
n de vorige eeuw werd op het Heilig Hartplein gefeest en gedanst. Kijk maar naar de foto hierboven. Het 
Heilig Hartplein moet opnieuw het kloppend hart van de wijk worden. De heraanleg van het plein is dan ook 
één van de eerste speerpunten van En Route. De Heilig Hartkerk krijgt een nieuwe bestemming.

In januari lanceerde het stadsontwikkelingsbedrijf sogent een oproep voor een ontwerpteam voor het plein en 
de kerk. Ook de Pastory en de Louis Schuermansstraat zullen onder handen genomen worden. Daarnaast bekijken 
de Stad en sogent welke andere plekken kunnen verbonden worden met het plein. 

Een jury zal vijf kandidaten selecteren. Die werken elk een voorstel uit op basis van een reeks criteria, beschreven 
in een bestek. Zo moet er aandacht zijn voor verkeersveiligheid en ecologische duurzaamheid, en is de ruimte 
voor ontmoeting cruciaal.

De voorbije maanden is de Stad Gent ook de wijk ingetrokken 
om met zoveel mogelijk buurtbewoners en lokale verenigingen 
te spreken. Vanuit deze gesprekken stelden we een leidraad op 
voor de ontwerpers om de plannen zo goed mogelijk te doen 
aansluiten bij de noden en wensen van de buurt.

In de komende maanden zal een buurtatelier advies geven 
over de vijf ontwerpen. De jury zal dat advies meenemen om 
eind 2017 een ontwerp te selecteren. Dat wordt dan verder 
verfijnd zodat de werken begin 2020 kunnen starten.

HEILIG HART: EEN PLEIN EN EEN
ONTMOETINGSPLEK VOOR DE HELE BUURT

Feest op het Heilig Hartplein na WOII. Deze foto is afkomstig uit het archief van DMSG in samenwerking met Echo’s Uit de Wijk.

Het Heilig Hartplein vandaag
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Een leidraad van de buurt voor de ontwerpers

Dit zijn enkele ideeën die we kregen van buurtbewoners: 

Sommige ideeën van buurtbewoners zijn haalbaar, andere 
minder. Sommige wensen spreken elkaar zelfs een 
beetje tegen. De leidraad geeft dan ook de belangrijkste 
bekommernissen en wensen van de buurt mee, eerder 
dan een lijst concrete zaken. Op basis daarvan kunnen 
de ontwerpers voorstellen doen.

Wat vindt de buurt belangrijk?

Het Heilig Hartplein ligt in een buurt met diverse bewoners. 
Op en rond het plein moeten zij elkaar spontaan kunnen 
ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens een markt. Ook een groen 
plein staat hoog op het verlanglijstje. 

Daarnaast hechten bewoners veel belang aan veiligheid: 
ze vragen om veilige speelplekken, veilig verkeer en een 
ontwerp voor het plein dat sociale controle aanmoedigt, 
bijvoorbeeld door voldoende straatverlichting.

Veel buurtbewoners vragen zich af waar ze hun auto 
moeten parkeren, als er op het plein een aantal parkeer-
plekken plaats maken voor meer ruimte en groen. Er is 
niet één oplossing hiervoor die werkt voor iedereen. De 
Stad onderzoekt een mix van creatieve oplossingen.

Tenslotte moeten de verschillende verenigingen rond 
het plein, zowel degene met een rijke traditie als de 
jonge organisaties in volle ontwikkeling, bij de plannen 
betrokken worden.

U kunt de laatste stand van zaken van het project ook 
steeds raadplegen op www.stad.gent/enroute. Hebt u 
vragen over de gesprekken met de buurt of de tijdelijke 
invulling van het plein, contacteer dan wijkregisseur 
Merijn Van den Eede via merijn.vandeneede@stad.gent 
of telefoon 09 266 82 42.

Augustus–september: experimenteren op het plein

In de zomer wordt de rijbaan die schuin over het plein 
loopt tijdelijk verlegd naar de rand van het plein. Vanaf 
15 augustus kan de buurt op de vrijgekomen plaats 
ideeën uittesten: activiteiten organiseren, auto’s (deels) 
elders parkeren, maar ook gewoon wat zitten en spelen 
op het plein. De ontwerpteams leren uit dit experiment 
om hun voorstel nog meer af te stemmen op de realiteit.

PROEFPROJECT: ANDERS ONDERWEG

Autodelen.net en Taxistop organiseren in de Dampoortwijk 
een experiment. Ze zullen 25 vrijwilligers zoeken die een 
maand lang hun eigen auto aan de kant willen zetten. Ze 
krijgen op maat alternatieven aangeboden: autodelen, 
een lijnabonnement, een aangepaste fiets, taxi, … Na die 
proefmaand evalueren ze of een leven met minder of 
zonder auto ook op lange termijn iets voor hen is.
Geïnteresseerd in dit experiment? Contacteer dan Kathy 
Louagie via kathy@autodelen.net




