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 ATELIER 11 MMM d.d. 21/05/2019 

Overzicht aanwezigen : 

Aanwezig 
Bart Bonne Makelaarstraat CC groep 
Hans Vanderschueren Theresiastraat CC groep 
Marc Heughebaert Theresiastraat MMM werf Muide Meulestede 

Mobiel 
Dieter Wildemauwe Londenstraat Geïnteresseerde bewoner 
Joris Rombaut Meulestedekaai, dekenij MMM werf Muide Meulestede 

Mobiel (en MMM werf 
Meulestede markt) 

Rudi Van Landeghem Marseillestraat Geïnteresseerde inwoner 
Hannes Vanmeenen Loodsenstraat MMM werven Houtdokpark en 

Makelaarspark 
Emma Van Mullem Vzw Samenlevingsopbouw MMM werf Betaalbaar wonen 

Goedendagstraat /CLT 
Nicole Lerou Toekomstig inwoonster MMM werf levenslang wonen 
Valentijn Rombaut  Geïnteresseerde inwoner 
Wouter Noppe Vzw BULB Werf nieuwe toekomst voor 

site Atelier 
Robin Blondeel Vzw offline Werf treinwagons Voorhaven 
Bart Vandewalle  Actiegroep Opgelucht Toekomstige inwoners 
Evelyne Deceur Santosstraat CC groep 
Maarten Merveille Vzw Toreke/Oud Postje Werf vergroening en 

Moeskopperij 
Karolien Lecoutere Stad Gent wijkregisseur 
   
Lieven Hérie Field Externe moderator 
Verontschuldigd 
Wannes Haghebaert Stad Gent MMM werf Communicatie 
Iris Van den Abbeel Stad Gent programmaregisseur 
   
 

Welkom en Vragen vooraf 
 
Het  twaalfde Atelier ging door in het Lokaal dienstencentrum. Alle info over het 
stadsvernieuwingsproject en de werven kan je altijd volgen via : https://stad.gent/mmm 
 

Studie optimalisatie tijdelijke zuidelijke havenring  
 

https://stad.gent/mmm
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De studie optimalisatie tijdelijk zuidelijke havenring loopt. Omgeving i.s.m. Syntegration is de naam 
van het bureau dat de studie uitvoert in opdracht van de provincie.  Voor de diverse segmenten/ 
gebieden van het traject zijn er infomomenten: 

• Oostakker-Hogeweg-Afrikalaan : 23 mei in havengebouw Rigakaai 
• Wondelgem : 28 mei in LDC Waterspiegel 
• Muide-Meulestede : 3 juni in Buurtloods 

 
Inwoners kregen uitnodiging van provincie in de bus. Op elk infomoment komt de aanleiding en het 
opzet van de studie aan bod. Op het infomoment van 3 juni gaat het bureau al iets verder in op de 
mogelijkheden om de verkeersasverschuiving te realiseren. N.a.v. dit agendapunt wordt het belang 
van Sifferverbinding en het blijven gaan voor de lange termijn oplossing nog eens benadrukt. (Na de 
vergadering gemerkt dat Valentijn daar al een oproep over heeft verspreid – meer info dus bij 
Valentijn) 
 

Evaluatie info structuurschets op buurtfeest 

Manchesterpleintje : Communicatie structuurschets .  Vooraf : iedere inwoner kreeg een krantje in 
de bus, n.a.v. goedkeuring in college kwam dit ook in Commissie (gemeenteraadsleden informeren). 
Infostand tijdens buurtfeest : met een 30-tal mensen dieper op plannen ingegaan, daarnaast een 15-
tal losse voorbijgangers, 3 inwoners namen deel aan de wandeling om 14u. Globaal werd 
structuurschets positief onthaald. Geïnteresseerden kwamen vanuit diverse wijkdelen. Zowel oudere 
als jongere bezoekers. 

Valentijn zette een infotheek op in de oude apotheek aan het Redersplein waar o.a. woonproject 
Redersplein en plan Meulestedebrug getoond werden.  Valentijn wil de infotheek verder gebruiken. 
Vraag van Valentijn om materiaal structuurschets dat op het Manchesterpleintje stond in de 
infotheek op te stellen. Karolien hoort bij Wannes wat de plannen met de tentoonstelling zijn. 

Actieplan fietsveiligheid (opvolging vorig verslag - Robin en Bram) 
 
Nog niet verder op gewerkt. Wel een voorstel van Robin om de verzamelde pijnpunten nader te 
bekijken en quick wins in kaart te brengen ( cfr. opvolging MUV wandeling).  
N.a.v. dit agendapunt  volgt een discussie over verkeersveiligheid (Muidepoort) en hoe dit scherper 
op de politieke agenda te krijgen en globaal hoe het Atelier in gesprek wil gaan met wijk en 
schepenen.  Wordt opgenomen in oefening volgend Atelier. 

SUBSIDIE Stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen : JURY 

6 juni in de namiddag gaat een delegatie vanuit Gent het dossier verdedigen. Hans en Rudi zagen het 
al zitten om mee te gaan : nog iemand ? Neem zo snel mogelijk contact op met Iris. Zij bereidt dit nog 
voor. 

Kerk St. Antonius Abt  

De Stad voorziet middelen om de kerk te verbouwen i.f.v. toekomstig gebruik (bv. sanitair voorzien 
dat ook van buitenaf toegankelijk kan gemaakt worden). Aanstelling van de ontwerper is voorzien 
nog voor de zomer.  Dienst Themagebouwen - Departement Facility Management - Stad Gent volgt 
dit bestek op. Ontwerpfase (na gunning) is voorzien meteen na de zomer.  Vzw Meulestede beheert 
op dit moment de kerk (overeenkomst met de Cultuurdienst). Afspraak dat indien er zaken zijn die 
nu niet in de kerk kunnen doorgaan maar waarvan toch belangrijk is dat dit kan, dit aan Karolien 
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doorgegeven wordt i.f.v. advies aan de ontwerper . Valentijn kijkt na of hier bijkomend overleg met 
de buurt aangewezen is. Karolien is beschikbaar om overleg te faciliteren. 

Actiegroep OPGELUCHT 
Vanuit een aantal inwoners van het groepswonen voor senioren groeide een actiegroep die streeft 
naar gezondere lucht en van daaruit de verkeersasverschuiving mee promoot. Zij verspreiden een 
petitie . Op buurtfeest werden reeds heel wat handtekeningen verzameld.  In LDC De Waterspiegel 
staat info . Op 3 juni zal de actiegroep constructief aanwezig zijn. 
 

Updaten werkwijze ATELIER  
  

Volgend Atelier willen we komen tot een actieprogramma rond drie punten 
- Aanpak Voormuide - Verapazbrug 
- Aanpak Muidepoort 
- asverschuiving- New Orléansstraat 
 

Varia 
- Werf vergroening : week van de bij : diverse evenementen : meer info bij Maarten 
(maarten.merveille@torekevzw.be ) 
- Werf treinwagons Voorhaven : de vzw Offline lanceert “onze wagon” aan het Voorhavenplein.  
Infomoment op 30 mei 20u en 31 mei 16u aan de wagon zelf (naast EMR) : meer info bij Robin : 
info@vzwoffline.be  
- vzw BULB is gestart met de tijdelijke invulling op site Ateljee : op buurtfeest  was er een 
opendeurmoment : meer info bij Wouter : wouter@bulb.gent  
- CLT : bouwplannen worden steeds concreter. In overleg met de stad wordt een infomoment 
gepland. 
- de trailer (mobiele constructie die omgebouwd kan worden tot zitplek/tuinplek/…) is zo goed als af. 
Karolien stuurt foto door van zodra klaar. Makelaarsstraat ( Frank De Vos en Bart Bonne) zijn al 
vragende partij om dit in de straat te krijgen. Het tussen door stallen van de trailer wordt bekeken 
met BULB (buitenruimte). 
 
VOLGENDE AFSPRAAK : 

• Maandag 25 juni juli om 18u : locatie volgt nog 
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