
 ATELIER 5  MMM d.d. 08/03/2018 

Overzicht aanwezigen : 

Aanwezig 
Nicole Lerou Toekomstig inwoonster MMM werf levenslang wonen 
Wannes Haghebaert Stad Gent MMM werf Communicatie 
Arnoud De Coen Voorhavenlaan MMM werven herinrichting 

openbaar domein Meulestede 
noord en Fiets-en 
voetgangersverbindingen 

Iris Van den Abbeel Stad Gent programmaregisseur 
Joris Rombaut Meulestedekaai, dekenij MMM werf Muide Meulestede 

Mobiel (en MMM werf 
Meulestede markt) 

Bart Bonne Makelaarstraat CC groep 
Hannes Vanmeenen Loodsenstraat MMM werven Houtdokpark en 

Makelaarspark 
Joost Van den winkel en 
Maarten Merveille 

Wijkresto ’t Oud Postje MMM werf Moeskopperij 

Evelyne Deceur Santosstraat CC groep 
Marc Heughebaert Theresiastraat MMM werf Muide Meulestede 

Mobiel 
Ulrike Mason Albatrosstraat MMM werf herinrichting 

openbaar domein Meulestede 
noord 

Trui  Vzw Samenlevingsopbouw MMM werf Betaalbaar wonen 
Goedendagstraat /CLT 

Karolien Lecoutere Stad Gent wijkregisseur 
Lieven Hérie Field Externe moderator 
Verontschuldigd 
Arnoud De Coen Voorhavenlaan MMM werven herinrichting 

openbaar domein Meulestede 
noord en Fiets-en 
voetgangersverbindingen 

Hans Wienerberger Theresiastraat CC groep 
Ebru Palit Leithstraat Ondernemer – starter 
Erik van Humbeek Meulestedekaai MMM werf zone Ateljee vzw en 

werf klimaatacties 
Ayse Palit Leithstraat MMM werf Houtdokpark 
Valentijn Van Baelen Meulesteedsesteenweg  
Karen Soens Meulesteedsesteenweg  CC groep 
Nora Benchicar Vzw JONG MMM diverse werven 
Dirk Sabbe Voorhavenlaan Ondernemer WIJS ; MMM werf 

treinwagons Voorhaven 
Nele Verburgh Meeuwstraat MMM werf Meulestede markt 
Freddy Ketels Voorhavenlaan Ondernemer Werkhuizen 



Ketels/ ere-deken 
Voorbereiding MMM werf 
herbestemming St. Antonius 
Abt  

Stefaan Tubex Greenockstraat CC groep 
Luc Eelbode Meulesteedsesteenweg MMM werf herinrichting 

openbaar domein Meulestede, 
Betaalbaar wonen 
Goedendagstraat (CLT) en Zone 
Ateljee vzw 

 

Welkom 
Het vijfde Atelier ging door in de voetbalkantine van Standaard Muide. Alle info over het 
stadsvernieuwingsproject en de werven kan je altijd volgen via : https://stad.gent/mmm  

Bekijk zeker eens op onze website het item over de structuurschets : je zal zien dat er naast een kort 
filmpje ook de volledige uitleg van 5/02/2018 gefilmd is en ter beschikking staat van inwoners die 
toen niet aanwezig konden zijn. Er is ook een digitale kaart waarbij je zelf info kan opzoeken over wat 
de structuurschets kan betekenen door op een plaats in de wijk te klikken. Alles onder : 
https://stad.gent/mmm/naar-een-structuurschets  
 

Evaluatie werking Atelier 
Na ongeveer anderhalf jaar is het goed van even stil te staan bij  hoe het Atelier functioneert. Het 
Atelier is een platform waar inwoners, ambtenaren, intermediairen  samen, gevoed door de diverse 
werven en de inzichten van de conceptstudie, nadenken over wijkontwikkeling.  

Volgende vragen kwamen aan bod ( groepswerk) : 

• Wie trekt het atelier ? De stad “trekt” nu – is facilitator.  Dat betekent dat vanuit de stad een 
datum gezocht wordt in overleg, dat er een uitnodiging vertrekt en een ontwerp van agenda 
bezorgd wordt aan alle leden met de vraag om eigen agendapunten door te geven, en dat er 
een verslag komt dat dan ook op de website raadpleegbaar is. 

• Hebben we een trekker nodig ? we hebben een facilitator nodig (rol van de stad) – in de ene 
groep is de huidige werkwijze (o.a. met een externe moderator als neutrale moderator) OK. 
Voorstel vanuit de andere groep om met enkele inwoners het “Ateliertrekkerschap” op te 
nemen en zo te zorgen dat het Atelier ook meer een “smoel” krijgt naar de wijk. Werken aan 
mandaat/legitimiteit. 

• Wie communiceert vanuit het Atelier ? zou vanuit het Atelier moeten komen, een 
aanspreekpunt nodig. Wil het Atelier als Atelier communiceren ?  

• Agenda : Atelier is als forum zeer geschikt om de uitwisseling tussen de werven te hebben. 
Wat vaak ontbreekt is de tijd om tot een besluit te komen (lange vergaderingen) Tijd 
voorzien om samen strategie te bepalen bv. als er signalen uit werven komen. Niet iedere 
werfleider informeert verder ( iets om over na te denken) 

• Ontbreken er nog mensen : een zekere continuïteit  is positief , wie spreken we nog best aan 
: traditioneel middenveld, middenstand, handelaars, school, oudercomité van de school, 
vertegenwoordiging van alle werven ( zijn niet altijd aanwezig), belangrijk dat ook de 
belangengroepen worden meegenomen. 

• Perceptie in de wijk van het Atelier : 

https://stad.gent/mmm
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstad.gent%2Fmmm%2Fnaar-een-structuurschets&data=02%7C01%7C%7C6787d655f9c0462d3ded08d582adeab7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636558606819182829&sdata=inetdlnM%2FxC9cuERQ0uC6yYcNnTQne4u32GpvSUS6zM%3D&reserved=0


Atelier is te weinig bekend, perceptie leeft  dat het Atelier mee trekt voor de stad, dat er 
geen kritische houding meer mogelijk is, terwijl er open discussie mogelijk is. Atelier toetst 
nieuwe ontwikkelingen aan de agendapunten van de conceptstudie  maar dit komt nu te 
weinig uit de verf. Actiegroep betrekken vanuit Atelierleden is (nog) niet gelukt. 
Wat kan het Atelier naar de wijk bekendheid geven ? 
- Benoemen wat het Atelier heeft bereikt : stadsvernieuwingsproject, asverschuiving staat op 
de politieke agenda, er zijn middelen die naar de wijk gaan. 
- Eens in de krant ! Website stad Gent ? Contacten pers  ? Hoe pakken we dit aan ? bv. bij 
interview mix inwoners/stad  
- Op grotere momenten zoals de info over de structuurschets het woord nemen als Atelier. 
- 1 maal per jaar een grote open vergadering met de wijk 

• Vergaderfrequentie – zit ok – 5 keer per jaar 
• Locatie : telkens andere plaatsen = ontdekkingen in de wijk … zeer goed. 
• Wat als we vragen krijgen van mensen die ook willen deelnemen  : iedereen is welkom. Nu 

is het Atelier zo opgebouwd dat er mensen in zitten die vanuit een wijkperspectief willen 
mee nadenken  (werfoverstijgend) , deelnemers moeten goesting hebben om over de wijk na 
te denken en inzichten conceptstudie zijn richtinggevend. 

• Werkwijze OK ? aanpassingen nodig ? 
- Time-management scherper, methodisch diversere aanpak (bv. eens in kleine groepen…) 
- Communicatie naar buiten toe : Atelier meer bekendheid geven/krijgen 
- Mandaat  van het Atelier scherper/ legitimiteit van het Atelier  
- Contact met politiek op afgesproken basis : Atelier wil in gesprek te gaan met burgemeester en 
schepen(en) om aan te tonen wat het opzet van Atelier is. 

 

Een aantal werven in the picture  
 
-        Werf Mobiliteit : stand van zaken studie optimalisatie tijdelijke zuidelijke havenring door de 

provincie : bedoeling is dat de provincie in mei een studiebureau aanstelt. Inspraak en 
betrokkenheid van inwoners is voorzien via de werking met bevoorrechte getuigen van het 
projectbureau Gentse Kanaalzone en een apart (ruimer) overleg met inwoners van Muide-
Meulestede. 

-        Werf Moeskopperij : we voorzien een uitbreiding van de overeenkomst met de beheerder van De 
Moeskopperij om vanuit de werf Moeskopperij “uit te breken” en zo tot een inwonersgroep te 
komen die diverse vergroeningsstrategieën uitwerken. Opzet is een aanzet geven tot de idee van 
“binnentuin” zoals in de structuurschets aangegeven. 
Het Atelier uit hier zijn bezorgdheid dat naast moestuinen ook ander groen (belevingsgroen) 

belangrijk is en dit best ook op basis van de structuurschets verder vorm krijgt.  Het meer 
naar buiten brengen van de bestaande moestuin – zit nu wat weg achter de muur- is een 
werkpunt (wordt aangepakt met signalisatie en tekening op de muur binnenkort) 

 
-        Werf invulling treinwagons door de buurt : er is een vzw Offline in oprichting om de treinwagon 

die deze week geplaatst werd te beheren als ontmoetingsplek. Initiatiefneemster van de vzw 
zoekt nog extra bestuursleden : oproep aan leden van het Atelier om per kerende 
contactgegevens van mogelijks geïnteresseerden aan Karolien door te geven zodat de voorzitster 
met hen contact kan opnemen voor een gesprek. Initiatiefneemster wordt door het Atelier 
uitgenodigd op een volgend Atelier  haar opzet te komen toelichten. 

-     Programmatie Kerk  Sint Antonius abt 
De kerk wordt na 1/04/2018 door het kerkbestuur vrijgegeven  na het verwijderen van religieuze 
objecten en zal gebruikt kunnen worden  voor socio-culturele zaken (geen fuiven of commerciële 
zaken). De kerngroep voor de uitbating  “VZW Kerk Meulestede” bestaat uit drie personen : Joris 
Rombout, Eric Van Hoecke en Freddy Ketels.  Joris Rombout  (bestuurslid van de VZW ) zal de 



VZW vertegenwoordigen op MMM. Initiatief naar de buurt zal vanuit de vzw zelf opgenomen 
worden : Joris zal zelf contacten opnemen met mensen uit de buurt. Joris zal de rol van 
werfleider in MMM opnemen. Het huishoudelijk reglement wordt met het verslag aan het Atelier 
bezorgd. 

 

Varia  
- er zal extra input  voor de structuurschets  verzameld worden in zone Muidepoort (o.a. beleving van 
handelaars) i.s.m. studenten sociaal werk. 
- de dromenkaart is verdeeld in de hele wijk via de MMM-krant,  tijdelijk  gebruikt als placemats in 
buurtkeuken en ’t Oud postje, vzw JONG en Victor Carpentier zetten in op jongeren.  Deze input 
wordt meegenomen in het traject van de structuurschets en in de opmaak van de recreatieve 
structuur. 
- zijn er al inzendingen voor de kerk St. Theresia van Avila ? Iris vraagt stand van zaken op. 
- er komt de vraag vanuit Trui of er vroeger vergaderd kan worden (18u.) . Voorstel wordt niet 
weerhouden gezien dat tijdstip te moeilijk is voor andere deelnemers. 
 
 
 

Volgende vergadering : dinsdag 8 mei 20u  
 (locatie nog onder voorbehoud : kerk St. Antonius Abt) 
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