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Gerhard Richter in S.M.A.K.

 85 op de schaal van Richter
Marcel Duchamp, de man 
die bij wijze van kunst een 
urinoir tegen de muur hing, 
noemde schilderkunst dood. 
Om zijn stelling kracht bij te 
zetten, maakte hij nog een 
laatste abstract schilderij: 'Nu 
 descendant un escalier' (Naakt 
afdalend van een trap, 1912).  
Het leek op een ontploffing van 
planken. Het was een teken 
des tijds. Maar een Oost-Duit-
ser stak een halve eeuw later 
een middelvinger op: ene 
 Gerhard Richter. Hij schilderde 
zijn eigen vrouw: 'Ema (Akt 
auf einer Steppe)', een zeer 
mooie, naakte vrouw die een 
trap afdaalt. Het werk was een 
sensatie, die in heel Europa 
schilders opnieuw hoop gaf.
Schilderkunst kreeg een rebels 
kantje en Richter dreef het nog 
een stuk verder: hij eiste een 

rol op in het maatschappelijke 
debat met een reeks schilde-
rijen over de RAF (Rote Armee 
Fraktion). Die sloeg in Duitsland 
in als een bom. Het land was 
nog niet klaar om te debatteren 
over eigen, binnenlandse ter-
roristen en de weinig prettige 
manier waarop ze aan hun 
einde kwamen.  

Hoop
Curator Martin Germann 
(S.M.A.K.): “Gerhard Richter zei: 
‘Kunst is de hoogste vorm van 
hoop’. Hij is ook een kunstenaar 
die reageert op de wereld. Het 
geloof in de kunstenaar is wat 
mij zo sterk in hem aantrekt.” 
Daarin staat Germann niet 
alleen. Er is nauwelijks een 
 hedendaagse schilder met faam 
te bedenken die zich niet door 
Richter beïnvloed noemt. 

Bijna droog
Richter wordt 85 en dat leidt 
wereldwijd tot overzichts-
tentoonstellingen, ook in het 
S.M.A.K. in samenwerking met 
Kunstmuseum Bonn.  Verwacht 
je niet aan de iconische 
schilderijen, maar wel aan een 
gedegen en fijn overzicht van 
zijn oeuvre. Martin Germann: 
“We brengen zeer vroeg werk, 
installaties en Richter zelf stond 
erop dat we ook zijn recent-
ste schilderwerk tonen. Hoe 
recent? Wel, we hopen dat alles 
droog is wanneer we het naar 
Gent brengen (lacht).”

Abstract schilderij, 2016, Olieverf op doek, 75 x 250 cm, Privéverzameling © Gerhard Richter

INFO
‘Gerhard Richter - Over schilderen’
tot 18 februari, S.M.A.K., Jan Hoetplein 1

 09 240 76 01
 www.smak.be  

Bevoegd: schepen Annelies Storms
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Bouw mee 
aan de stad

Gent heeft een stevige traditie 
van burgerbewegingen en 
participatie. Onderzoeker 
Michel Bauwens bracht ze 
in kaart. Hij was onder de 
indruk: “Het aantal initia-
tieven vertienvoudigde in de 
laatste jaren.” Zes bevlogen 
Gentenaars getuigen over 
hun project.

Leef je uit
in het jeugdhuis

Meer dan twintig jeugdhuizen 
telt Gent. Voor veel jongeren is 
het een tweede thuis. Een plek 
waar ze verantwoordelijkheid 
opnemen én waar ze creatief 
en ongeremd jong kunnen 
zijn. In het jeugdhuis oefenen 
ze voor het échte leven. Wat 
drijft de vrijwilligers?  

Strijden
tegen het vergeten 

Met Allerheiligen sta je er 
even bij stil: welke laatste 
rustplaats kies je voor jezelf 
en je geliefden? Een handig 
overzicht van de tientallen ge-
denkvormen - van kelders en
grondgraven over columbaria 
tot urnentuinen - helpt je bij 
die beslissing. Niet alle 90.000 
graven in Gent worden nog 
onderhouden. Daarom zoekt 
de Stad nog vrijwilligers om te 
helpen. 

Eerste hulp 
bij verbouwen en  
verhuren

Bij heel veel mensen staat een 
comfortabele woning helemaal 
bovenaan het verlanglijstje. 
Terecht! Maar vóór je koopt, 
(ver)bouwt of verhuurt, word 
je geconfronteerd met duizend 
praktische vragen.  Antwoorden 
krijg je op het Woonevent van de 
Stad, op  zaterdag 2 december in 
het ICC.
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BUURT BEWEEGT GEZOND

AD REM ZOEKT LEDEN
 
Ad Rem, de Gentse adviesraad voor 
etnisch-culturele diversiteit, zoekt nieuwe 
leden. Ben je geïnteresseerd in het 
etnisch-culturele stadsbeleid en denk je daar 
wat aan te kunnen bijdragen? Stel je kandi-
daat: stuur vóór vrijdag 1 december een mail 
met een korte voorstelling en motivatie naar 
adviesraad.ecd@stad.gent. Na een kennis-
makingsgesprek word je uitgenodigd voor 
de Algemene Vergadering, waar de 20 leden 
gekozen worden. 
 

 09 267 03 02 (Adviesraad Ad Rem) 
 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)

Wil je met je buren gaan joggen? 
Of wekelijks een uurtje volleyballen, of yoga 

doen? Met 'Buurt Beweegt Gezond' wil de Stad 
buurtbewoners aanzetten om op eigen initiatief 

samen te bewegen. Heb je een sportief idee 
en krijg je minimum acht mensen bij elkaar? 

De Stad en Sport Vlaanderen zorgen voor een 
gratis lesgever. Download het volledige regle-
ment en aanvraagformulier op www.stad.gent  

(tik ‘Buurt beweegt gezond’ in het zoekvenster) 
of haal een formulier bij de Sportdienst (Zuider-

laan 13), de Dienst  Ontmoeten en Verbinden 
(Keizer Karelstraat 1) of de Dienst Welzijn en 

Gelijke Kansen (Woodrow Wilsonplein 1). Stuur 
het uiterlijk zes weken voor de start van je acti-
viteit naar de Sportdienst, Zuiderlaan 13, 9000 

Gent of mail het naar sportdienst@stad.gent.

 09 266 80 00 (Sportdienst)

GEZOCHT:  
digi-vrijwilligers  
voor huiswerk

Ben je thuis in de digitale wereld 
en werk je graag met kinderen? 
Bibliotheek De Krook en Onder-
wijscentrum Gent zoeken vrijwilli-
gers om kinderen en jongeren uit 
de lagere en middelbare school 
te helpen met een computer-
presentatie, zoeken op het internet, 
Bingel, Smartschool, Word, Excel, 
Powerpoint … De studieondersteu-
ning gebeurt tijdens de school-
periode van half januari tot half juni 
2018, elke maandag van 15.30 tot 
1 8 uur in de hoofdbibliotheek en de 
filialen in Ledeberg en Nieuw Gent. 
Een kolfje naar jouw hand? 
Stel je voor eind november kandi-
daat via liesbeth.moers@stad.gent 
(0477 96 12 28).

Opvang kerstvakantie
Start inschrijvingen

Ouders van kleuters en kinderen 
in het lager onderwijs kunnen voor 
vakantieopvang terecht bij de Dienst 
Kinderopvang. Voor de kerstvakan-
tie kun je opvang aanvragen van 
zaterdag 11 tot en met zondag 26 
november. Een overzicht van de 
inschrijvingsperiodes vind je op  
www.stad.gent (tik ‘vakantieopvang’ 
in het zoekvenster). Inschrijven doe je 
op www.kinderopvang.gent.  
Heb je geen internet? Bel dan naar  
09 268 20 91 (Dienst Kinderopvang) 
voor meer info.
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Dubbele steun voor 
diverse samenleving
 
Wil je het contact tussen Gentenaars met en zonder 
migratie-achtergrond bevorderen door een debat, 
workshop of een andere activiteit te organiseren? 
De maximum subsidie voor dat soort eenmalige 
activiteiten is verdubbeld tot 1.500 euro. Een aan-
vraag indienen kan het hele jaar door. Wil je steun 
voor projecten die langer lopen dan één maand? 
Dan kun je 8.500 euro krijgen. Als je project 
etnisch- culturele diversiteit combineert met het 
holebi-thema of met gender identiteit, wordt ook die 
steun verhoogd. 

 www.stad.gent/ecd 
 diversiteitsubsidie@stad.gent 
 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)

DE SPORTKAART

Kun je geen vaste avond in de week voor 
sport reserveren? Met de sportkaart is dat 
geen probleem: je sport wanneer je dat 
het best uitkomt. Instappen kan het hele 
schooljaar door. Bovendien kun je ‘zap-
pen’ tussen verschillende sporten: body 
fit, conditietraining, local tonic, total body 
impact (tienbeurtenkaart) en zwanger 
zwemmen (vijfbeurtenkaart). Je vindt alle 
info in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 
of op www.stad.gent/sport (tik ‘sportkaart’ 
in het zoekvenster).

 sportdienst@stad.gent 
 09 266 80 00  

SCHRIJF JE IN OP BE-ALERT
Stel dat de stroom uitvalt in de halve stad, zou het dan niet handig 
zijn om snel te weten hoe lang de panne zal duren of hoe je makke-
lijk meer nieuws kunt krijgen? Je kunt daarvoor rekenen op BE-Alert, 
een gratis toepassing van de federale overheid die je per e-mail, sms, 
fax, telefoon of sociale media informatie bezorgt wanneer zich een 
noodtoestand voordoet. Schrijf je in op www.be-alert.be. Vul zoveel 
adressen in als je wilt. Zo blijf je ook op de hoogte als er iets gebeurt 
in de buurt van je werkplek of de school van je kinderen.  

 hildegard.dierens@stad.gent 
 09 210 10 10 (Gentinfo)

Sportvoorzieningen
Milieuscreening

Om de zonevreemde ligging van drie 
kleine sportvoorzieningen in orde te 
brengen, maakt de Stad het ruimte-
lijk uitvoeringsplan (RUP) Sport- en 
Recreatieve Voorzieningen op. De 
milieuscreening toont dat het plan 
geen negatieve gevolgen heeft op 
het milieu. Je kunt de screeningsnota 
inkijken bij het Loket Stedenbouw en 
Openbaar Domein in AC Zuid, Wood-
row Wilsonplein 1, op  
www.lne.be/mer-dossierdatabank 
(dossiernummer SCRPL17186) of op 
www.stad.gent  
(tik ‘RUP 171’ in het zoekvenster).

  09 266 79 50  
 (Loket Stedenbouw en Openbaar Domein) 
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“Kunst op straat gaat 
een eigen leven leiden.”

Kunst op de  Korenmarkt

“Veel tijd om over kunst te filoso

feren heb ik niet, maar er valt mij 

toch iets op.” Elke De Bontridder  

druk in de weer in haar brunchzaak 

 kijkt vanuit het oude Postgebouw 

recht op de nieuwe kunstwerken 

op de Korenmarkt. “Dat werk voor 

de SintNiklaaskerk neemt de kleur 

aan van de gebouwen en de lucht. 

Als een kameleon. Een straffe ver

dwijntruc voor iets dat bijna 15.000 

kilogram weegt.” 

De vrouw die de sculptuur bedacht, 

zou blij zijn met de opmerkzaam

heid van de uitbaatster. Materiaal 

laten verdwijnen (‘immaterialiseren’) 

is namelijk het handelsmerk van 

kunstenares Ann Veronica Janssens. 

“Ik speel graag met de lichtheid. Dat 

was absoluut niet evident voor deze 

opdracht”, lacht ze. 

“Mijn stalen monument is een ode 

aan de architectuur in Gent. Da’s het 

concept. Maar je hebt geen uitleg 

nodig om het te begrijpen”, meent de 

kunstenares.  “Waar het mij vooral 

over gaat, is licht, lucht en schaduw. 

Als je ver staat, kun je dat samenspel 

zien. De schaduw en lichtstreep die 

de balk werpt, zijn altijd in beweging, 

altijd anders. En als je dicht genoeg 

gaat staan, zie je de stad anders.” 

Rijk verleden
Ayse Erkmen, die de sculptuur 

aan de andere kant van het plein 

ontwierp, wilde een sieraad maken. 

“Iets om op te spelden. Een broche. 

20 METER  
HOOG
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“Gent is een stad met 
een rijk cultureel 
verleden. Ik wilde 

een werk maken dat 
schitterde.”

Kunst op de  Korenmarkt

20 METER  
HOOG

Dat staat deze stad wel”, zegt de 

DuitsTurkse kunstenares. “Gent is 

een stad met een rijk cultureel ver

leden. Ik wilde een werk maken dat 

schitterde.” Ayse tekende honderden 

details na van traliewerk, ramen 

en deuren in de Gentse straten. “Ik 

stileerde die vormen rond een cilin

der die alles aantrekt. Als een grote 

magneet.”

Gedurfd
Twee gedurfde kunstwerken van 

twintig meter hoog op het bekendste 

plein van Gent: dat zal zijn impact 

hebben, weet Astrid Van Ingelgom 

van Cultuur Gent. “We hebben in 

deze stad een traditie van kunst in de 

publieke ruimte en voor de Koren

markt mocht het iets meer zijn. Het 

plein is het historische en commerci

ele centrum van de stad.”

‘Broche’ en ‘HD 400’ heten de kunst

werken officieel. Wat wordt dát 

straks in de volksmond? De Gente

naars zouden zichzelf niet zijn, als 

ze niet snel zelf een naam zouden 

bedenken. Kunstenares Ayse Erkmen 

vindt dat prima. “Da’s in alle steden 

zo”, zegt ze. “Kunst op straat gaat een 

eigen leven leiden.” 

INFO  
Cultuur Gent
Veldstraat 82A

 09 269 84 80
 cultuurdienst@stad.gent

Bevoegd: schepen Annelies Storms
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Wat verstopt
de gentse riolen?

KOSTPRIJS800.000 euro per jaar

Wat verstopt
de gentse riolen?

750 
 verstopte 

rioolroosters 
per jaar

Help je mee?
 Bekijk het filmpje op 

www.farys.be/nietinderiool

540 
 verstopte 

rioolaansluitingen
per jaar

Jean-Paul Rousseau Thierry Lambrecht

Wat zijn 
de gevolgen? 

✔ Stank
✔ Ongedierte

✔ Overstromingen

1

2

3

4

 

Zwerfvuil, hondenpoepzakjes, 
sigarettenpeuken …

Vet en olie

Pleister, cement en beton

Vochtige doekjes

“Afval is ons grootste 
probleem. 85% van de 

verstoppingen in de rioolroos-
ters komt door afval.”

“Je komt wat tegen in de Gentse 
riolen. Ik heb er al fietskettingen 

gevonden, een fietswiel … en 
zelfs een volledige fiets.”
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jong en wijs

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

Kunstendag voor Kinderen
Kinderen en kunst: het zijn twee handen op een buik. Als ze zelf kunnen 
tekenen, schilderen en dansen, spat het enthousiasme en de creativiteit eraf. 
Tijdens de Kunstendag voor Kinderen hebben kinderen tot 12 jaar zelf de 
touwtjes in handen. Op zondag 19 november zetten een heleboel Gentse 
cultuur- en kunstorganisaties allerlei activiteiten op poten, gratis of aan een 
voordeeltarief. Het volledige programma van deze zesde editie vind je op 
www.stad.gent/kunstendagvoorkinderen. 

 cultuurdienst@stad.gent  09 269 84 80 (Cultuur Gent)  

BIG BANG
Wil je kinderen leren houden van de rijkdom en diversiteit van 
muziek? Op zondag 12 november maak je samen met je kroost een 
avontuurlijke tocht langs onvergetelijke klankinstallaties en muziek-
voorstellingen. Dat kan tijdens 'Big Bang', een Europees muziek-
festival voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De voorstellingen vinden 
plaats tussen 13 en 18 uur, in en rondom Muziekcentrum De Bijloke, 
Jozef Kluyskensstraat 2. Een overzicht van alle activiteiten vind je op 
www.bigbangfestival.eu (klik op 'Gent 2017'). Tickets bestel je op de 
website of per telefoon, of koop je ter plaatse.

 www.bijloke.be  09 323 61 00  

Hij komt …
naar de stadshal
Wat heeft de Sint dit jaar in zijn grote boek 
geschreven over de kleine Gente naarkes? We 
komen het op zondag 19 november te weten. 
Dan maakt de goedheilige man zijn intrede in 
Gent. Vanaf 15 uur verwelkomen presenta toren 

Katja Retsin en  Lennart  Lemmens je 
onder de stadshal, waar ook 
doorlopend tot 17 uur kinder-
animatie is voorzien. Om 15.30 uur 
verschijnt de Sint aan zijn Sint- 

Niklaas kerk. Via Klein Turkije gaat hij 
met zijn Pieten naar de stadshal waar 
ze om 16 uur verwacht worden. Er 

worden snoepjes uitgedeeld, fratsen 
uitgehaald en er wordt gedanst en 

gezongen. Tussen 16.30 uur en 17 uur 
trekt de Sint met zijn gevolg opnieuw 

door Klein  Turkije voor hij terug in zijn kerk 
verdwijnt.  

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

 (tik ‘Sinterklaasintrede’ in het zoekvenster)

Tuutjesboom
Wil je je kindje van de tut afhelpen? De Sint en zijn 
Pieten maken het afscheid gemakkelijker door ze 
samen in de Tuutjesboom te hangen. Kom op dinsdag 
5 december om 16 uur naar Buurtcentrum Sluizeken 
(Godshuishammeke 20) om met de Sint, paard en 
Pieten naar de boom te gaan in 'De wereld van Kina: 
de Tuin'. Inschrijven kan nog tot vrijdag 1 december 
op kinatuin@stad.gent. Je betaalt 1 euro per kind. 
Kindjes die er in december niet bij kunnen zijn, 
kunnen elke woensdag tussen 13 en 15.30 uur hun 
tutje afgeven om het te laten ophangen. Verwittig wel 
even vooraf per mail of telefoon.

 www.dewereldvankina.be  kinatuin@stad.gent 
 09 225 05 42 (De wereld van Kina: de Tuin)
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Kopen, verbouwen en verhuren

Hoe laat is het? Tot zevenhonderd jaar geleden stelde 
niemand zich die vraag. De mensen keken naar de 

zon. Ze leefden op hun eigen ritme.  “Horloges bestaan 
nog maar enkele eeuwen, maar het is verbazend hoe 

sterk het uur vandaag ons leven bepaalt”, zegt Martine 
Van Asch (Historische Huizen Gent). “In de veertiende 

eeuw verschijnen de eerste torenklokken.  
Die zorgen dan al voor een veel strakkere planning 

van het dagelijks leven. Onze tentoonstelling  
‘In de ban van de tijd’, nog

tot eind maart 2018 in de Sint-Pietersabdij 
(Sint-Pietersplein 9), vertelt hoe we geleidelijk 
aan ‘l’homme horloge’ werden. We doen dat 
met oude manuscripten en prachtige objecten, 
zoals het 16de-eeuwse planetair uurwerk van 
Philip Immser. Een vernuftige manier om de 
uren, de planeten en zelfs de lengte van de 
dagen en nachten aan te duiden.”

Homme horloge

het ding
Martine Van Asch (Historische Huizen Gent)

 www.sintpietersabdijgent.be  09 266 85 00  
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Ja, er komt volop nieuwbouw bij in Gent. 

Maar het leeuwendeel van de Gente

naars koopt een bestaande woning. 

Die staat niet altijd even netjes in orde. 

Ieder jaar renoveren dan ook honderden 

Gentenaars een woning of appartement. 

Ze steken dubbel of driedubbel glas, 

vervangen oude elektriciteitsleidingen en 

kaduuk pastelsanitair uit de jaren vijftig, 

en op zolder komen een onderdak en iso

latie. De Stad staat je graag bij met raad, 

daad en een financieel duwtje in de rug.

Hulp bij premies
Irmine Vermandere (Dienst Wonen):

 “Van de meeste panden kun je best een 

warme, gezellige en energiezuinige thuis 

maken. We maken je graag wegwijs in 

het labyrint van premies. Een goede 

eerste stap is een bezoek aan een van de 

zes Gentse woonwinkels. Een woon

consulent overloopt alle premiemogelijk

heden. Ook met andere woonvragen ben 

je er welkom.” 

JE PLEK  
ONDER DE ZON

Bij heel veel mensen staat een comfortabele woning helemaal 
bovenaan het verlanglijstje. Terecht! Maar vóór je koopt, 
(ver)bouwt of verhuurt, word je geconfronteerd met duizend 
praktische vragen. Antwoorden krijg je op het Woonevent 
van de Stad Gent, op zaterdag 2 december in het ICC in het 
Citadelpark.

>>

Kopen, verbouwen en verhuren
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Je hoeft niet je hele huis te 

renoveren om op ondersteuning 

van de Stad te kunnen rekenen. 

Ook een kleine ingreep, zoals het 

juist afstellen van thermosta

tische kranen, kan al heel wat 

vragen met zich meebrengen. 

Weet je niet goed waar te begin

nen? Neem dan rechtstreeks 

contact op met de Energiecen

trale. Je krijgt er gratis advies en 

begeleiding van je energiezuinige 

verbouwing. Hiernaast vertellen 

drie Gentenaars hoe dat voor hen 

heeft uitgepakt. 

Verhuurders  
in de watten
Steeds meer mensen huren. Ook 

de huurders varen wel bij een 

comfortabele, veilige en betaal

bare woning. Voor een gezonde 

huurmarkt heb je goede verhuur

ders nodig.  

Mieke Maerten (Dienst Milieu en 

Klimaat): “Verhuurders en kotba

zen worden soms afgeschilderd 

als boemannen, terwijl de meeste 

gewoon een kwaliteitsvolle en 

energie zuinige woning willen 

verhuren. Daarom helpt de Stad 

ook hen. Wanneer zij willen 

renoveren, kunnen ze rekenen 

op hetzelfde aanbod van advies 

en begeleiding, bijvoorbeeld het 

opvragen en beoordelen van 

offertes en opvolging van de 

werken.”
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 “Ook groendaken  
 en regenputten.”

Simon Berlo (Dienst Milieu en 
Klimaat): “Elke eigenaar, huurder of 
verhuurder die energiezuinig wil 
renoveren, kan bij de Energiecen-
trale terecht voor gratis advies en 
begeleiding. Naast isolatie, ramen 
en verwarming zetten we nu ook in 
op groen daken en systemen om met 
regenwater om te springen, zoals re-
genputten en groendaken. Bovendien 
maken we je wegwijs in alle mogelijke 
subsidies en energieleningen.” Een 
nieuwe doelgroep zijn de apparte-
mentsbewoners. “Die helpen we met 
een stevig renovatie dossier om de 
mede- eigenaars mee te krijgen.”

EERSTE 

HULP BIJ 

RENOVATIE

INFO
Voor al je woonvragen: 

 09 266 76 40
 wonen@stad.gent
 www.stad.gent/wonen 

Bevoegd: schepenen Sven Taeldeman
en Tine Heyse

BUDGETWONING:  
IETS VOOR JOU?
Voor sommige kooplustige Gente-
naars is de prijs van een woning op de 
privémarkt net iets te hoog. Barbara 
Dubaere (stadsontwikkelings bedrijf 
sogent): “Als de Stad Gent of sogent 
een woonproject ontwikkelt, dan 
wordt twintig procent van die nieuwe 
woningen als budgetwoning op de 
markt gebracht. Dat is bijvoorbeeld 
het geval in de  projecten Tondelier, de 
Nieuwe Dokken, het Stapelplein en 
de Zeemanstuin.” De prijs van budget-
woningen ligt tot  twintig procent lager 
dan de marktprijs. Doe de budgettest 
en bekijk het aanbod op de website.

 www.budgetwoningen.gent

KOM NAAR HET ICC
OP 2 DECEMBER
De Stad wil met het Woonevent heel 
veel mensen aanspreken. Wil je kopen 
of heb je gekocht? Broed je op kleine 
of grote renovatieplannen? Verhuur je 
een woning of studentenkoten? Kom 
dan op zaterdag 2 december naar het 
ICC in het  Citadelpark (Van Ryssel-
berghedreef 2). Van 13 tot 18 uur kun je 
er gratis op tientallen standen van de 
Stad en van een hele reeks partneror-
ganisaties, zoals de brandweer en het 
sociaal verhuurkantoor, terecht met al 
je woonvragen. Daarnaast zijn er tal 
van lezingen rond woon thema’s als 
zorgeloos verhuren, de verwarmingsre-
volutie, een energiezuinige woning, het 
Gents bouwreglement en het opdelen 
van woningen.

 www.stad.gent/woonevent 

12



13

“Ook de mede-eigenaars  
 waren overtuigd.”

Camille Delbecque woont op de boven-
ste verdieping van een appartements-
gebouw uit de jaren zestig. “Het dak was 
nog niet geïsoleerd en er ontstond een 
vochtprobleem. De renovatiebegeleider 
kwam langs met een architect, maakte 
een gedetailleerd bestek en vlooide met 
ons de offertes uit. Zo kregen we waar 
voor ons geld en kon ik de andere be-
woners gemakkelijker overtuigen om in 
die renovatie te investeren. Het verschil 
in wooncomfort is groot: de warmte van 
de zon en de radiatoren blijft veel beter 
hangen.”

“Geen idee hoe ik het 
 moest aanpakken.”

Elke Naert wilde haar dak vernieuwen 
en isoleren. “Ik was een beetje overdon-
derd door de uiteenlopende verhalen 
waarmee de aannemers afkwamen. Op 
aanraden van een collega heb ik dan 
een renovatiebegeleider van de Energie-
centrale ingeschakeld. Zijn advies was 
verrassend uitgebreid. Hij kwam thuis 
kijken, hielp een bestek opmaken en 
offertes vergelijken en gaf zelfs raad over 
energiepremies en de energielening. 
Uiteindelijk heb ik dankzij het advies en 
de energielening niet alleen mijn dak, 
maar ook mijn achtergevel en ramen 
vernieuwd.”

 “Huurders hebben ook  
 recht op wooncomfort.”

Frederic de Clippele verhuurt een 
 woning. “We wonen zelf in een pas-
siefhuis en dus wilden we ook onze 
huur woning goed isoleren. Begin 2016 
hebben we de ramen vervangen en de 
vloeren en muren geïsoleerd. Volgend 
jaar isoleren we het dak en leggen we 
zonnepanelen. Huurders hebben ook 
recht op wooncomfort en een  scherpe 
energiefactuur. Bovendien blijven 
tevreden huurders langer huren. Ik was 
erg content over de energieadviseur. 
Objectieve raad is goud waard en je krijgt 
gegarandeerd een goede vakman.”

Je dak isoleren, ramen vervangen, een nieuwe verwarmingsinstallatie steken: met een paar 
doordachte ingrepen schroef je het energiegebruik van je woning sterk terug. 

De Energiecentrale zoekt een oplossing op jouw maat. Een renovatiebegeleider helpt je een 
goede aannemer te vinden en volgt de werken op. Wat dat kost? Helemaal niks!

Een afspraak met de Energiecentrale maken, kan via  09 266 52 00   www.energiecentrale.gent 
Bevoegd: schepen Tine Heyse
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kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór maandag 6 november naar 
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vijf winnaars 
krijgen een lunch voor twee personen bij Foodstorms, het 
popuprestaurant op de zesde verdieping van NEST (zie pagina 17).

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het Rommelaere Instituut in 
de Jozef Kluyskensstraat.
• Anaïs Billiet, Gent
• Jo Gentier, Gent
• Frank Ponnet, Gent
• Jacques Rombaut, Gent
• Veronique Snoeck, Gent
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Loketten Burgerzaken
Herfstvakantie
 
De loketten en dienstencentra van de Dienst Burgerzaken 
zijn gesloten op woensdag  1 en donderdag 2 november. Op 
vrijdagvoormiddag 3 november zijn de loketten in AC Zuid en de 
dienstencentra Gentbrugge, Nieuw Gent, Sint-Amandsberg en 
Wondelgem open van 9 tot 12.30 uur. Op zaterdag 4 november 
zijn de loketten in AC Zuid open na afspraak. Wie een nieuwe 
eID, een Kids-ID of een reispas nodig heeft, vraagt die dus het 
best zo snel mogelijk aan bij de Dienst Burgerzaken.

 09 210 10 10 (Gentinfo) 

Verlaging waterpeil

Van vrijdag 17 tot zaterdag 25 november wordt het waterpeil in 
de binnenstad een halve meter verlaagd. Dat geeft eigenaars 
van een pand aan de waterkant de kans om hun gevel te her-
stellen. Tegelijk worden fiets wrakken en andere rommel uit het 
water gehaald.

 09 292 12 11 (Waterwegen en Zeekanaal NV)

Straatparkeren met sms of app

Wist je dat je ook met een sms en een app kunt betalen om je 
auto op straat te parkeren? De dienstverleners 4411 en Parkmobile 
bieden zowel een sms-service als een app aan, Whoosh en Yellow-
brick enkel de app. Elke aanbieder heeft een eigen aanpak, maar 
allemaal vragen ze om vooraf te registreren. Het voordeel is dat 
je betaalt voor de precieze parkeerduur en geen minuut meer of 
minder, zoals bij de parkeerautomaten wel het geval kan zijn. 

 www.stad.gent/mobielparkeren  09 210 10 30 (Mobiliteitslijn)
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Waarom iets kopen, als je de kost even 

goed kan delen? Met die boodschap wil 

Gent haar inwoners massaal in de 

deelauto doen stappen. Autodelen is 

goed voor de leefbaarheid, het milieu én 

je portemonnee. Hoeft niet meer 

overtuigd te worden: Soetkin Bral uit 

Oostakker. “We zijn voor het eerst in een 

deelauto gestapt in 2014, om ons pleeg

kindje op te halen”, zegt ze. Soetkin en 

haar vriend hadden hun eigen wagen 

verkocht na de geboorte van hun oudste 

dochter. “Het omgekeerde van wat de 

meeste mensen doen (lacht). We zijn het 

openbaar vervoer beginnen gebruiken, 

en voor afstanden tot twintig kilometer 

nemen we de fiets.”

Soetkin woont in de stad omdat ze daar 

geen auto nodig heeft. “Een wagen 

brengt beslommeringen mee. Keuring, 

onderhoud, verzekeringen: ik wil me 

daar geen zorgen over hoeven te maken. 

En als het echt nodig is, kunnen we een 

auto reserveren. Dat is meteen een van 

de grote voordelen van het systeem: elke 

autorit is weloverwogen. ’t Is ook mooi 

meegenomen dat je een grotere wagen 

kunt nemen als je naar het container

park moet. En je mag op veel plaatsen 

gratis parkeren.” 

Voortrekker
Gent streeft naar 20.000 autodelers tegen 

2020. Om dat ambitieuze cijfer te halen, 

heeft de vzw Autodelen.net de campagne 

#gentautodeelstad uitgewerkt. Met zo’n 

7.500 autodelers is Gent de grootste 

autodeelstad van het land, maar is een 

verdrievoudiging van dat aantal haal

baar? Volgens Jeffrey Matthijs (Autode

len.net) wel. “De Stad voert een duidelijk 

beleid. Autodelers in Gent kunnen op 

veel plaatsen gratis bovengronds 

parkeren en krijgen hun inschrijvings

geld terug, tot 35 euro. Bovendien kun je 

subsidies krijgen voor de aankoop van 

elektrische deelvoertuigen en CNGdeel

voertuigen (op aardgas). Er is sowieso een 

groei van 2,5 procent per maand, en sinds 

april, de maand waarin onze campagne 

én het circulatieplan van start gingen, 

loopt het nog beter. Sommige autodeelor

ganisaties tekenen uitschieters tot negen 

procent op.”

Warmlopen
Jeffrey Matthijs: “De bedoeling is dat 

iedereen het principe leert kennen, ook 

senioren, bedrijven of groepen die traditi

oneel minder snel warmlopen voor 

autodelen. Voor twijfelaars heb ik 

eigenlijk maar één raad: probeer het 

eens. De instapkost krijg je terug en je 

kunt stoppen wanneer je wilt. Al 

betwijfel ik of je dat zult doen als je hebt 

ondervonden hoe gemakkelijk het is.”

HET EDELE DELEN
Gezocht: 20.000 autodelers

MEER INFO?
Is autodelen iets voor jou? Bekijk alle getuigenis-
sen op www.autodelen.gent. Daar vind je ook de 
praktische informatie.  

 09 242 32 75 (Gent Autodeelstad)
Bevoegd: schepenen Filip Watteeuw en Tine Heyse
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de route

Gent heeft een stevige traditie 
van burgerbewegingen en 

participatie. De Stad koestert 
die rijkdom en ondersteunt 

initiatieven van burgers. 
Daarom vroeg ze onderzoeker 

Michel Bauwens om ze in 
kaart te brengen en een 

model voor samenwerking 
voor te stellen. Zes bevlogen 
Gentenaars getuigen over 

hun project.

Samen met de Stad
Michel Bauwens, expert in ‘peer-to-peer’ 
of burgernetwerken, bracht wel 500 bur-
gerinitiatieven in kaart. Hij was onder de 
indruk. “Het aantal initiatieven vertienvou-
digde in de laatste jaren. Door die snel-
heid zijn ze nog niet altijd goed op elkaar 
afgestemd. De Stad moet het de initiatief-
nemers gemakkelijker maken en flexibele 
juridische oplossingen zoeken als de 
wetgeving bijvoorbeeld tegenwerkt.”

wiki.commons.gent  
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SAMEN BOUWEN 
AAN DE STAD

Burgerinitiatieven boomen in Gent
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INFO Ben je zelf actief in een burgerbeweging of heb je een idee voor Gent, kijk dan op  www.stad.gent (tik ‘samen doen’ in het zoekvenster) en zie hoe je mee kan 
bouwen aan je stad. Dienst Beleidsparticipatie  09 266 82 40  beleidsparticipatie@stad.gent - Bevoegd: burgemeester Daniel Termont

Buurderij
Je bestelt en betaalt online, waarna 
lokale boeren je ecovoedsel op don-
derdagavond zelf naar DOK brengen. 
Simpel en goed voor iedereen, ver-
telt Joksie Biesemans (de Buurderij). 
“De boer krijgt een correcte prijs en 
heeft geen overschotten, het transport 
gebeurt ecologisch en verpakkingen 
worden beperkt. Ook leuk is het sociaal 
contact: je kunt een praatje maken met 
de mensen die je eten produceren.”

www.dokgent.be/bewoner/de-buurderij 

UCO-été

Een buurtcinema, buurtkeuken, volkstuin-
tjes, optredens, spelletjesnamiddagen …
het programma van zomercafé UCO-été 
is stevig gestoffeerd. Lucas De Cocker 
(Bloemekensforum vzw): “Door werken 
moesten we even weg uit de voormalige 
UCO-textielfabriek in de Maïsstraat. We 
willen graag terug, want we hebben nog 
heel veel ideeën en onze vrijwilligers 
staan te trappelen.”

www.bloemekensforum.com 

Labland

Gent heeft nood aan ruimte om te leven 
en te werken, en wie goed zoekt, vindt die. 
Op onbenutte gronden, bijvoorbeeld. Eva 
De Meyst (Labland): “Daar willen we goed-
kope, compacte en ecologische woningen 
bouwen voor kwetsbare Gentenaars. We 
werken aan een recycleerbaar prototype. 
En in de Brugse Poort willen we een bin-
nengebied met garageboxen omvormen 
tot betaalbare en compacte woningen met 
gedeelde ruimten in het groen.”

www.labland.be

Ravotterij

Je wil niet elke schoolvakantie volproppen 
met kampjes? Ouders uit Rabot, Blaisant-
vest en Bloemekenswijk vonden de oplos-
sing: zij delen de kinderopvang. Liesbet 
Depauw (De Ravotterij): “Elke dag dat je 
op je eigen en andere kinderen let, geeft 
recht op vier dagen opvang. De Ravotterij 
is een dorpje in de stad, waar iedereen 
nieuwe vrienden maakt.” 

www.deravotterij.wordpress.com  

Nest 

De oude bibliotheek aan de Zuid wordt 
een kantoorgebouw. Maar momenteel is 
de plek een nest voor pop-ups en crea-
tievelingen die hun ei kwijt willen. Jules 
Gahide (NEST): “We hebben een deelpunt, 
makersplek, studio- en repetitieruimte, 
ontmoetingscafé, een co-workingruimte 
en een restaurant. Er is plaats voor cultuur, 
debat en evenementen. NEST is een lab 
waar geëngageerde mensen samen aan 
de stad van de toekomst bouwen.”

www.nest.gent 

Partago
Onbezorgd elektrisch rijplezier, propere 
lucht, minder auto’s: de coöperatie Par-
tago mikt hoog. Joachim Jacob: “Onze 
leden zijn zowel burgers als organisaties. 
Ze hebben via onze app toegang tot onze 
elektrische auto’s. Partago is een coöpera-
tie en dus honderd procent in handen van 
de gebruikers. Mooi meegenomen: een 
auto delen is goedkoper dan een auto 
hebben.”

www.partago.be 
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Allerheiligen

VECHTEN TEGEN  
HET VERGETEN

‘Een moderne ridder!’ ‘Een uitzonderlijke 

man!’ ‘Een oorlogsheld!’ Gentenaar Emma

nuel Stockman zingt de lof van Robert Leon 

Feyerick (18921940) en hij meent elk woord. 

“Ridder Feyerick was een Gentse textiel

industrieel. In 1914 redde hij een gekwetste 

sergeant uit het niemandsland. Hij raakte 

zelf twee keer gewond. In 1940 nam hij met 

zijn infanteriebataljon 212 Duitse soldaten 

gevangen, vlak voor hij sneuvelde.”

Robert Feyerick ligt op de Westerbegraaf

plaats. De eenvoudige arduinen grafzerk 

werd lang verzorgd door de vereniging 

‘verbroedering 2/22 Li’. Toch raakten graf en 

mens een beetje vergeten. Zonde, vond 

Emmanuel Stockman. Hij werd ‘peter’ en 

onderhoudt sindsdien trouw het graf. Zijn 

wapens in de strijd tegen de vergetelheid: 

borstel en bruine zeep! 

Bijzondere stadsgenoot
Zoals Emmanuel zijn er nog: Gentenaars die 

het graf van een bijzondere stadsgenoot 

verzorgen. Een tegeltje vermeldt hun inzet 

als peter of meter. Lieve Destoop (Groen

dienst): “Je kunt kiezen voor hergebruik. Dan 

laat je een historisch graf restaureren als 

laatste rustplaats voor jezelf. In ruil krijg je 

een gratis concessie voor 50 jaar. In sommige 

gevallen kun je ook een subsidie van 

maximum 2.500 euro krijgen om een graf te 

restaureren.” Met deze formules wil de Stad 

Gentenaars nauwer betrekken bij haar 18 

begraafplaatsen. “Gent heeft 90.000 graven 

en veel daarvan worden niet onderhouden”, 

zegt Lieve Destoop.  “Gelukkig kunnen we op 

de helpende handen van vrijwilligers 

rekenen. We zoeken trouwens nog 

 kandidaten. Je kunt je aanmelden via  

www.stad.gent/redeengraf. Daar vind je ook 

alle info over het peterschap.”

Gamma aan begraafvormen
Het is belangrijk om je vooraf goed te 

informeren over de laatste rustplaats van 

jezelf en je geliefden. Maarten Herbots 

(Groendienst): “Er zijn intussen tientallen 

gedenkvormen, van kelders en grondgraven 

over columbaria tot urnentuinen. Naar 

aanleiding van Allerheiligen hebben we alle 

gedenkvormen opgenomen in een overzicht, 

met daarbij ook de tarieven. Dat vereenvou

digt je beslissing.” Bevoegd: schepenen Sofie Bracke en  
Annelies Storms
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ALLERHEILIGEN 
PRAKTISCH
Tik ‘Allerheiligen’ in het zoek-
venster op www.stad.gent voor 
praktische info over 1 november 
(onderhoud, openingsuren, bloem-
pothouders …) of bel 09 225 68 59 
(Groendienst).

Zoek je het (tarief)overzicht? Tik 
‘gedenkvormen’ in het zoek venster  
op www.stad.gent en download 
de nieuwe brochure. Je kunt ze 
ook ophalen in de verschillende 
dienstencentra van de Stad of 
opvragen via 09 266 72 62 (Dienst 
Burgerzaken).

Wil je meer info over de subsidie 
voor restauratie van een graf?  
Bel 09 210 10 10 (Gentinfo).
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‘Plaats voor  
 creatief talent.’

Timon Van De Voorde (25) wil 
in Jeugdhuis Plek talent laten 
zien. “Gent wemelt van jonge, 
creatieve organisaties die een 
plaats zoeken om hun ding te 
doen. Plek biedt een platform. 
Elke maand krijgen we een 
andere bewoner over de 
vloer: een beginnende band, 
beloftevolle kunstenaars, een 
filmcollectief, een vereniging ... 
Vier weken lang is het gebouw 
van hen, ze gebruiken de ruim-
te zoals ze willen. Alles kan en 
alles mag. Elke vrijdagavond 
is er een open toonmoment. 
Jonge Gentenaars zijn welkom 
om de sfeer op te snuiven en 
te kletsen in de bar.”

JH Plek, Kammerstraat 10 
 plekgent

‘Loud & proud!’

Ilse Bosch (27) houdt van 
metalmuziek en hardrock. “Met 
enkele vrienden richtte ik 
Asgaard op, een jeugdhuis dat 
optredens en activiteiten voor 
jonge metalheads organiseert. 
Dat deden we eerst op verschil-
lende plekken in Gent, want we 
hadden geen eigen uitvalsba-
sis. Dit jaar vonden we onder-
dak bij Open Huis ‘t Bareeltje. 
Senioren uit de wijk komen er 
op weekdagen samen en 
tijdens het weekend genieten 
wij van onze muziek. We zijn 
prima buren en zetten samen al 
een spelletjesdag op. Ze 
vroegen meteen of de radio 
wat luider kon (lacht).”

JH Asgaard, Antwerpsesteenweg 763 
 jeugdhuisasgaard

‘Oefenen voor het  
 echte leven.’

Simon Lateur (27) is aanspreek-
punt voor de Gentse Jeugd-
huizen bij de Jeugddienst. 
“Namen als Minus One of Chez 
Choseken doen bij de meeste 
Gentenaars wel een belletje 
rinkelen, maar er zijn meer dan 
twintig jeugdhuizen in de stad. 
Ze worden vooral door vrijwilli-
gers gerund, met ondersteuning 
van de Jeugddienst: elk jeugd-
huis krijgt elk jaar een subsidie 
tussen 1.500 en 4.000 euro. En 
dat loont. Voor veel jongeren is 
het een tweede thuis. Een plek 
waar ze verantwoordelijkheid 
opnemen én waar ze creatief 
en ongeremd jong kunnen zijn. 
Ook fouten maken mag, in het 
jeugdhuis oefenen ze voor het 
échte leven.”

‘Eindelijk een hangplek  
 in de buurt.’

Ali Tilley (24) runt sinds kort een 
jeugdhuis aan de Wolterslaan. 
“Er was enkel het buurtparkje 
om met vrienden af te spreken, 
bij slecht weer konden we 
nergens heen. Zo ontstond het 
idee om een jeugdhuis op te 
richten. Sinds oktober is het 
zover: we vonden plek in het 
gebouw van Kunst(h)art, een 
lokale sociaal-culturele vereni-
ging. Het is nu al 'the place to 
be' voor jongeren in de wijk. Ik 
kan er mijn eigen passie ook 
kwijt. Als Mister Tranquil maak ik 
muziek en ons jeugdhuis heeft 
een eigen opnamestudio. Jong 
muzikaal talent kan zich hier 
komen uitleven.”  

JH Wolters, Wolterslaan 16 
 jeugdhuiswolters

Je kuste er misschien je eerste lief, je zag er je eerste concert of maakte vrienden voor het 

leven. Iedereen heeft herinneringen aan het jeugdhuis in z’n buurt. 

In de stad zijn er heel wat plekken waar jongeren zich kunnen uitleven. 

De jeugdhuizen zijn even kleurrijk als de Gentenaars zelf.

Op zaterdag 4 november zetten de Gentse jeugdhuizen hun deuren open voor de Dag van het Jeugdhuis. Buren, familie en vrienden zijn welkom om de sfeer op te snui-
ven. Meer info?  www.dagvandejeugdhuizen.be - Jeugddienst, Kammerstraat 12  09 269 81 10  jeugddienst@stad.gent Bevoegd: schepen Elke Decruynaere

de vier

JONG 
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agenda
november

ZO 5 NOV
Shop-op Zondag
 
Heb je tijdens de week 
weinig tijd over om te shop-
pen? Elke eerste zondag 
van de maand is koop-
zondag. Heel wat winkels 
in het centrum van Gent 
openen vanaf de middag 
hun deuren. Tijdens Shop-
op Zondag reis je helemaal 
gratis met bus en tram van 
en naar Gent.

 09 266 84 00 (Puur Gent)

MA 27 NOV - VR 1 DEC
Lekker eten  
in de sociale  
restaurants 

De Week van de Pollepel zet de 
sociale restaurants in de kijker. 
Elke dag staat er naast lekker 
eten een extraatje op het menu. 
Op maandag 27 november 
worden de voordelen van de 
UiTPAS uit de doeken gedaan, 
op dinsdag tafel je gezellig met 
mensen uit je buurt, woens-
dag worden de kinderen in de 
watten gelegd, donderdag krijg 
je wereldgerechten geserveerd 
en op vrijdag komt Het Favoriete 
Gerecht van de Gentenaar op 
tafel. Tot 22 november kun je op 
je favoriete gerecht stemmen. 
Kijk op de placemats van de 
sociale restaurants of surf naar 
www.stad.gent/ pollepel. Op de 
website vind je ook links naar elk 
restaurant en hun programma.

 09 266 83 00 (Dienst Werk)

ZA 4 & 18 NOV
DIGITAAL MAKEN:  
OPEN ATELIER 
 
Van juwelen tot naamkaartjes en zo veel meer: 
tijdens de gratis open ateliers 'Digitaal Maken' 
kun je je ideeën werkelijkheid laten worden. 
Om de twee weken op zaterdag, van 14 tot 
17 uur, staan in Bibliotheek De Krook (Miriam 
 Makebaplein 1) allerlei toestellen, zoals compu-
ters, lasercutters en 3D-printers, tot je beschik-
king. Professionele begeleiders steken je een 
handje toe. Je hoeft je niet in te schrijven, 
gewoon langskomen is de boodschap. Voor 
meer info surf je naar www.stad.gent/bibliotheek 
en klik door op ‘activiteiten’.

 bibliotheek@stad.gent  09 333 09 69 
 

ZA 28 OKT T.E.M. ZO 5 NOV

HERFST IN DE MUSEA 
 
Tijdens de herfstvakantie valt er in de Gentse musea elke 
dag een hoop te beleven voor kinderen: zoektochten, 
rondleidingen, ateliers … Op maandag 30 oktober kunnen 
kinderen vanaf 4 jaar bijvoorbeeld in het STAM naar een 
reeks animatiekortfilms over ‘de stad’ uit alle hoeken van 
de wereld kijken. De films passen in FilemKing, een nieuw 
vijfdaags filmfestival voor en door kinderen. Een overzicht 
van alle activiteiten in het S.M.A.K., MSK, Design museum 
Gent, STAM, Museum Dr. Guislain, MIAT, Het Huis van Alijn, 
De wereld van Kina en de Sint-Pietersabdij vind je op  
www.stad.gent/cultuur. 

 09 210 10 10 (Gentinfo)  
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WO 8, 15 & 22 NOV
#KLUBKROOK
 
In de Jongerenbibliotheek van De 
Krook is er elke woensdagnamid-
dag tussen 14 en 16 uur #KLUB-
KROOK, voor jongeren vanaf 14 jaar. 
Op 8 november kun je tijdens 'What 
to read' meepraten over verfilmde 
boeken, op 15 en op 22 november 
kun je games spelen. #KLUB-
KROOK is gratis en je hoeft je niet 
in te schrijven. Je vindt alle info op 
www.stad.gent/bibliotheek (klik door 
op ‘activiteiten').
 

 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook) 
 

WO 15 T.E.M. ZO 19 NOV
ISTANBUL EKSPRES

Voor het vijfde jaar op rij slaan De Centrale 
en de Handelsbeurs de handen in elkaar 
voor het muziekfestival Istanbul Ekspres. 

Het programma draait rond de Turkse 
muziekscene: oriëntaals erfgoed wordt ver-

mengd met popmuziek en jazz. Tickets voor 
de verschillende concerten kun je kopen op 

de websites of telefonisch via  
09 265 91 65 (Tickets Gent) of 09 233 77 88 

(Uitbureau).

 www.decentrale.be
 www.handelsbeurs.be 

 

DO 9 NOV
BEURS VOOR STARTERS
 
Wil je een onderneming opstarten of ben je al begon-
nen? Op de gratis beurs Ondernemen in Vlaanderen, 
op donderdag 9 november van 10 tot 18 uur in Flanders 
Expo Gent, kun je ideeën opdoen, informatie inwinnen 
en netwerken. De Startersfabriek, het platform voor alle 
Gentse starterinitiatieven, krijgt er een centrale plek. 
Daar kun je terecht bij onder meer OOG, Smart.be, 
Ulule, Acerta, Syntra en Voka. Hoe stel je een financieel 
plan op en hoe onderhandel je met je bankier?  
Dat, en andere cruciale zaken, krijg je tijdens work-
shops te horen.. 
De Startersfabriek is gastspreker. Het volledige pro-
gramma vind je op www.ondernemeninvlaanderen.be.
 

 startersfabriek@stad.gent 
 0473 11 01 54 (Startersfabriek)
 09 210 10 60 (OOG, Ondersteuningspunt Ondernemers Gent)

DO 9 NOV
Quotes in De Krook

Voor de maandelijkse interview-
reeks Quotes gaat historica en jour-
naliste Tina De Gendt in gesprek 
met auteurs van spraakmakende 
non-fictie. Op 9 november heeft 
Tina kinderrechtencommissaris 
Bruno Vanobbergen te gast. Aan 
de hand van enkele citaten uit zijn 
boek ‘Spelen in Zwarte Sneeuw’ 
schetst de auteur zijn manifest 
tegen kinderarmoede. Het interview 
vindt plaats van 19.30 tot 21 uur in 
Bibliotheek De Krook. Schrijf je in 
op www.vormingplusgent-eeklo.be 
(tik ‘Quotes’ in het zoekvenster) of 
via 09 224 22 65. 
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WO 8, DO 9 EN VR 10 NOV
Lichtplanwandelingen

Deze maand kun je ter gelegenheid 
van de twintigste verjaardag van 
het Gentse Lichtplan drie avonden 
gratis gegidste lichtplanwandelin-
gen volgen in de binnen stad. Na 
valavond tot middernacht proef je 
van een  speciale monument- en 
sfeerverlichting. De nieuwste tech-
nologieën zorgen bovendien voor 
energie besparingen. Reserveer je 
plekje vanaf 23 oktober via  
www.go.stad.gent/lichtplan of bel 
naar 09 210 10 10 (Gent info). Er is 
plaats voor in totaal 175 Gentenaars 
(50 per avond en 75 op vrijdag-
avond).
 

 www.stad.gent/gentverlicht 
 09 266 77 60 (projectbureau Ruimte)

21



ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

november

22

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

DO 30 NOV
Infomoment  
Groenestaakstraat 
en omgeving

De werken in de Groene-
staakstraat, Gaverstraat en 
Botestraat (tot aan de tram-
baan) gaan bijna van start. Het 
ontwerp zet in op veilige en 
comfortabele fietsinfrastructuur. 
Ook de rijweg en kruispun-
ten  worden aangepakt. Het 
infomoment over de start van 
de werken, timing en fasering 
vindt plaats op donderdag 30 
november om 20 uur in zaal De 
Zulle, Botestraat 98 in Wondel-
gem. Meer info vind je op  
www.stad.gent/openbarewerken 
(tik ‘Groenestaakstraat’, ‘Bote-
straat’ of ‘Gaverstraat’ in het 
zoekvenster)

 09 266 79 00 (Dienst Wegen, 
Bruggen en Waterlopen)

ZA 2 DEC
Opendeur
Zuiderlicht 

Eind november opent 
OCMW Gent de deuren 
van Zuiderlicht aan de 
Zuidbroek in Mariaker-
ke. Zuiderlicht biedt 
gespecialiseerde zorg 
aan mensen met een 
 psychische kwetsbaar-
heid, verstandelijke 
beperking en jong-
dementie. Op zaterdag 
2 december vindt de 
opendeurdag plaats en 
kun je een kijkje nemen 
in de nieuwbouw. Schrijf 
in vóór 24 november 
via www.go.stad.gent/ 
zuiderlicht of bel naar 
09 210 10 10 (Gentinfo).

 www.ocmwgent.be/ 
 zuiderlicht

ZA 25 NOV
Trefdag  
Bewonersgroepen
 
Hoe trek je buurtbewoners aan om 
samen iets te organiseren of een 
handje te helpen en hoe pak je de 
taakverdeling best aan? Op de Tref-
dag Bewonersgroepen in NEST, de 
tijdelijke invulling van de oude biblio-
theek op het Woodrow  Wilsonplein, 
kun je inspiratie opdoen. Tussen 
13.30 en 17.30 uur kun je aan dialoog-
tafels in gesprek gaan en ideeën, tips 
en ervaringen uitwisselen. De dag 
wordt afgesloten met een receptie. 
Meer info vind je op www.stad.gent/
trefdag-bewonersgroepen.  
Inschrijven kan nog tot 23 novem-
ber via www.go.stad.gent/trefdag-
bewonersgroepen of bel naar  
09 210 10 10 (Gentinfo).

 09 266 55 50  
 (Dienst Ontmoeten en Verbinden) 

 ontmoeten.verbinden@stad.gent

ZA 18 NOV
Wijkbeurs

De Wijkbeurzen van Stations-
buurt-Noord en Stations-
buurt-Zuid vinden samen plaats 
op zaterdag 18 november in 
Gent ICC in het Citadelpark. 
Tussen 14 en 17 uur kom je 
er, in aanwezigheid van de 
burgemeester en schepenen, 
alles te weten over het beleid, 
de realisaties en de plannen 
voor de wijk. Ook bewoners, 
wijkorganisaties en -partners 
stellen er zichzelf voor. Het 
volledige programma vind je op 
de wijksites www.stad.gent/ 
stationsbuurt-noord en www.
stad.gent/stationsbuurt-zuid.

 www.stad.gent/wijkbeurs
 09 266 82 43 (wijkregisseur 

Katelijne Van den Brande)
 09 266 82 55 (wijkregisseur  

Ann Manhaeve)

VANAF 28 OKT
ERFGOEDWANDELING  
CAMPO SANTO

Campo Santo wordt het Père Lachaise van Gent 
genoemd. En daar is niks van gelogen. Kunste-
naars als Frans Masereel, de gebroeders van 
de Woestijne en ook hedendaagse Gentse be-
roemdheden hebben er hun laatste rustplaats.  
Vanaf 28 oktober kun je in de Stads winkel 
(Botermarkt 17A) een wandelplan ophalen dat je 
langs beroemde graven leidt.

 cultuurdienst@stad.gent 
 09 269 87 51 (Cultuur Gent) 
 groendienst@stad.gent 
 09 225 68 59 (Groendienst)
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@stadgent

Instagram? 
Instagram is een gratis app die je op je 
smartphone of tablet kunt downloaden.  
Via Instagram kun je foto’s delen. 
Voeg #instagent aan je foto toe en misschien 
komt hij wel in het Stadsmagazine terecht.

1   @ghentgraphics, vokathebox
2   @l_tine, herfst
3   Brigit Wolfs, lichtkunstwerk Blauwe Vogels
4    @namaste_bitchess, laatste dagen van de zomer
5    @deathstaronamission, fly-over
6    @pixelsdegand, Drawing days
7    @graffitine, Sorry not Sorry

#instagent

2 3

5 6

4

7

Verschijn je ook  
graag op deze pagina?
Post dan je foto’s op Instagram 
met #instagent (of mail ze naar  
stadsmagazine@stad.gent).

VOLG DE STAD OP  stadsbestuurgent  @Stadgent  Stad Gent  Stad Gent  @stadgent
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BELEVEN BELEVEN 
DOET U ZWEVENDOET U ZWEVEN

SAMEN 
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SENIORENWEEK

RESERVEREN EN INSCHRIJVEN VANAF 24 OKTOBER
www.stad.gent/seniorenweek - Gentinfo: 09 210 10 10

RESERVEREN EN INSCHRIJVEN VANAF 24 OKTOBER
www.stad.gent/senioren-week - Gentinfo: 09 210 10 10
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