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Indienen 

betalingsaanvraag 

toelage ‘Ledeberg leeft’ 

tot uiterlijk  

30 september 2013!



Heeft u een toelage aangevraagd? Dan 

kan u nog tot uiterlijk 30 september 

2013 een betalingsaanvraag indienen, 

in ruil voor een ontvangstbewijs. 

eigenaars van woningen binnen het 

projectgebied ‘Ledeberg leeft’ konden 

de voorbije jaren een toelage aanvra-

gen om hun (huur)woning veiliger, ge-

zonder en comfortabeler te maken. Op 

die manier wou de Stad gent de leef-

baarheid en kwaliteit van de woningen 

verbeteren. Zo beoogde de Stad het 

grootste deel van de woningen te laten 

aanpassen aan de minimale kwaliteit- 

en comfortnormen volgens de Vlaam-

se Wooncode. De looptijd van de toe-

lage ‘Ledeberg leeft’eindigt uiterlijk 

op 30 september 2013. Tot dan hebt u 

dus nog tijd om uw betalingsaanvraag 

in te dienen.

De betalingsaanvraag kan u indienen 

bij:
•  het woonzorgloket:  

Langestraat 129, 9050 Ledeberg

• De dienst Wonen:  

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 

gent

Dit kan ook via aangetekende zending 

naar het Stadhuis gent, Botermarkt 

1, ten aanzien van dienst adminis-

tratie ‘Ledeberg leeft’ (Botermarkt 1, 

9000 gent)

Het woonzorgloket is open van dins-

dag tot en met donderdag tussen 

8u30 en 12u en op woensdag ook  

tussen 14u en 18u.

Beste lezer,

Met genoegen presenteer ik u een nieuwe editie van de nieuwsbrief “Ledeberg leeft”.

In deze nieuwsbrief gaat veel aandacht uit naar de Brusselsesteenweg en omliggende 
straten. Met een grootschalige heraanleg van de omgeving willen we er de leefbaarheid 
verbeteren, het verkeer veiliger en vlotter laten doorstromen en de omgeving ook groener 
maken. De werken zullen in verschillende fases verlopen en de hinder wordt zo beperkt 
mogelijk gehouden. Meer uitleg over de fasering van de werken vindt u in deze brief.

Ook de bekende “6 van Ledeberg” komen opnieuw aan bod in deze nieuwsbrief. Ik 
nodig u in ieder geval graag uit op de kijkdag in de nieuwe hoekwoningen van het 
Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB) op 1 september. Meer informatie op pagina 3.

Tenslotte kan u ook een mooi interview lezen in deze nieuwsbrief.

Zuster Beatrijs Buckens en directeur Philippe De Bruycker getuigen over het verleden en 
de toekomst van hun school, de Benedictuspoort, in deze wijk. 

Ledeberg verandert nog dagelijks, Ledeberg beweegt, Ledeberg leeft.

Tom Balthazar

schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

De toelage ‘Ledeberg 

leeft’

In de kijker
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Woord vooraf
Tom Balthazar
schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen
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neem een kIjkje In De nIeuwe HoekwonIngen 
Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf 
Gent (AG SOB) bouwt op verschil-
lende hoeken in Ledeberg 11 
nieuwe eengezinswoningen met 2 

of 3 slaapkamers en een dakterras en/of tuin. Deze laag-
energiewoningen zijn momenteel in volle opbouw en zullen 
dit najaar klaar zijn. Vier van de woningen zijn al verkocht.

Om geïnteresseerde kopers een duidelijker beeld te geven 
van de ruimtes en kwaliteiten van de woningen wordt een 
kijkdag georganiseerd op 1 september van 14u tot 17u. 
De woningen zijn doorlopend toegankelijk. U kan die dag 
deelnemen aan begeleide rondleidingen om 14u, 15u 
en 16u. De eventueel nog beschikbare woningen worden 
nogmaals opengesteld op de dag van de architectuur, 
zondag 13 oktober 2013.

Ook buurtbewoners zijn op deze dagen welkom om de 
nieuwe hoekwoningen te bekijken. Voor meer info over deze 
kijkdagen houdt u best de website van het AG SOB in de 
gaten! Daar vindt u 
ook meer informatie 
over de te koop aan-
geboden woningen. 
(http://www.agsob.
be/te-koop-te-huur).

U kunt met uw 
vragen ook terecht 
bij Eveline Hanssens 
van het AG SOB 
T 09 269 69 00

renovATIe DIensTencenTrum 
De renovatie van het diensten-
centrum op het Ledebergplein 
is volop bezig. De vernieuwing 
drong zich op omdat het complex niet langer voldeed aan de veiligheidsnor-
men en de wensen van hedendaags comfort.

Eind mei werd de grote torenkraan gedemonteerd, en in augustus zullen de 
ruwbouwwerken volledig achter de rug zijn. Op het einde van dit jaar worden 
de voor- en achtergevel aangepakt. Aansluitend begint men met de afwerking 
en uitrusting van het gebouw. Het gebouw zal gebruiksklaar zijn in het voor-
jaar van 2015.

De Bouw vAn socIALe 
senIorenfLATs 

Op de hoek van de Jozef Vervaenestraat en de Hundelgemse-
steenweg komen sociale seniorenflats. Nu de sloop achter de rug 
is, zal de site in detail worden opgemeten om het voorontwerp te 
verfijnen. 

Er komen 20 rolstoeltoegankelijke flats voor senioren. Dit zullen zowel flats met 1 als met 2 slaapkamers zijn. Het wor-
den wellicht ook assistentiewoningen, waarbij het OCMW instaat voor de zorg en dienstverlening. WonInGent fungeert als 
bouwheer en verhuurder. De start van de werken is voorzien in 2014. Dit betekent dat de woningen eind 2016 bewoonbaar 
zullen zijn.

3© Volt Architecten

De Stad heeft op ruimtelijk vlak zes doelstellingen voor Ledeberg: meer en mooier groen, hogere 
woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangen, meer en actievere dienstver-
lening en meer ruimte voor ontmoeten. Iedere doelstelling heeft zijn eigen kleur en symbool. 
Daarnaast werken we niet alleen aan een stenen verhaal. Wilt u weten wat er ondertussen is 
veranderd? Lees dan onderstaande rubriek. U krijgt een stand van zaken over de verschillende 
projecten en de doelstellingen waaronder ze thuishoren.
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De Brusselsesteenweg 
en omliggende straten  
in een nieuw kleedje

In het kader van ‘Ledeberg leeft’ worden een groot aantal straten heraangelegd. De stad wil zich 
hiermee inspannen voor veiliger en vlotter verkeer. Binnenkort starten er werken in heel wat straten. De 
Brusselsesteenweg ondergaat een grondige vernieuwing. ook de omliggende straten zoals het PoL-plein 
en omgeving en de fransevaart worden aangepakt.

BrusseLsesTeenweg

De Brusselsesteenweg wordt een stedelijke invalsweg met een 
betere doorstroming van het openbaar vervoer en het auto- 
verkeer. Ook komen er veilige fiets- en voetpaden, betere over-
steekplaatsen en meer groene elementen. In het smalle deel van 
de steenweg krijgt de tram een vrije bedding in de richting van de 
stad. In het brede deel krijgt de tram een vrije bedding in beide 
richtingen. De werken voor de heraanleg gaan van start in het 
voorjaar van 2014. 

nutswerken 

Als inwoner van Ledeberg hebt u waarschijnlijk al opgemerkt dat 
er op de Brusselsesteenweg werken gebeuren. Sinds september 
2012 vernieuwen of verplaatsen Eandis, Telenet, Belgacom en 
TMVW hun leidingen voor gas, elektriciteit, telecommunicatie of 
water. Dit in functie van de nieuw aan te leggen rioleringen en 
weg. Deze werken zijn begonnen in het brede deel van de steen-
weg (van Schooldreef tot Hoveniersstraat) en zullen vermoedelijk 
tegen eind 2013 afgerond zijn. 

Vanaf september 2013, na de Ajuintjesmarktfeesten, starten de 
nutswerken aan het smalle gedeelte van de Brusselsesteen-
weg (van Hoveniersstraat tot Keizerpoort). De hinder kan daar 
iets groter zijn, vermits de ruimte op de rijbaan en voetpaden er  
beperkter is dan op het brede deel. Om de veiligheid van de arbei-
ders te garanderen, zal men soms de rijbaan moeten innemen. 

Meestal hinderen de werken het verkeer niet, omdat de leidingen 
vooral onder het voetpad, fietspad of parkeerstroken liggen. Toch 
kunnen deze nutswerken af en toe voor lokale hinder zorgen. Zo 
valt het voor dat er geplande onderbrekingen van stroom, gas en 
water zijn. Bovendien zijn er door de ouderdom van de leidingen 
recent enkele onvoorziene stroomonderbrekingen geweest. Als 
zoiets gebeurt, rukt er meteen een interventieploeg uit.

Verder zullen er onderdoorboringen gebeuren. Hierbij worden 
nutsleidingen onder de Brusselsesteenweg getrokken. Er komen 
onderdoorboringen aan het kruispunt Driesstraat (Delhaize) en 
de Frederik Burvenichstraat. Zo kunnen we de graafwerken op 
de Brusselsesteenweg beperken en dus ook de hinder. De onder-

doorboringen aan de Keizerpoort zijn nodig om de oude leidingen 
die momenteel aan de Keizersbrug en aan de Brusselsepoortbrug 
vast zitten, onder de grond te voorzien. Dit is wettelijk verplicht. 
Omwonenden zullen hierover nog meer informatie ontvangen.

eigenlijke werken Brusselsesteenweg

In het voorjaar van 2014 starten de Stad Gent, TMVW, De Lijn en 
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg zelf. 
Die zal in totaal 3 jaar duren. De werken zullen in verschillende 
fases gebeuren. Zo blijven handelszaken, woningen, scholen en 
E17 zo veel mogelijk bereikbaar. 

De aannemer begint met de heraanleg van het brede deel van 
de steenweg (tussen Hovenierstraat en Schooldreef). De ver-
moedelijke duur van die werken is 1,5 jaar.  Aansluitend star-
ten de werken aan het smalle deel, in het najaar van 2015 (van  
Hoveniersstraat tot Keizerpoort), inclusief de vernieuwing van de 
Keizerpoortbrug en Brusselsepoortbrug. Deze fase zal ook 1,5 
jaar duren.

wat gebeurt er nu precies tijdens die werken?

• In een eerste fase graaft een aannemer een sleuf en 

legt er kabels, leidingen of buizen in. Woningen en 

winkels blijven bereikbaar, bijvoorbeeld via loopbrug-

gen. Langere sleuven worden soms tijdelijk gedicht.

• In een tweede fase verbinden de nutsmaatschap-

pijen de nieuwe leidingen, kabels of buizen met het 

bestaande netwerk. Is na veiligheidscontroles alles 

goed, dan mag het netwerk in dienst. Pas dan kunnen 

de sleuven gedicht worden. 

• In de derde fase worden alle huizen en bedrijven aan-

gesloten op de nieuwe leidingen, kabels of buizen. 

Daarvoor zijn er werkputten nodig, vaak per woning. 

Pas als alle aansluitingen zijn gemaakt, kan het voet-

pad definitief worden hersteld.
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Een tweetal maanden voor de start van de eigenlijke heraanleg 
van de Brusselsesteenweg zal er een infomoment voor de buurt 
plaatsvinden. Hier zullen bewoners, handelaars en geïnteresseer-
den meer concrete informatie krijgen over de uitvoering van de 
werkzaamheden: planning, fasering, timing, omleidingen.

PoL-PLeIn en omgevIng

Begin 2014 starten ook de wegen- en rioleringswerken aan het 
POL-plein en omgeving. Dit project omvat de hele Posthoornstraat, 
de Oude Brusselseweg en de Louis De Smetstraat vanaf de Post-
hoornstraat tot aan de Louis Van Houttestraat, en de Neerschel-
destraat tussen de Posthoornstraat en het EmielHullebroeckplein. 
Dit gebeurt op hetzelfde moment als de werken aan het brede deel 
van de Brusselsesteenweg. Zo zijn deze werken afgerond vooraleer 
het smalle deel van de Brusselsesteenweg wordt aangepakt.

Momenteel zijn de nutsmaatschappijen (Belgacom, TMVW en  
Eandis) bezig met het vernieuwen van hun leidingen.

Het ontwerp voorziet in een integrale vernieuwing van zowel de 
wegenis als de riolering. TMVW zal daarbij instaan voor de aanleg 
van een gescheiden rioleringssysteem. Dit houdt in dat het regen-
water en afvalwater via een apart stelsel zal worden afgevoerd.

In al deze straten komen nieuwe voetpaden, rijwegen in asfalt en 
parkeerstroken in kasseien (behalve in de Neerscheldestraat). 
Zone 30 wordt hier de regel. Ter hoogte van het POL-plein komt een 
centrale groenzone met brede trottoirs en parkeerplaatsen rond-
om. Op de kruispunten zorgen uitstulpingen voor vlotte oversteken. 
Er wordt groen aangebracht waar mogelijk. De Neerscheldestraat 
is smaller en krijgt een inrichting als woonerf. 

De bewoners zullen eind dit jaar nog uitgenodigd worden voor een 
infomoment. Het ontwerp, de planning en de fasering, omleiding, 
de contactpersonen en minder hindermaatregelen zullen tijdens 
deze toelichting aan bod komen.

frAnse vAArT

In het najaar van 2013 starten de werken aan de Franse Vaart. In de 
eerste fase worden de riolerings- en nutsleidingen aangelegd in 
het eerste deel van de Franse Vaart, dichtbij de Keizerpoort. Deze 
werken gebeuren als voorbereiding op de latere heraanleg van de 
Franse Vaart. De huidige riolering wordt vervangen door een ge-
scheiden systeem. Zo komen er aparte buizen voor regenwater en 
afvalwater. Ook de nutsleidingen worden vernieuwd.

De werken zullen vermoedelijk een drietal maanden in beslag ne-
men. Hierbij zal de rijweg over de gehele breedte afgesloten zijn. 

Voor de uiteindelijke herinrichting van de Franse Vaart zijn de plan-
nen in de maak. De Franse Vaart krijgt ter hoogte van de Keizer-
poort een verkeersvrije inrichting. Zo zal het aangenaam vertoeven 
worden langs het water en wordt er ingezet op veilige en vlotte 
fietsverbindingen.

De omleidingen en bereikbaarheid van de Franse Vaart en de Aldi 
worden momenteel bekeken. De omwonenden worden tijdig inge-
licht.

waar kunt u terecht met uw vragen?
Eandis en TMVW werken vanaf nu samen onder de naam Synductis. Zo kunnen ze de werken beter op el-kaar afstemmen en de hinder beperken. Voor vragen over de voorbereidende nutswerken op de Brusselse-steenweg kunt u terecht bij Eandis, Jeroen Braeckman (09/263.73.36, jeroen.braeckman@eandis.be). Voor vragen over de werken aan het POL-plein kunt u terecht bij de Aquafoon van TMWV: 078/35.35.99.

© Synductis© Synductis

Franse Vaart
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De 6 voor Ledeberg
(vervolg)

De Bouw vAn De weLzIjnsknooP 

De bouw van de Welzijnsknoop aan de Botermarkt in Ledeberg is bijna 
af. Het wordt een groot gebouw met heel wat voorzieningen die vandaag 
ontbreken of verspreid zijn over Ledeberg. Op dit moment is men bezig 
met het plaatsen van de beglazing, en het leggen van de vloeren. Het 
einde van de werken is voorzien in de loop van september 2013. Zo moet 
het mogelijk zijn om in november de eerste diensten te laten verhuizen 
naar de nieuwe Welzijnsknoop. 

In de Welzijnsknoop is er plaats voor een lokaal dienstencentrum en een 
welzijnsbureau van het OCMW Gent. Naast Kind en Gezin komen hier 
ook de Woonwinkel en het Buurtwerk van de Stad Gent. Er is een sociaal 
restaurant voor een warme maaltijd of een drankje. In het Jeugdpunt 
Ledeberg kunnen kinderen en jongeren terecht voor allerlei activiteiten. 
Na de kantooruren kunnen buurtbewoners, lokale verenigingen en het 
Jeugdwerk gebruik maken van verschillende lokalen. 

De Welzijnsknoop krijgt een groene openbare ruimte aan de achterzijde 
van het gebouw. Deze ruimte is voor voetgangers en fietsers toeganke-
lijk vanaf de Binnenweg, de Hundelgemsesteenweg, en via het Centrum-
plein langs de nieuwe doorsteek naast de school ‘Benedictuspoort’.

De keIzerPoorT krIjgT een nIeuw gezIcHT 

De Keizerpoort zal er binnen enkele jaren anders uitzien. Op de plaats waar nu onder 

andere de vestiging van Aldi gelegen is, komen er in drie fasen nieuwe woningen, kan-

toren en handelszaken. 

In de eerste fase komt een gebouw met woningen, een nieuwe Aldi-winkel en op de kop 

een hoger kantoorgebouw. De private projectontwikkelaar Keizerpoort RED bvba mikt in 

het ganse project op een 128-tal woningen, waarvan er minstens 20% sociale woningen 

zullen zijn en bijna een kwart van een tuin of daktuin voorzien is. Er komt 

een nieuwe doorsteek naar de August Van Bockxstaelestraat en het open-

baar domein in het project wordt fiets- en voetgangersgebied,  tot en met 

het aanpalende deel van de Franse Vaart. De volledige parkeerbehoefte van 

het project wordt opgevangen in een ondergrondse parkeergarage. Een 

deel daarvan zullen buurtbewoners kunnen huren buiten de kantooruren. 

Voor de eerste fase kreeg Keizerpoort RED bvba een voorwaardelijke  

vergunning van de deputatie op 25 april 2013 waarmee zij nu een bouwaan-

vraag kan indienen.

Vooraleer de werken starten, zal de Aldi-winkel tijdelijk verhuizen naar 

de voormalige OTC-gebouwen. Hiervoor heeft Keizerpoort RED bvba een 

bouwvergunning aangevraagd. Deze aanvraag is momenteel in onderzoek 

bij de Stad Gent, die daarover ten laatste op 26 juni 2013 een beslissing 

zal nemen.
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Een hart voor Ledeberg

Zuster Beatrijs Buckens is sinds 1973 actief in 
de Benedictuspoort, en al acht jaar voorzitter 
van de inrichtende macht van de school. 
Philippe De Bruycker bracht een groot deel 
van zijn jeugd door op de speelplaats van de 
campus Benedictuspoort in Ledeberg en is er 
sinds vijf jaar directeur. Ze groeiden allebei op 
in Ledeberg. Tijd dus voor een goed gesprek.

Philippe De Bruycker: “Toen ik achttien jaar was, 
sloeg ik de poorten van deze school achter mij dicht, 
vastberaden hier nooit nog een voet binnen te zetten. 
Na heel wat omzwervingen heeft men mij gevraagd 
of ik campusdirecteur wou worden in Ledeberg. Zo 
kwam ik hier terecht, eerder toevallig dus”.

zuster Beatrijs: “Ledeberg en de school zijn enorm 
veel veranderd! Mijn vader is zeer jong gestorven. 
Toen ik daarna op bezoek ging bij mijn doopmeter 
in Ledeberg, passeerden we op de terugweg van 
het kerkhof steeds langs de school hier aan de 
Hundelgemsesteenweg. Mijn doopmeter zei toen 
altijd: “kijk, dit is één van de beste scholen van Gent, 
en je slimme papa is hier naar school gegaan!” Als 
klein kind vond ik dat een heel majestueus gebouw. 
Dat is me altijd bijgebleven. Maar wat een verschil 
met nu! Er is heel wat veranderd”.

Philippe: “Dat klopt. Later is dan het andere gebouw 
aan de overkant van de speelplaats bijgebouwd, en 
nu zijn de werken aan onze nieuwbouw klaar. Dat 
opent veel perspectieven. We hebben een nieuwe 
refter, we kunnen de buurt terug ontvangen voor 
evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie of een 
fietsroute voor allochtone dames. Iedereen is hier 
welkom!”

zuster Beatrijs: “Dit is een school van 
Ledeberg, voor de Ledebergenaren”. 

Philippe: “Ledeberg is een zeer 
multiculturele wijk. En de school is 
daar een mooie weerspiegeling van. Op 
onze school willen we nog verder gaan. 
Zo wordt er nagedacht om klassen van 
verscheidene studierichtingen door elkaar 
te gooien. Daardoor worden leerlingen 

van verschillende afkomst, religie, en met andere 
interesses gestimuleerd om met elkaar projecten 
te doen. Want dat gaan ze ook in het echte leven 
moeten doen!” 

zuster Beatrijs: “De school heeft ook een goede 
band met Ledeberg. Dat komt omdat veel leerlingen 
van onze school in Ledeberg wonen. Bovendien 
kunnen hier heel wat buurtactiviteiten doorgaan. 
Nu onze nieuwbouw zo goed als af is, kan dit alleen 
maar beter worden, zowel voor Ledeberg als voor 
onze leerlingen. Het geduld van de buurt, van de 
leerlingen, leerkrachten en onderhoudspersoneel 
stond lang op de proef”.

Philippe: “Inderdaad. De werkmannen floten al 
eens naar de meisjes, en de leerlingen zaten in een 
noodrefter als haringen in een ton. Ze  hadden er 
geen faciliteiten.

Nu hebben we een spiksplinternieuwe refter met 
een fantastische keuken. En de buurt kan er ook 
zijn graantje van meepikken! De nieuwjaarsreceptie 
bijvoorbeeld heeft hier vorig jaar niet kunnen 
plaatsvinden, omwille van de werken, maar die kan 
zeker terugkomen. Ook andere verenigingen blijven 
hier steeds welkom”.

Het is duidelijk dat Zuster Beatrijs en Philippe De 
Bruycker een visie hebben, zowel voor Ledeberg als 
voor de Benedictuspoort.

Philippe De Bruycker besluit “Het is onze passie. 
We zijn gepassioneerd 
door wat we doen. 
We moeten zowel 
in Ledeberg als op 
de school iedereen 
blijven stimuleren 
om dingen samen te 
doen. Dat geeft een 
boost aan alles wat 
hier gebeurt!”

“Ledeberg en de school,
dat is onze passie”

Benedictuspoort 
bouwt aan de 

toekomst

Zuster Beatrijs en Philippe De Bruycker



Activiteitenkalender
DEZE KALENDER GEEFT EEN OVERZICHT VAN ONZE ACTIVITEITEN. 

Mogelijke  wijzigingen in de activiteitenkalender maken we bekend via 

www.ledebergleeft.be of www.gent.be/ledeberg, daar krijgt u meer info over het project. 

 za 29 juni 2013   BUURTTUINFEEST MORIAANSTRAAT 

> vanaf 16u   Animatiefilms, meespeeltheater en DJ. 

Breng zelf eten en drank mee! 

Buurttuin Moriaanstraat – 9050 Ledeberg

> meer info bij  Mattias Laga T 09 234 05 47 

E mattias.laga@gmail.com

 zo 30 juni 2013  BUURTONTBIJT VAN DE BEWONERS 

   GROEP DE RIETGRACHT 

> 8u – 11u30  Uitgebreid ontbijtbuffet! Inschrijven vóór 25 juni.

    Volwassene: 3,5 euro kinderen tot 12 jaar en 65-plussers: 

2,5 euro

> meer info bij  Familie Declerck-Sabogardi T 09 232 15 58 

E robert.declerck1@gmail.com

 ma 15 juli  SPEELSTRAAT 

 tot zo 21 juli 2013  

> 14u – 19u   Eugeen Zettermanstraat 

Alle kindjes onder begeleiding van hun ouders zijn 

welkom.

  elke vrij in juli  SPEELSTRAAT 

 en aug. 2013   

> 14u – 19u   Weidestraat 
Alle kindjes onder begeleiding van hun ouders zijn 

welkom.

 vrij 30 aug. 2013 FEESTELIJKE AFSLUITER VAN 

    SPEELSTRAAT WEIDESTRAAT  
    

> 19u00  Buurttuin Moriaanstraat – 9050 Ledeberg

> meer info bij  Mattias Laga T 09 234 05 47 

E mattias Laga@gmail.com 

Bewonerscomité Buurttuin 

  elke za in  SPEELSTRAAT 

 juli en aug. 2013  

> 14u – 19u   Vlinderstraat (start op 30 juni) 

Alle kindjes onder begeleiding van hun ouders zijn 

welkom.

 elke zo in  SPEELSTRAAT 

 juli en aug. 2013  

> 14u – 19u   Ploegstraat, A. Van Ooteghemstraat en Ajuinmarktstraat 

(ook nog op 1 september) 

Alle kindjes onder begeleiding van hun ouders zijn 

welkom.

 2 laatste weken  MUZIEKKAMP VOOR KINDEREN 

 aug. 2013   

> meer info bij  Mattias Laga T 09 234 05 47 

E info@ledebirds.be

 vrij 23 aug. 2013 -  AJUINTJESMARKT LEDEBERG 

 zo 25 aug. 2013  BRUSSELSESTEENWEG 

   Vrij vanaf 16u, Za vanaf 14u, Zo vanaf 10u30

> meer info bij Markten en Foren T 09 221 45 28

   E markten&foren@gent.be

 elke di 2013  COMPOSTEERPLEK DEN HOF   
    

> 17u - 18u30  Op het Botermarktpark, Hundelgemsesteenweg naast het 

Clubhuis voor Senioren

> meer info bij  Sofie Claeyssens T 0488 90 08 47 

E sofie.claeyssens@samenlevingsopbouw.be 

Samenlevingsopbouw Gent vzw

 elke di 2013   BEWEGING LESSEN 

> 14u - 15u30  Buurtcentrum, Langestraat nr. 129 – 9050 Ledeberg

> meer info bij  Mieke De Roo T 09 232 32 33 

Buurtwerk Ledeberg T 09 232 27 99 

E buurtwerking.ledeberg@gent.be 

Samenwerking tussen Wijkgezondheidscentrum Lede-

berg en Buurtwerk

 zo 1 sept. 2013   KIJKDAG NIEUWE HOEKWONINGEN 

> 14u – 17u   De verschillende woningen zijn doorlopend toegankelijk

> meer info bij  Eveline Hanssens T 09 269 69 00 

E eveline.hanssens@sob.gent.be 

http://www.agsob.be/te-koop-te-huur

 zo 8 sept. 2013   MADE IN LEDEBERG 

> 11u – 18u   Buurtpicknick en Doe-het-zelf-festival met workshops en 

kinderanimatie.

> meer info bij  Lieven Blancke T 0486 41 54 94 

E lieven.blancke@gmail.com 

www.ledebergdoethetzelf.be

 elke woe van 4   FIETSLESSEN LEDEBERG 

 sept. tot 23 okt. en 6 en 13 nov. 2013 

> 14u – 16u  

> meer info bij  Mieke De Roo T 09 232 32 33 

E gvo@wgcbotermarkt.be 

Wijkgezondheidscentrum Ledeberg

vrij 6 sept. -  LEDEBERGSE FEESTEN 

ma 9 sept. 2013  

> meer info bij Nick Cauffriez T 0479 44 49 99

   E info@ledeberg.be

   www.ledeberg.be

 di 24 sept. 2013  HEERLIJK GEZOND ONTBIJT!  
  

> 9u – 12u  Buurtcentrum, Langestraat 129 – 9050 Ledeberg

> meer info bij  Greet Lybeer T 0488 36 84 86 

Mieke De Roo T 09 232 32 33 

Buurtwerk T 09 232 27 99 

Samenwerking tussen Kiosk, Buurtwerk en Wijkgezond-

heidscentrum Ledeberg

 zat 12 okt. 2013  HUISKAMERCONCERTEN  
    

   In verschillende huiskamers in Ledeberg

> meer info bij  Mattias Laga T 09 234 05 47 

E mattias.laga@gmail.com

Meer info: 
Sofie Claeyssens of Tim Everaert
Opbouwwerkers - Samenlevingsopbouw Gent Vzw
Langestraat 137 | 9050 Ledeberg T  09 252 49 12 | M  0488 90 08 47
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composteerplek krijgt een nieuwe look 
Tijdens de maand september wordt de composteerplek Ledeberg in 
een nieuw kleedje gestoken. De tijdelijke inrichting wordt vervangen 
door een kastanje houten omheining. Ook het afdak wordt vervangen. 
De composteerplek blijft, ook in september, elke dinsdag open van 
17u tot 18u30.

In oktober is iedereen welkom voor een drink op de vernieuwde C-
plek! Een uitnodiging volgt nog. De C-plek vind je in het parkje aan 
de Hundelgemsesteenweg (aan de overzijde van het wijkgezondheids-

centrum Botermarkt). Iedereen 
zonder tuin (of met een kleine 
koer) uit Ledeberg is welkom 
met zijn groenten- en fruitafval!

wilt u meer weten over Ledeberg leeft?
nele vanhooren
projectcommunicator ‘Ledeberg leeft’
Ac Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 266 82 37 - nele.vanhooren@gent.be
www.ledebergleeft.be


