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Asverschuiving New Orleansstraat 
> Port Arthurlaan bestudeerd

“Wanneer het doorgaand verkeer verder weg  
van Meulestede zou rijden, verbetert dit de 
luchtkwaliteit en leefkwaliteit van de woonwijk,” 
vertelt Joris Rombaut, bewoner van Meulestede. 

 
Vooraleer Meulestede kan beginnen te dromen 
van een verkeersluwe New Orleansstraat  
en alle mogelijkheden op de vrijgekomen  
ruimte, dient eerst grondig onderzocht te  
worden hoe de asverschuiving er kan komen.  
Het studiebureau Omgeving zal hiervoor  
de (haven)bedrijven betrekken.

De eerste maanden ligt de haalbaarheid van 
de asverschuiving ter hoogte van Meulestede 
op tafel. Daarover brengt het studiebureau 
Omgeving verslag uit op 3 juni in de Buurtloods 
‘Lucien De Ridder’. Wijkbewoners krijgen 
hiervoor nog een uitnodiging in de bus. 
Tussentijds volgt Joris Rombaut als bevoorrechte 
getuige de overlegmomenten op.

Het Projectbureau Gentse Kanaalzone onderzoekt het traject voor de zogenaamde voorlopige 
zuidelijke havenring tussen de Industrieweg en het kruispunt John F Kennedylaan en Dwight 
Eisenhowerlaan. Daarin bestudeert men ook hoe het doorgaand verkeer van de New Orleansstraat 
kan verhuizen naar de Port Arthurlaan. Stad Gent en bewoners van de Werf Mobiliteit van Muide 
Meulestede Morgen hebben hiervoor geijverd. 



Hoe zit  
het met de 
structuurschets?
 
 
Afgelopen jaar waren er twee workshops over de 
structuurschets voor Muide-Meulestede. Die studie 
moet vragen beantwoorden zoals: Waar zijn de 
centrale plekken van de wijk? Waar parkeren we onze 
auto? Waar passeert het doorgaand verkeer? Hoe 
scheppen we ruimte voor groen en water? 

Tijdens de buurtfeesten kan je de krachtlijnen van de 
studie leren kennen. Het Atelier van Muide Meulestede 
Morgen bekijkt met het nieuwe stadsbestuur hoe die 
studie in een actieprogramma kan omgezet worden.

 
Maar liefst 44 wijkbewoners schreven zich al in voor de Wijkwerf en kunnen 
zo met minder kosten en minder zorgen hun huis energiezuiniger maken. 
Twee werven zijn intussen al gestart. Nog twee andere zullen snel volgen.  
De andere geïnteresseerden wachten nog op offertes en of broeden  
op plannen.

Ook renovatieplannen? Mail naar wijkwerf@energent.be,  
bel An op het nummer 0478 64 61 70 of surf naar wijkwerf.energent.be.

Eerste renovatiewerken 
Wijkwerf gestart

Nieuwe sociale  
woningen  
in Muide- 
Meulestede 
 
Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent  
bouwt nieuwe sociale woningen. 

In de Loodsenstraat komen er tegen 2022  
7 eengezinswoningen met een tuin en  
4 appartementen met een terras. De buren  
van de Loodsenstraat konden de plannen  
inkijken op 11 maart 2018.  
 
In de Voorhavenlaan zijn er 25 appartementen  
gepland. Er komt een buurttuin voor de omwonenden, 
en fietsers en voetgangers zullen er kunnen  
doorsteken naar de Meulesteedsesteenweg.  
De omwonenden krijgen een uitnodiging voor  
een infomoment om de plannen te bekijken. 
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Bulb opent creatieve  
werkplaats in loods Ateljee
Heb je een naaimachine nodig voor een uur? Of een werktafel of een atelierruimte voor een 
langere tijd? Dat kan binnenkort in de voormalige loods van de sociale werkplaats Ateljee.  
De initiatiefnemers van Bulb willen er een plek maken voor creatieve kruisbestuiving.

Ateljee is verhuisd naar de Bloemekenswijk.  
Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent kocht de 
site Ateljee in opdracht van Stad Gent met het oog 
op de ontwikkeling van een site voor betaalbaar, 
collectief en innoverend wonen. In afwachting 
daarvan richt Bulb er een werkplaats in.

“Creatievelingen kunnen bij ons terecht om 
dingen te maken of te bedenken,” vertelt Wouter 
Noppe van Bulb. “We zien in onze huidige 
werkplaats in de voormalige stadsbibliotheek  
aan de Zuid dat er heel wat vraag is naar  
zo een plek. Vele mensen zitten alleen thuis,  
terwijl het zoveel leuker is om samen te  
werken en materiaal te delen. Er ontstaan  
ook kruisbestuivingen tussen verschillende 
activiteiten.”

De loods wordt opgedeeld in twee zones:  
een zone voor fijnere en een zone voor  
zwaardere activiteiten. Er komen werktafels, 
werkunits en diverse machines. Je kan een  
plek huren voor enkele uren, of voor een  
langere periode. Alles staat op wieltjes,  
zodat de ruimte naargelang de noden kan 
aangepast worden. Naast de deelplekken  
krijgen meubelstoffeerbedrijf Motief Atelier, 
meubelontwerper Lizzy Design, product- 
ontwikkelaar Saflot, de kinderopleidingen van 
Ingegno en een Materialenbib er een vaste stek.

“We beginnen ook met een bar,” zegt Nathalie 
Van Hulle. “Dit moet een bruisende plek worden 
voor de creatievelingen, maar ook voor de buurt. 
We willen ook graag een terras maken aan de 
Meulestedekaai.”

 

INZETTEN OP KRUISBESTUIVING  
EN CREATIVITEIT
De intiatiefnemers vonden elkaar op een  
matchmakersevent van Stad Gent en in de 
tijdelijke invulling van de oude stadsbibliotheek 
Nest. Het uitgangspunt van Bulb is dat er meer 
creativiteit nodig is voor de groter wordende 
uitdagingen in de wereld. Vele mensen zijn  
hun creatief brein echter al verloren tegen dat 
ze volwassen zijn. Daarom wil de organisatie 
creativiteit aanwakkeren in een werkplaats  
en ruimte scheppen voor kruisbestuiving.

Bulb maakt de loods momenteel gebruiksklaar. 
Tijdens de buurtfeesten opent Bulb Werkhuis 
voor het eerst de deuren en kan je kennismaken 
met de werkplaats. De tijdelijke invulling duurt 
drie jaar.

Meer informatie vind je op de website  
www.bulb.gent 

Naast de activiteiten van Bulb geeft 
de worstelclub er lessen aan jongeren 
en wil Samenlevingsopbouw er een 
solidaire buurtwinkel inrichten.

Wouter Noppe, Sarah De Schepper, Nathalie Van Hulle 
en Lizzy Van Lysebeth in het Werkhuis in de voormalige 
stadsbibliotheek
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Vikingbos 
groeit
 
 
Op 3 maart 2019 plantten buurtbewoners  
en de Groendienst 1000 struiken en 21 
bomen. Het is een mooie actie van de Werf 
Vergroening van Muide Meulestede Morgen. 
Bij de keuze van de struiken stond vooral  
de aantrekkelijkheid voor bijen voorop.  
Er komen paadjes door het bosje en bankjes.

Makelaarspark 
start
 
Verderop zijn er herinrichtingswerken in het 
Makelaarspark. De bodem krijgt momenteel  
een saneringsbeurt. Daarna krijgt het park  
een make-over. Er komen onder meer een  
centrale ontmoetingsplaats, een fietsdoorsteek  
naar de Makelaarsstraat en een wandelpad van  
de Terneuzenlaan naar de Muidepoort. De speeltuin 
wordt vernieuwd. De moestuintjes die er nu al 
zijn, schuiven op. Het ontwerp voor het park is het 
resultaat van een intensief traject van bewoners  
en de Groendienst.

Kapitein  
Zeppos  
in zicht
 
Aan de Houtdoklaan staat niet alleen een 
gigantische kraan. Er komt ook een stevig 
park van 3ha. De aannemer legt dit voorjaar 
paden door het park aan. Daarna volgen de 
inrichtingswerken van het strand. Tegen de 
zomer van 2019 zal het grootste deel van 
het park klaar zijn, maar het aanplanten van 
bomen en struiken volgt pas in het najaar.

Voorhaven  
vernieuwt
 
 

projectcommunicator Wannes Haghebaert 09 266 82 33

mmm@stad.gent

www.stad.gent/mmm

www.facebook.com/muidemeulestedemorgen 

MEER  
INFORMATIE

De Voorhavenkaai is omgevormd tot  
een mooie wandel- en fietspromenade.  
‘s Avonds brandt de nieuwe verlichting al.  
Het is ook uitkijken naar het park tussen  
de loodsen 20 en 22. Dit voorjaar is de eerste  
helft klaar. Later dit jaar verhuist het bedrijf 
EMR en kan de aanleg van de tweede helft  
van het park beginnen. Er zal ruimte zijn om  
te rusten, te moestuinieren, te spelen  
en te sporten. 

Het maritieme erfgoed is de rode draad  
in de herinrichting van de Voorhaven. De 
kasseien blijven. Het historische hekwerk 
werd gerestaureerd. Langs de kaai staan 
er terug drinkfonteinen. Gerestaureerde 
treinwagons huisvesten buurtinitiatieven. 
Wijkfotograaf Marc Franck hield er een 
tentoonstelling over de Voorhaven. Vzw Offline 
start later dit voorjaar met activiteiten in een 
wagon op het nieuwe park.

V.U. Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent


