

In Ledeberg worden verschillende straten omgevormd tot woonerf. 
De auto zet er een stapje terug, zodat bewoners de straat volop 
kunnen gebruiken om elkaar te ontmoeten, te spelen, te leven. 
Voetgangers mogen de hele breedte van de straat gebruiken. 
De werken in de Hilarius Bertolfstraat, de Rederijkersstraat, de 
Huurhouderijstraat en de Van den Heckestraat zijn zo goed als 
afgerond. In de Van den Heckestraat is de aannemer nog bezig. In 
de andere straten moeten nog enkele afwerkingen gebeuren.
Extra groen fleurt de woonerven op. In de plantvakken worden 
volgende winter passende bomen geplant. Bewoners van 29 
woningen gaven bovendien al aan dat ze een geveltuintje willen 
aanleggen.

In de Frans De Coninckstraat en de Adolf Van Ooteghemstraat 
beginnen de werken voor de zomer. Ze zullen ongeveer een 
jaar duren. De spoorwegmuur langs de Frans De Coninckstraat 
wordt groener en mooier. Onder de brug van de E17 komt een 
buurtparking. Aan de doorgang van de Frans De Coninckstraat naar 
de Hundelgemsesteenweg komt een pleintje en bij de hoek met de 
Moriaanstraat een groene straathoek.

Door enkele bomen in slechte staat in de Adolf Van Ooteghemstraat 
te rooien, zullen de andere bomen volop kunnen uitgroeien. In die 
straat zal het water aflopen naar een wadi, een geul waarlangs 
regenwater in de bodem kan dringen. Een wandelpad in de Adolf 
Van Ooteghemstraat zal je naar het Papeleupark leiden, dat ook een 
opknapbeurt krijgt. 

De plannen voor de nieuwe woonerven vind je op www.stad.gent/
ledebergleeft 

HET CENTRUMPLEIN:  
DE LAATSTE LOODJES

Ter hoogte van de oude Wasserij De Graeve in de Ledebergstraat 
komt een doorgang naar het vernieuwde Centrumplein. Daarnaast 
wordt de buurtparking verder aangelegd. Door de activiteiten van 
de wasserij is de bodem op deze plek vervuild. Na de heraanleg 
zal de bodem dan ook verder gesaneerd worden. Dat gebeurt door 
injectie van een ongevaarlijke stof die de vervuiling op een natuur-
lijke manier afbreekt. Dit proces kan enkele jaren duren. Half april 
startte de eigenlijke aanleg van dit deel van het plein. Als het weer 
meezit, kunt u de doorgang tegen half mei gebruiken.
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De 6 voor Ledeberg
(vervolg)

EEN NIEUWE GROENE 

STRAATHOEK

Aan het eind van de zomer wordt de hoek van de Langestraat 

en de Driesstraat aan de bibliotheek aangepakt. Aan twee kan-

ten van het kruispunt komen er plantvakken in cortenstaal, 

een soort weerbestendig metaal met een typische roestbruine 

kleur dat ook elders in Ledeberg al werd gebruikt. In totaal drie 

bomen zullen schaduw geven en langs twee plantvakken zal je 

ook kunnen zitten. Aan de bibliotheek komen ook fietsrekken. 

Deze hoek aan de bibliotheek krijgt een mooie nieuwe inrichting

In het voorjaar van 2017 is ook het laatste stukje Centrumplein klaar.

Zo zal de Frans Deconinckstraat eruitzien na de heraanleg.



Jan De Maeseneer gaat eind juni met pensioen. De 
professor huisartsgeneeskunde is de oprichter 
van het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt. 
Wij zochten hem op voor een gesprek. 

Hoe bent u in Ledeberg terecht gekomen?

Jan De Maeseneer: Mijn vrouw en ik woonden als student 
in Ledeberg. In 1978 wilden we een praktijk opstarten in de 
Noordwijk in Brussel. Maar toen keken we rondom ons en 
we zagen hoeveel werk hier was. Tegelijk waren er weinig 
voorzieningen. Het OCMW was na de fusie overgebracht 
naar het administratief centrum Driebeek in Gentbrugge. 
Heel wat mensen in Ledeberg droegen toen een verleden 
met zich mee: in de gevangenis, in de psychiatrie… We 
zagen hier een grote openheid om samen te leven, ook met 
kwetsbare mensen. Maar er was ook veel armoede.

Onze praktijk evolueerde snel naar een wijk gezond-
heidscentrum, waar verschillende gezondheidswerkers 
samen werkten. Als studenten discussieerden wij 
veel over nieuwe modellen voor gezondheidszorg. Wij 
wilden geen klassieke dokter zijn, met een witte jas op 
een piedestal. Het wijkgezondheidscentrum De Sleep 
startte als eerste in 1976. In 1979 namen wij onze 
eerste verpleegkundigen aan. In 1982 hadden ook wij in 
Ledeberg een multidisciplinair team met diëtisten en 
maatschappelijk werkers erbij. 

In 1986 vroegen we samen met andere hulpverleners om 
terug meer dienstverlening naar Ledeberg te brengen. 
Het OCMW is dan teruggekeerd naar de Ledebergstraat. 
In die periode is ook  de samenwerking met de Stad Gent 
begonnen. Vandaag maken mensen geen onderscheid 
tussen een privaat initiatief als het onze en een publieke 
voorziening zoals het Lokaal Dienstencentrum De Knoop. 
Ze weten: ze gaan mij hier helpen zonder naar mijn 
portemonnee te vragen. Hulpverleners, politie, scholen en 
buurtorganisaties spreken elkaar ook al 30 jaar elke drie 
maanden op een wijkoverleg. Dat noem ik het mirakel van 
Ledeberg! Ik denk dat de wijk in 40 jaar tijd echt vooruit is 
gegaan dankzij de goede samenwerking tussen de Stad, 

OCMW en privé-
initiatieven.

Het is ook goed 
dat jonge mensen werden 
aangemoedigd om in Ledeberg te komen wonen. 
En de wijk zelf is aangepakt. Krotten zijn afgebroken en 
vervangen, er is groen bij gekomen... 

De laatste jaren valt natuurlijk de multiculturalisering 
erg op. We hebben nu 106 nationaliteiten in Ledeberg. 
Elk spreekuur in het Wijkgezondheidscentrum is 
een wereldreis. Het is niet altijd makkelijk, maar wel 
verrijkend. Eigenlijk lukt dat ons in Ledeberg vrij goed. 
Mijn droom is dat we er zouden in slagen om enkele 
talentvolle jongeren uit verschillende gemeenschappen 
in Gent op te leiden tot artsen, verpleegkundigen en 
maatschappelijk werkers. 

U werkt aan de universiteit en op internationaal niveau, 
tot in Afrika. Welke plek heeft Ledeberg daarin?

Jan De Maeseneer: Vanuit de universiteit laten we 
studenten elk jaar een week meedraaien in verschillende 
wijken in Gent, waaronder Ledeberg. Ons werk rond 
de opleiding van huisartsen in Afrika geeft vorm aan 
internationale solidariteit. Daarnaast werk ik als expert 
eerstelijnsgezondheidszorg voor verschillende nationale 
en internationale overheden en organisaties. Maar ik 
ben zelf altijd consultaties blijven doen. Na een moeilijke 
beleidsvergadering doet het deugd om weer mensen 
concreet te kunnen helpen. De voorbeelden uit de praktijk 
helpen ook bij onderhandelingen met politici. Voor mij is 
dat allemaal één verhaal.

Gaat u het heel erg missen?

Jan De Maeseneer: Ja. Maar veel bekwame en 
geëngageerde mensen nemen het in de Botermarkt 
over. Ik heb veel kansen gekregen en heb met 
fantastische mensen mogen samenwerken. Daar ben ik 
heel dankbaar voor.
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Een hart voor Ledeberg

“Dat 40 tot 50 mensen al 30 jaar 
elke drie maanden samenkomen 
op het wijkoverleg, noem ik het 

mirakel van Ledeberg!”

 ‘De wijk is in 40 jaar tijd 
echt vooruit gegaan’

Het wijkgezondheidscentrum aan de Hundelgemsesteenweg

INTERVIEW
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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

  ELKE WEEK  

> Di 13.50 – 14.50 uur Starten met bewegen op muziek voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar 

> Do 19 – 20 uur (ism Sportdienst Gent)

   
 

(niet op feestdagen en schoolvakanties) - € 0.50  per les 

   
 

Dienstencentrum De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg

> Meer info  
 Wijkgezondheidscentrum Botermarkt, T 09 232 32 33

   
 

gezondheidspromotie@wgcbotermarkt.be

 
  VRIJ 12 MEI  

> 19.00 – 23.00 uur 60 Fuif met DJ Luc Around 

   
 

Lokaal dienstencentrum De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg

   
 

€ 4 voorverkoop -  € 5 aan de kassa 

> Meer info  
Secretariaat van LDC De Knoop, T 09 266 45 80.

  WOE 7 JUNI  

> 9.30 – 11.30 uur Voordracht: Gezond ouder worden

   
 

Lokaal dienstencentrum De Knoop, 

   
 

Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg

   
 

Inschrijven vóór 2 juni

   
 

toegang gratis

> Meer info   
Secretariaat van LDC De Knoop, T 09 266 45 80

  MA 12 JUNI  

> 17 - 20 uur  
Spreekuur over de geplande fiets- en voetgangersbrug aan de Zuiderpoort  

 
 

(zie p 3)

> Meer info  
Zuiderpoort, Gaston Crommelaan 6 1000, 9050 Ledeberg

   
 

coordinatie.dg@stad.gent, T 09 266 77 60

  VRIJ 16 JUNI  

> 18.00  – 23.00 u. Latinofeest

   
 

€ 4 voorverkoop -  € 5 aan de kassa

> Meer info  
Lokaal dienstencentrum De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg

  ZO 18 JUNI  

> 12 - 17.30 uur 
Feestelijke opening zuidelijk deel Gentbrugse Meersen

   
 

Speelbos aan de Koningsdonckstraat, Gentbrugge

   
 

toegang gratis

> Meer info  
Nele Vanhooren,  T 09 266 82 37

   
 

nele.vanhooren@stad.gent

  DO 14 SEPT  

> Voormiddag 
Start fietslessen: reeks van 10 lessen voor volwassenen (ism Sportdienst Gent)

   
 

Donderdagvoormiddag tussen 14/9 en 23/11

   
 

Frans De Mildreef (via Meierij), Ledeberg

   
 

€ 15 voor de 10 lessen (inschrijven verplicht!) 

> Meer info  
Wijkgezondheidscentrum Botermarkt, T 09 232 32 33

   
 

gezondheidspromotie@wgcbotermarkt.be

Activiteitenkalender

DEZE KALENDER GEEFT EEN OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN IN LEDEBERG. 

Mogelijke wijzigingen in de activiteitenkalender maken we bekend via www.ledebergleeft.be  

of u vindt ze terug op de website van de partners vemeld in de activiteitenkalender. 

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 


