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Zo was er de gelijknamige tentoonstelling over het project, deels in de wijkbibliotheek 
en deels op locatie in de vorm van infobakens. De voorbije maanden telden we hier-
voor meer dan duizend bezoekers, zowel uit Ledeberg als afkomstig van elders. Er 
waren ook maar liefst 25 wandelingen met gids, bedoeld om mensen te informeren 
over de investeringen die we als bestuur bundelen in dit project: het verbeteren van de 
woonkwaliteit, het aanplanten van meer en mooier groen, de organisatie van vlotter 
en veiliger verkeer, het inrichten van vernieuwde toegangen, het aanleggen van meer 
ruimte voor ontmoeting en de organisatie van meer en actievere dienstverlening.

Wat de doelstelling ‘meer en mooier groen’ betreft, is de Stad gestart met de  zogenaamde 
groene ‘sproeten’. Meer uitleg hierover vind je elders in deze nieuwsbrief.

Eind augustus was er ook de openluchtvertoning van de film ‘Aanrijding in  Moscou’, 
een evenement waarvoor duizenden nieuwsgierigen naar het Ledebergplein  
kwamen afgezakt. Het werd een hoogst memorabele avond - het schoonste bewijs dat  
Ledeberg als Gentse deelgemeente écht ‘leeft’. Meer van dat, zou ik zeggen!

In deze tweede nieuwsbrief lees je alles over de 
 vorderingen van ons stadsvernieuwingsproject genaamd 
‘Ledeberg leeft’. Sinds de start van dit meerjarenproject 
in de lente is er immers al heel wat gebeurd, zowel wat 
de communicatie betreft als op het terrein.

Sinds november 2006 is de 

klankbordgroep voor het stads-

vernieuwingsproject in Ledeberg 

acht keer bijeengekomen om 

 ‘Ledeberg leeft’ mee richting 

te geven. In de loop van 2008 

heeft de Stad Gent de plannen 

voor Ledeberg via verschillende 

 communicatiekanalen (perscon-

ferentie, nieuwsbrief, tentoonstel-

ling) kenbaar gemaakt. 

Hoe gaan we nu verder?

Het stadsvernieuwingsproject 

‘Ledeberg leeft’ bestaat uit een 

groot aantal deelacties. Voor 

sommige van deze  projecten zal 

de Stad Gent, waar het nodig en 

zinvol is, de mensen nauw betrek-

ken, zoals bij de renovatie van de 

wijkbibliotheek. 

De Stad zal telkens, op maat 

van het project, een oproep 

lanceren om deel te nemen 

aan een klankbordgroep. 

Daarnaast vindt de Stad het 

bijzonder belangrijk dat ieder-

een op de hoogte blijft van de 

voortgang van alle  deelprojecten. 

Daarom zal er één keer per 

jaar een algemeen informatie-

moment  georganiseerd worden 

met een stand van zaken van alle 

 deelacties.

 Wil je hierover meer  weten?

neem dan contact op met 

nathalie Desmet, 

wijkregisseur Ledeberg.

Tel. 09 266 82 53

nathalie.desmet@gent.be

Jouw mening
telt!

In de kijker
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Woord vooraf
Karin Temmerman
schepen van Stadsontwikkeling Mobiliteit en Wonen

 
De 6 voor      
Ledeberg

HeraanLeG MeIerIJ 
De Meierij wordt een verlengstuk van de groenas 
langs de Schelde. Fietsen en wandelen, wordt hier 
in de toekomst veel aangenamer. De Stad en Aquafin 

maakten van de gelegenheid gebruik om het doortrekken van de groenas te 
laten voorafgaan door collectorenwerken.
De collectorenwerken ter hoogte van de Bellevuestraat en de Meierij bieden 
een oplossing voor de huidige lozingen van afvalwater in de Schelde. Daar-
naast zal Aquafin een nieuwe afvalwaterriolering aanbrengen en een nieuw 
ondergronds pompstation bouwen. Hiervoor worden ingrepen uitgevoerd ter 
hoogte van de Meierij, in verschillende fasen. 

De bouw van het pompstation en de wegenis- en rioleringswerken gingen al 
van start in de zomer van 2008. De 2e fase slaat op de aanleg van de afvalwa-
terriolering die in september 2008 van start ging. De nieuwe weg tussen de 
garageboxen is afgewerkt. In de 3e en laatste fase worden de rioleringen ter 
hoogte van de kruispunten in de Bellevuestraat, aangepast. Vermoedelijke 
einddatum: mei 2009.

GenIeTen Van een  
VernIeuWD KeIzerParK 

De heraanleg van het Keizerpark is zo goed als afgerond. In het voorjaar van 
2009 volgen enkel nog de speeltuigen, een skatezone en … een plechtige 
opening!

Het park wordt een belangrijk knooppunt voor wandelaars en fietsers. Zeker 
nu de Vlaamse overheid tussen het Keizerpark en de Scheldekaai de tweede 
fietsbrug heeft gebouwd. 

Maar het park nodigt ook uit om er te blijven. Je kunt comfortabel zitten in 
het gras of kuieren langs de natuurlijke oevers. Basket en skaten kunnen 
voortaan op een nieuwe plek in het park dicht bij de Brusselsesteenweg. 
Aan de oevers van de Schelde ligt nu een aanmeerplaats voor pleziervaart 
en vissers. Langs de Fransevaart biedt een amfitheater een platform voor 
allerlei optredens.

Wonen
In het voorjaar 
van 2009 star-
ten bij de dienst 

Wonen van de Stad Gent twee mede-
werkers die de woningen in Ledeberg 
zullen doorlichten op woonkwaliteit. Zij 
onderzoeken of de woning voldoet aan 
de normen van de Vlaamse Wooncode. 
Als dit niet zo is, zullen deze mensen 
advies geven aan de eigenaars en hen 
stimuleren om hun woning te renove-
ren.
Bovendien zullen zij ook het nieuwe 
premiereglement bekendmaken dat 
specifiek voor Ledeberg van toepassing 
wordt. Dit nieuwe reglement stimuleert 
de mensen om hun woning te renove-
ren. In het voorjaar van 2009 volgt hier-
over meer informatie.

Tegelijkertijd zal de Stad Gent vanaf 
januari 2009 een eigen gemeentelijke 
belasting invoeren om de leegstand, 
verwaarlozing, onbewoonbaarheid en 
ongeschiktheid van woningen strenger 
te belasten. 
Dit wil zeggen dat de Stad nog altijd 
mensen zal stimuleren om te renove-
ren, maar daarnaast dus ook streng zal 
optreden tegen huiseigenaars die hun 
woningen verwaarlozen. Meer informa-
tie vind je terug op de website van de 
Stad Gent onder de rubriek ‘leven’ bij 
het thema huisvesting.

In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat de Stad zes doelstellingen heeft voor Ledeberg: meer 
en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangen, 
meer en actievere dienstverlening en meer ruimte voor ontmoeten. Iedere doelstelling heeft 
een eigen kleur en symbool. Wil je weten wat er intussen veranderd is? Lees dan onderstaande 
rubriek. Je krijgt er een stand van zaken over de verschillende projecten en de doelstellingen 
waaronder ze thuishoren.
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LEDEBERGPLEIN

CENTRUMPLEIN

Nieuwe groene ruimte
Aanbieden van tuinuitbreiding
Inrichting van buurtgroen

Bouw van kwaliteitsvolle en betaalbare 
nieuwbouwwoningen
Bouw van sociale woningen

Doorsteek voor zacht verkeer

Welzijnsknoop

Welzijnsknoop
Groene sproeten

Verhogen kwaliteit toegang Botermarkt

•  MarTIne CLaeyS

Woonconsulent

Dienst Wonen

Woonwinkel Ledeberg

Langestraat 129

9050 Ledeberg

tel. 09 232 27 99

martine.claeys@gent.be

ConTaCTPerSoon

HerHuISVeSTInGSTraJeCT
De mensen die door dit project hun woning moeten verlaten, kunnen bij de Stad Gent terecht voor hulp bij het zoeken naar een nieuwe 
woonst. Het herhuisvestingstraject bestaat uit een drietal stappen: opmaak van een dossier, geven van informatie en advies en individuele 
woonbegeleiding.

De medewerker van dienst Wonen van de Stad Gent maakt samen met het gezin het dossier op. Dit kan 
tijdens een huisbezoek of een gesprek op kantoor. Het dossier bestaat uit het profiel van het gezin 
(alleenstaand, samenwonend, met kinderen…), hun woonwensen (appartement of huis, met of zon-
der tuin, garage?) en een overzicht van hun vragen.

Op basis van deze vragen geeft de woonconsulente informatie en advies op maat, zoals informatie 
over privaat/sociaal kopen of huren, leningen, premiestelsels, het stadsvernieuwingsproject ‘Lede-
berg leeft’…

Afhankelijk van de behoefte van de eigenaar-bewoner/huurder start de dienst Wonen een   
individuele woonbegeleiding op. Concreet kan de medewerkster van Stad Gent de mensen helpen 
met  administratieve zaken, of kan zij samen met het gezin een andere aangepaste woning zoeken, 
enz. 

Groene SProeTen 
Met de groene sproeten wil de Stad een aantal doelstellingen in het kader van het Stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ bereiken. 
Ten eerste wenst de Stad de woonkwaliteit te verbeteren. Daarnaast wil de Stad het groenaanbod in het centrum van Ledeberg op 
zichtbare plaatsen verhogen en bijkomende doorsteken voor voetgangers en fietsers maken. 
Tot slot zal er meer ruimte voor informele ontmoetingen gemaakt worden. 

Uit de bevraging van de inwoners van Ledeberg bleek dat er een grote vraag is naar kleine groene plekjes, banken en rustplaatsen. 
Bovendien verplaatsen veel Ledebergenaren zich te voet of met de fiets en is er nood aan meer aangename en kortere doorsteken 
voor fietsers en voetgangers. Om aan deze vragen tegemoet te komen, moeten bestaande woningen van minder goede kwaliteit plaats 
maken voor betere woningen, meer groen en doorsteken voor fietsers en voetgangers.

Op 14 locaties in het centrum van Ledeberg zijn 42 percelen geselecteerd. De Stad Gent heeft hiervoor een grondige voorstudie ge-
maakt van alle plaatsen waar er een minder goede woning staat, er meer groen moet komen, of er plaats nodig is voor een nieuwe 
doorsteek.  op de kaart zie je waar er precies groene sproeten komen en wat er in de plaats komt.

groene sproeten en de Wel zijnsknoop onder de loep
LeDeberG IS een VoLKSe, bruISenDe en JoVIaLe WIJK Maar KenT ooK een aanTaL KneLPunTen. Ten eerSTe VorMT 
LeDeberG een WIrWar Van DICHTbebouWDe STraTen. er Wonen zeer VeeL MenSen SaMen en ze Hebben WeInIG 
Groene onTMoeTInGSPLaaTSen. boVenDIen IS een GrooT aanTaL WonInGen SLeCHT uITGeruST. VerDer HeefT 
LeDeberG een GrooT aanTaL VoorzIenInGen, Maar DIe LIGGen STerK VerSPreID In De WIJK. een STaDSVernIeu-
WInGSProJeCT MoeT De WIJK LeefbaarDer MaKen. DaT GebeurT nIeT MeT één aLLeSoMVaTTenDe oPeraTIe, Maar 
MeT VeeL VerSCHILLenDe naaLDenPrIKJeS. 
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Meer en aCTIeVere DIenSTVerLenInG: 
De WeLzIJnSKnooP 
De nieuwe Welzijnsknoop zal een groot aantal publieke voorzienin-
gen samenbrengen die vandaag in Ledeberg ofwel ontbreken, ofwel 
sterk verspreid zijn in de wijk. Het wordt een groot gebouw voor 
vele diensten van de Stad Gent, het OCMW, Kind en Gezin... Er zal 
ook ruimte zijn voor activiteiten van buurtbewoners en jeugdwerk. 
De buurtbewoners zullen de vergaderruimtes na de kantooruren 
kunnen gebruiken. 

De huizenrij tussen het nieuwe wijkgezondheidscentrum  Botermarkt 
(aan het begin van de Hundelgemsesteenweg) en de Benedictus-
Poort campus Ledeberg (het vroegere  Onze-Lieve-Vrouwcollege) 
zal verdwijnen en plaatsmaken voor deze Welzijnsknoop. In totaal 
gaat het over 10 panden.

Fietsers en voetgangers krijgen vanuit de Hundelgemsesteenweg 
een veilige doorsteek richting Binnenweg en Centrumplein. Deze 
passage sluit aan op een groen plekje tussen het wijkgezondheids-
centrum en de laatste huizen aan de Binnenweg. Zo ontstaat er 
een korte verbinding voor voetgangers tussen het Centrumplein/ 
Binnenweg en het park aan de Botermarkt. 

Wat is een groene sproet? 
Een plek in het centrum van Ledeberg op de hoek van een straat of 
in een straat waar één huis of 
meerdere huizen in minder 
goede staat worden afgebro-
ken. Ze worden vervangen door 
een nieuw woonproject en/of 
maken plaats voor een groene 
hoek of voor een doorsteek 
voor voetgangers of  fietsers. 

VerWerVInGen Van WonInGen: 
Hoe en Wanneer?
De Stad heeft eerst een grondige voorstudie gedaan van welke panden 
in aanmerking kwamen. Daarop volgde een individueel gesprek met 
alle eigenaars. De Stad wil in onderling akkoord met de eigenaars de 
woningen aankopen. Daarnaast zijn er drie informatievergaderingen 
georganiseerd voor zowel eigenaar-bewoners als huurders en eige-
naar-verhuurders.

Tegelijkertijd start de Stad Gent een herhuisvestingproject op voor de 
huidige bewoners/huurders van de betrokken woningen.
De Stad heeft voor alle 52 percelen een onteigeningsplan opgesteld 
en dit is voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 22 septem-
ber 2009. Tegen eind 2009 heeft de Stad normaal gezien alle percelen 
aangekocht. Voor diegenen waar geen onderling akkoord is, zal over-
gegaan worden tot onteigening. Tegen eind september 2010 moeten 
alle woningen onbewoond zijn om de sloping te starten en kan de grond 
vrijgemaakt worden voor sloop. Het is de bedoeling dat de groene 
sproeten en de Welzijnsknoop tegen 2012 gerealiseerd zijn.

simulatie van de Welzijnsknoop
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De 6 voor Ledeberg
(vervolg)

LeDeberG Voor KIDS

Een hart voor Ledeberg

Van eind mei tot en met september 2008 was 
ze te zien op ‘klein’ scherm in de verschillen-
de handelszaken in Ledeberg. Marleen roels 
is één van de hoofdrolspelers in de promotie-
filmpjes voor Ledeberg. regisseur Peter De 
bock typeert de filmpjes als ‘Verhalen van, 
over en door de wijk’ . Portretten van perso-
nen die leven en werken in Ledeberg.

Maar deze filmpjes zijn meer dan een portret van 
mensen die actief zijn in de wijk. Ze kaderen in de 
communicatiecampagne over het stadsvernieu-
wingsproject ‘Ledeberg leeft’. Het is een manier om 
mensen aan te moedigen naar de tentoonstelling te 
komen kijken over de plannen voor Ledeberg.

Peter: “Ik wou een verhaal vertellen over de wijk 
samen met de mensen die er wonen en werken. De 
verwachtingen, de vragen die leven en de persona-
ges zijn allemaal een deel van het straatbeeld. Ik 
wou dat elke Ledebergenaar zich in de filmpjes zou 
herkennen. Tegelijkertijd was ik ervan overtuigd dat 
de boodschap om naar de plannen te komen kijken 
veel overtuigender zou zijn als het rechtstreeks 
kwam van mensen die iets betekenen voor Lede-
berg. 
Ik moest er dus wel voor zorgen dat er een alge-
meen beeld van Ledeberg werd getoond. De keuze 
voor Marleen was evident. Aangezien ze werkt voor 
Familiezorg en de hele wijk op haar fiets doorkruist 
op weg naar mensen thuis, kregen wij een groot 
stuk van de wijk cadeau met het verhaal van Mar-
leen.”

Marleen: “Peter is in ieder geval niet via ‘castings’ 
bij mij terecht gekomen. Toen ik voor het eerst 
hoorde over de opname van zo een filmpje zag ik 
dat helemaal niet zitten. Ik had geen zin om op AVS 
te komen. Maar toen ik wist dat de film enkel lokaal 
in Ledeberg zou getoond worden, was mijn grootste 
schrik voorbij. Peter heeft mij enorm kunnen ge-
ruststellen. Wij hebben op voorhand alles doorge-
praat zodat er op het moment van de opname geen 
verrassingen konden zijn. Het was ook een groot 
verschil dat we alleen met ons twee op stap gingen 
tijdens de opnamedag. Het maakte alles ‘echter’, 
minder gemaakt. Op den duur denk je niet meer aan 
de camera. Achteraf heb ik wel eens gedacht “wat 
heb ik nu gezegd”, maar dat toont alleen maar aan 
dat alles heel natuurlijk verlopen is. Nu, een echte 
actrice word ik nooit, daar ben ik te verlegen voor.”

Peter: “Het was een enorm leuk project om te doen. 
En het plezante is dat ik dit helemaal niet alleen ge-
daan heb. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. 
Zonder de Post, zonder Familiezorg en nog vele an-
deren zou dit nooit zo goed gelukt zijn. Het is een 
resultaat van veel mensen die samen iets gemaakt 
hebben om te vertellen aan hun buren, aan de per-
soon om de hoek.”

Marleen: “Het zal mooi worden hé! In 1982 ben 
ik in Ledeberg komen wonen, aan de Brusselse-
steenweg. Toen moest ik nog wonen in het district 
waar ik werkte. Ondertussen zijn we verhuisd naar 
de Steenhouwerssstraat en eigenlijk woon ik hier 
graag. Je hebt hier alles bij de hand, er zijn veel 
winkels in de buurt. En de sfeer zit goed, kijk maar 
naar de openluchtvoorstelling van ‘Aanrijding in 
Moscou”… zo gezellig. Zoiets zou elk jaar moeten 
gebeuren. En als je de verbeteringen ziet die staan 
te gebeuren, dan zal het minder mooie imago dat 
Ledeberg soms heeft, helemaal verdwijnen.”

‘Een echte actrice 
word ik nooit ’

op het einde van elk portret konden de 
personages voor de eerste keer de plannen 
voor Ledeberg inkijken. op die manier was 

hun eerste, eerlijke reactie te zien.

Naast de groene sproeten, wil de Stad ook aan de 

straten in Ledeberg een duidelijker groen karak-

ter geven. Een werkgroep ‘ingroenen’, met hierin 

ambtenaren van verschillende stads diensten, is 

ondertussen aan het werk. Bedoeling is dat zij 

kijken hoe er meer groen in de straten van Lede-

berg kan komen. Dit kan door een boom of een 

struik, maar waar dit niet mogelijk is, kan dit 

ook door gevelgroen of door een plantenbak met 

 begroeiing. Geen gemakkelijke opdracht. Zo bleek 

het in de Veldwijkstraat onmogelijk om bomen 

aan te planten doordat de straat te smal was, de 

parkeerdruk te hoog was en de hoofdriolering van 

Ledeberg onder de straat door liep. Ook hier is de 

werkgroep op zoek naar een oplossing tegen het 

voorjaar 2009.

Peter De Bock en Marleen Roels
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 en De WInnaarS zIJn…
Om het spannend te houden, vinden de gelukkige winnaars van de wedstrijd ‘Gezien in Lede-
berg’ en de winnaar van de wedstrijd ‘zoek de 6 verschillen’, hun naam op de achterzijde van 
deze nieuwsbrief. 
De winnaars zullen thuis een postpakket ontvangen met hun prijs. Proficiat!
 

Waar In LeDeberG IS Deze foTo GenoMen? 

anTWoorD:   .................................................................................................................................

VoornaaM  ..................................................................................................................

naaM  .................................................................................................................................

aDreS  .................................................................................................................................

LeefTIJD  .................................................................................................................................

TeL  .................................................................................................................................

Post je antwoordstrookje, volledig en duidelijk ingevuld, in de brievenbus van de bibliotheek van Ledeberg voor 1 januari 2009. In de 
volgende nieuwsbrief (voorjaar 2009) staan dan de gelukkige winnaars.

De Vlaamse Overheid zal in novem-
ber 2008 het ontwerpbureau definitief  
kiezen. Het bureau zal een studie uit-
voeren voor de herinrichting van de  
Brusselsesteenweg, vanaf de Keizerbrug 
tot aan de Schooldreef. De studie loopt 

over 13  kalendermaanden. Het bureau heeft de opdracht een 
‘minder hinder beleid’ uit te werken. Dit betekent onder andere 
dat ze op regelmatige tijdstippen de buurt op de hoogte zullen 
houden. Op het einde van de studie zullen de concrete uitvoe-
ringsplannen voor de heraanleg klaar zijn. Daarna starten de no-
dige  vergunningsaanvragen en de aanbesteding. Dit duurt mini-
maal een half jaar. De werken aan de Brusselsesteenweg kunnen 
dus ten vroegste na het bouwverlof in 2010 starten. 

De uitvoering zal in drie fases verlopen: in eerste instantie de Kei-
zersbrug, daarna van aan de brug tot aan de Hoveniersstraat, aan-

sluitend van aan de Hoveniersstraat tot aan de Schooldreef. Voor 
elke fase wordt momenteel een jaar uitvoeringstijd voorzien. 

De laatste maanden is er beweging rond de ontwikkeling van het 
bouwblok van de Aldi. Sommige private eigenaars hebben hun 
panden te koop aangeboden en een private projectontwikkelaar 
heeft interesse. De bedoeling is dat er een gemengd project  
(wonen/commerciële activiteit) komt met handels- en horeca-
zaken op het gelijkvloers en appartementen erboven. Aangezien 
het om een louter privaat initiatief gaat, hangt de timing van het 
project af van de private ontwikkelaar.

HeraanLeG bruSSeLSeSTeenWeG en onTWIKKeLInG KoP KeIzerPoorT  

✄
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Op 24 mei werd de tentoonstelling ‘Ledeberg leeft’ met veel 
feestgedruis in de bibliotheek van Ledeberg geopend.

Op vrijdag 29 augustus 2008 hebben vele enthousiaste Lede-
bergenaren de film ‘Aanrijding in Moscou’ in open lucht ge-
zien. Het ‘Ledeberg leeft’- team was met een informatiestand, 
oranje ballonnen en leuke tattoos ook van de partij.

PraKTISCHe Info  
uITSLaG KInDerWeDSTrIJD 

We gaan jullie geduld niet langer op de proef stellen.
Een onschuldige hand heeft de volgende winnaars getrokken:

WEDSTrIJDfOrMuLIEr ‘gEZIEn In LEDEBErg’:
- Arne Vanderhaeghen - R. Warnefordstraat 57
  9040 St.-Amandsberg
- Elise De Troch - Zwembadstraat 84 - 9032 Wondelgem
 
WEDSTrIJD  ‘ZOEk DE 6 VErSchILLEn’:
- Margo Beaumans - Langestraat 46 - 9050 Ledeberg

renoVaTIe DIenSTenCenTruM 
Het alom gekende dienstencentrum van Ledeberg met zijn feestzaal onder-
gaat momenteel een ingrijpende renovatie. Zowel het dienstencentrum als 
het wijkcommissariaat van de Politie hebben normaal onderdak in dit grote  
gebouw. Tijdens de verbouwingswerken hebben beide diensten een ander,  
tijdelijk onderkomen. Je vindt het dienstencentrum in de Jacques egger-
montstraat 11a en de Politie op de brusselsesteenweg 332.

Vanaf half december 2008 start de Stad Gent met het ontmantelen en slopen 
van een groot deel van het binnenwerk van het gebouw. De achterbouw, waar 
tot voor kort de Politie zat, gaat volledig tegen de grond. Het gebouw waar-
van de Dekenij Ledeberg gebruik maakt, wordt samen met het hoofdgebouw  
gerenoveerd. Vanaf augustus 2009 kan de Stad Gent normaal met de feitelijke 
herinrichting van het gebouw volgens het nieuwe ontwerp starten.

activiteitenkalender
 17/11- 4/1/2009 TEnTOOnSTELLIng  LEDEBErg LEEfT:

   rEIZEnDE TEnTOOnSTELLIng

Onder de noemer ‘Ledeberg leeft’ krijgt de Gentse wijk een 

grondige opknapbeurt. De tentoonstelling ‘Ledeberg leeft’ vormt, 

samen met de gelijknamige nieuwsbrief, de belangrijkste drager 

van informatie over dit stadsvernieuwingsproject. ‘

Binnententoonstelling: reizende tentoonstelling

Om je beter te kunnen voorstellen hoe het er in de toekomst zal 

uitzien, kun je de tentoonstelling ‘Ledeberg leeft’ bezoeken op 

diverse locaties. Onder meer via een overzichtskaart krijg je daar 

zicht op het hele vernieuwingsproces. Na de binnententoonstel-

ling in de bibliotheek, Kind en Gezin en Buurtcentrum Ledeberg, 

staat de tentoonstelling nu opgesteld in het Woon-en Zorgcen-

trum de Vijvers.

 Woon- en Zorgcentrum De Vijvers

 >  Wanneer: van 17 november 2008 tot en met 4 januari 2009

 Ma.: 8u – 17u   Do.: 8u – 17u  Za.: 8u – 17u

Di.: 8u – 17u   Vrij.: 8u – 17u  Zo.: 8u – 17u

Wo.: 8u – 17u    
 
Wandelen door Ledeberg: buitententoonstelling nog tot eind 

december 2008
Aan de bibliotheek van Ledeberg start een wandeling langs 

veertien bakens met informatie. Deze buitenbakens vertellen 

over de toekomstige ingrepen ter plaatse. 

contactpersoon: nathalie Desmet, wijkregisseur Ledeberg, tel. 

09 266 82 53, nathalie.desmet@gent.be

 okt- eind dec 08 gLurEn BIJ DE BurEn: 20 Jaar STaDS-

  VErnIEuWIng In OuD gEnTBruggE 

Terwijl in Ledeberg de stadsvernieuwing nu van start gaat, begon 

het bij de buren in Oud Gentbrugge allemaal in 1988. Nu, 20 jaar 

later, is de wijk zo goed als volledig vernieuwd. Om dit alles in 

tekst en beeld te gieten, heeft de Dienst Stedelijke Vernieuwing 

en Gebiedsgerichte Werking het infoparcours ‘20 jaar stadsverni-

euwing in Oud Gentbrugge’ uitgestippeld. 

De route kun je van oktober tot eind december 2008 te voet of 

met de fiets afleggen. 10 grote infopanelen op diverse locaties 

tonen foto’s van vroeger en geven uitleg bij de gerealiseerde in-

grepen en acties. Vertrekpunt is buurtcentrum De Vaart aan het 

Emiel Hullebroeckplein 1 te Gentbrugge. Geïnteresseerd? Vraag 

de fietskaart aan en verken het parcours! 

contactpersoon: David Slosse, wijkcommunicator gentbrugge 

tel. 09 266 82 47, david.slosse@gent.be.
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