
stadsvernieuwingsproject
Jaargang 6 |  nr. 11 |  MEI 2014

nieuwsbrief
ledeberg

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

In de kIjker
Heraanleg Brusselsesteenweg

de 6 voor Ledeberg

naar een nieuwe invulling voor de 
Standaertsite

de 6 voor Ledeberg (vervolg)

Interview

Activiteitenkalender p 8

p 6

p 4

p 2

p 3

p 7



Op 5 mei 2014 start de heraanleg van de 

Brusselsesteenweg (n9). de nieuwe n9 

krijgt veilige fiets- en voetpaden, meer 

groen en betere oversteekplaatsen. 

de werken dragen bij tot een betere 

doorstroming van het autoverkeer en 

vooral van het openbaar vervoer. Ten 

slotte wordt ook de rijweg en de riolering 

vernieuwd. 

Bij werken van deze omvang is hinder on-

vermijdelijk, maar we doen er alles aan 

om je zo goed mogelijk te informeren.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, 

verlopen de werken aan de Brusselse-

steenweg in twee grote fasen.

aanvankelijk wordt er gewerkt in het 

brede deel van de Brusselsesteenweg 

(tussen het kruispunt met de Schooldreef 

en de Hoveniersstraat), daarna vatten de 

werken in het smalle deel aan (tussen 

de Hoveniersstraat en de stadsring). De 

totale duurtijd van de werken wordt op 4 

jaar geschat.

Deze fasen zijn op hun beurt onder-

verdeeld in verschillende deelfasen. We 

beginnen pas met een nieuwe deelfase 

wanneer de werken in de vorige deelfase 

zijn afgerond.

Meer info over de Brusselsesteenweg is te vinden 

op: www.brusselsesteenweg.be. 

Inschrijven voor  de digitale nieuwsbrief kan via: 

info@brusselsesteenweg.be – Tel: 09/276 26 00

Speciaal voor handelaars is er een bereikbaarheids-

adviseur. Zij kunnen met al hun vragen terecht bij: 

Cedric Labeau (bereikbaarheidsadviseur) - 

bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be – 

Tel: 0485/42 07 88

Beste Ledebergnaar,

Het doet me plezier u een nieuwe editie van onze nieuwsbrief te kunnen presenteren.

We hebben een groot artikel gewijd aan de Standaertsite, die een nieuwe invulling zal 
krijgen. Dat het een ruimte zal worden waar u uw buren zal kunnen ontmoeten, staat 
nu al vast. Het moet echt een plek worden voor en door alle Ledebergnaren, een plek 
waar iedereen zich welkom zal voelen. Op zaterdag 10 mei kan u alvast een deel van de 
site bezoeken.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de werken aan de Brusselsesteenweg. 
Deze werken zullen de komende jaren onvermijdelijk een impact hebben voor heel de 
omgeving. We doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren.

Het POL-plein en omgeving wordt volledig heraangelegd, er komt een mooie groenzone. 
De werken zouden binnen het jaar moeten afgewerkt zijn. Ook aan de Moriaanstraat 
– Hagepreekstraat, en op de Hoek Ledestraat – Driesstraat komen nieuwe groene 
sproeten.

Tot slot raad ik u aan het interview met Dominiek Moerman te lezen. Dominiek is 
sinds kort aan de slag als vrijwilliger in de nieuwe Welzijnsknoop. Een inspirerende 
getuigenis!

Tom Balthazar

Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen.

Heraanleg Brusselse-

steenweg

In de kijker
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Woord vooraf
Tom Balthazar
schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen
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InTegrALe vernIeuwIng vOOr 
POL-PLeIn en OmgevIng 

de Stad gent begint samen met het waterbedrijf Tmvw 
aan de integrale vernieuwing van de Posthoornstraat, 
Oude Brusselseweg (deel), Louis de Smetstraat, 
neerscheldestraat (tussen de Posthoornstraat en 
het emiel Hullebroeckplein), de volledige Louis van 
Houttestraat en de Arthur Latourstraat. 

Al deze straten krijgen een nieuwe riolering en 
bovenbouw, waarbij de Neerscheldestraat en de Arthur 
Latourstraat aangelegd worden als woonerven. De overige 
straten krijgen comfortabele voetpaden, rijwegen in asfalt 
en parkeerstroken in kasseien. In de Arthur Latourstraat 
worden de parkeerplaatsen per vier gegroepeerd. Dankzij 
deze efficiënte ordening kunnen in deze straat een aantal 
bomen worden geplant.

Ter hoogte van het POL-plein komt een centrale groenzone 
met daarrond brede trottoirs en parkeerplaatsen. De 
groene aanplanting rond het monument in de Louis Van 
Houttestraat wordt dan weer zo groot mogelijk gemaakt 
zonder verlies aan parkeerplaatsen. Verder zorgen 
voetpaduitstulpingen op de kruispunten voor vlotte en 

veilige oversteken en worden waar mogelijk groene 
accenten ingebracht. Het waterbedrijf TMVW voorziet 
overal in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, 
waarbij afvalwater en regenwater apart afgevoerd worden. 

De werken aan het POL-plein en de omgeving starten in mei 
2014 en zullen een klein jaar duren, zonder onvoorziene 
weers- of werfomstandigheden.

Meer info:
Virginia Meersschaert – projectleider TMVW –09 240 04 71

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.

‘genTBrugge-LedeBerg dIverS, de kerS OP de TAArT’ 

Het hulpverleningsplatform, een overleg waaraan alle 
welzijns-organisaties van Ledeberg en gentbrugge 
deelnemen, plant de komende maanden een aantal acties 
in de wijk, met als thema ‘gentbrugge-Ledeberg divers, 
de kers op de taart’. 

Zo zal op verschillende locaties en activiteiten een 
‘babbelbox’ staan. In deze box kun je voor de camera een 
aantal vragen beantwoorden. Naast de babbelbox komen 
er ook insteekboxen; dozen waarin mensen schriftelijk en 
volledig anoniem hun antwoord kunnen deponeren.

Op die manier willen we info verzamelen en een beeld 
krijgen van wat er leeft bij de buurtbewoners. Deze info 
nemen we mee in processen, die onze werking voor de 
komende jaren bepalen. Alle meningen en signalen worden 
gebundeld en aan u voorgesteld op 27 september 2014, in 
9050. Meer info volgt via ‘Uit in je buurt’ en Facebook.

Het project ‘Gentbrugge-
Ledeberg divers, de kers op 
de taart’ is een initiatief van 
verschillende organisaties 
uit de buurt.

Meer info :
Buurtwerk Ledeberg-
Moscou – Welzijnsknoop 
- Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg -
Tel. 09 267 16 60 -  Facebook > ‘Buurtwerk Ledeberg-
Moscou’ en ‘Leven in Gentbrugge & Ledeberg’

Hebt u zin om samen met uw buren, uw 

organisatie of vereniging mee vorm te geven 

aan deze slotactiviteit? geef ons dan zeker een 

seintje! u en uw ideeën zijn van harte welkom!
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naar een nieuwe invulling 
voor de Standaertsite

u hebt ongetwijfeld al via de pers vernomen dat Stad gent de Standaertsite (gelegen in de Hoveniersstraat) 
heeft aangekocht. In dit artikel leest u wat er verder zal gebeuren met deze site.

wAT vOOrAfgIng

In augustus 2012 bracht de familie Standaert de Stad op de hoog-
te dat ze hun zaak vermoedelijk zouden stopzetten en dat ze hun 
panden wilden verkopen. Het was voor de Stad meteen duidelijk 
dat deze panden, gezien hun uiterst centrale ligging in Lede-
berg, een grote opportuniteit waren. Eind 2013 volgde helaas het  
faillissement van de doe-het-zelf-zaak Standaert.

De Stad Gent deed een bod op een groot deel van de Standaert-
site. Een ander deel, namelijk het  pand in de Hilarius Bertolf-
straat bestaande uit 6 appartementen, werd verkocht aan een 
private ontwikkelaar. 

Toen bekendgemaakt werd dat het bod aanvaard werd, ging de 
Stad onmiddellijk aan het werk. Bewoners werden gevraagd om 
mee te denken over de toekomstige invulling, een ontwerpbureau 
werd aangesteld om de ideeën uit te tekenen, stadsdiensten wer-
den gevraagd om na te gaan of het voorstel haalbaar is, … alle 
hens aan dek dus.

LuISTeren nAAr de BuurT 

Het luisteren naar noden, wensen en behoeftes van bewoners en 
gebruikers van Ledeberg gebeurt permanent en via allerlei kana-
len. Bij het uitwerken van een nieuwe invulling voor de Standaert-
site gaat de Stad nog een stapje verder. De wijkregisseur sprak 
zowel met individuele bewoners, bewonersgroepen als met an-
dere mogelijke gebruikers om een duidelijk beeld te krijgen van 
alle behoeftes. Verder waren er gezamenlijke overlegmomenten 
met bewoners onder de noemer ‘we doen het samen’.

Eén behoefte springt er duidelijk uit: ruimte om elkaar te ont-
moeten, zowel in openlucht als binnen, zowel in de publieke als 
de private sfeer. Vanuit het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg 
leeft’ trachten we hieraan tegemoet te komen via de heraanleg 
van parken, het aanleggen van nieuwe hoeken (lees verder in 
deze nieuwsbrief), de bouw van De Welzijnsknoop, de renovatie 
van de feestzaal, het openstellen van het clubhuis voor senioren, 
de composteerplek, etc. Dit vraagt tijd, maar stilaan krijgen deze 
verschillende ontmoetingsplekken vorm. Toch blijft er vraag naar 
een andere vorm van ontmoeten, naar een eigen plek die meer 
zelf beheerd/begeerd, kan worden.

een PLek vOOr Iedereen 

De herinrichting van de Standaertsite is een unieke kans voor alle 
Ledebergenaren. In het dichtbebouwde Ledeberg krijgen we zo’n 
kans niet vaak. De Stad grijpt die dus met beide handen aan om 
er een plek van te maken voor alle Ledebergenaren. We willen 
dat verschillende doelgroepen er terecht kunnen om hun ding te 
doen. Wat dit precies allemaal is, kan nog verfijnd worden.

Veel Ledebergenaren willen bovendien zelf de handen uit de 
mouwen steken en de ruimte mee helpen beheren. Het delen 
van de ruimte staat hierbij centraal. De fabricoleerders, de 
spelende kinderen, de naaisters, de voetballers, de muzikanten, 
de moestuinkwekers, de stille genieters, … iedereen is welkom! 



Tijdelijke invulling
Het Gentse stadsbestuur gaat bij aankoop 
van gebouwen en gronden na of een tijdelijke 
herbestemming mogelijk is, wanneer de definitieve 
invulling een tijd op zich laat wachten. Dit heeft een 
direct positief effect op de omgeving van de plek. 
Overgaan tot een tijdelijk gebruik van een plek is 
afhankelijk van de kwaliteit en de veiligheid van 
bestaande gebouwen. Zo ook voor de Standaertsite. 
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STudIeBureAu AAn HeT werk

Het studiebureau BUUR heeft dit alles vertaald in een ontwerp 
voor de Standaertsite waar zoveel mogelijk verschillende 
vormen van ontmoeten en bewegen kan plaatsvinden. Het 
ontwerp bevat een open en een overdekte ruimte, groene ruimte 
en een verharde grond. De aanpalende bewoners krijgen de 
mogelijkheid tot een directe aansluiting via een achterpoortje.

Twee brede toegangen zorgen ervoor dat de site niet ingeslo-
ten zit. Aan deze toegangen komen ook woningen. Woningen 
brengen permanent leven op de site en kunnen voor de nodige 
sociale controle zorgen. Bovendien is er een nijpend tekort aan 
kwalitatieve woningen in Ledeberg. Door de aankoop van de site 
kunnen we ook aan deze nood tegemoet komen. De woningen 
zullen een link hebben met het binnengebied en met de straat. 

wAAr STAAn we nu?

Op dit moment gaat het voorstel van de buurt naar de verschil-
lende betrokken stadsdiensten. Het ontwerpvoorstel wordt in 
elk aspect geëvalueerd (veiligheid, haalbaarheid, kostprijs, 
beheer, …) en waar nodig bijgestuurd. Ondertussen bereiden 
we al het sloopdossier voor en zoeken we binnen de beperkte  
financiële ruimte naar voldoende middelen.

Meer info:
Nathalie Desmet - wijkregisseur Ledeberg – Tel: 09 266 82 53 – 
e-mail: nathalie.desmet@gent.be
www.ledebergleeft.be – facebook: ‘wijkregisseur Ledeberg en 
Moscou-Vogelhoek’ en ‘leven in Gentbrugge en Ledeberg’

Op zaterdag 10 mei zetten we de Standaertsite open! 
We moeten ons wel beperken tot de parking. Dit om vei-
ligheidsredenen, want de loodsen zijn in zeer slechte en 
onveilige staat.

Benieuwd? Kom af tussen 10u en 16u.

Wilt u later zelf iets organiseren op die plek? Neem dan 
contact op met de buurtwerker in Ledeberg (Hundel-
gemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg - Tel. 09 267 16 60 -   
Facebook > ‘Buurtwerk Ledeberg-Moscou).

OP wIeLekeS

Wie fietst met kinderen heeft het een en het ander nodig. 
Fietszitjes, aanhangfietsjes, loopfietsjes, kleine kinder-
fietsjes, grote kinderfietsen… U bouwt al snel een fiets-
park op. Op Wielekes biedt een oplossing. Wie lid wordt 
van Op Wielekes heeft altijd toegang tot de juiste fiets. Het 
systeem is simpel: u betaalt een eenmalige waarborg en 
een jaarlijks lidgeld. In ruil daarvoor beschikt u telkens 
over de fiets die uw kind op dat moment nodig heeft.

Op Wielekes gaat op 10 mei 2014 van start. Dan opent 
ook de Fietskeuken Ledeberg, zusje van de bestaande 
Fietskeuken in de Brugse Poort (www.fietskeuken.org). 
Welkom vanaf 10u op de terreinen van de voormalige 
Standaert-site voor fietsherstelworkshops, een marathon 
fietsen maken, een hapje en een drankje!

Op Wielekes zoekt nog han-
dige harry’s en harrietes die 
aan fietsen willen (helpen) 
sleutelen. Ook fietsmateri-
aal en ongebruikte kinder-
fietsen zijn zeer welkom.
Meer info bij esther@be-
wustverbruiken.be of op 
www.bewustverbruiken.
be/opwielekes.
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De 6 voor Ledeberg
(vervolg)

kenT u de nIeuwe BuurTTuIn? 
Op 31 maart ging in de tuin van de het 
Woonzorgcentrum De Vijvers de Buurt-
tuin open. Dit is een plek waar kinderen 
van de twee Ledebergse basisscholen, 
het O.L.V. College en De Kleurdoos, 
buurtbewoners en inwoners van het 
Woonzorgcentrum samen kunnen tui-

nieren. Op die manier leren verschillende mensen en generaties 
elkaar kennen en leren ze ook van elkaar.

Één van de onderdelen van het Stadsvernieuwingsproject is 
de heraanleg van het park De Vijvers. De start hiervan staat 
gepland voor het einde van dit jaar. Na deze werken wordt de tuin  

semipubliek. Deze tuin is al een eerste aanzet om zoveel mogelijk 
buurtbewoners naar deze nieuwe ontmoetingsplek voor Ledeberg 
te brengen.

In het najaar volgt nog een oogstfeest met alle tuiniers en buurt-
bewoners om het eerste plantseizoen feestelijk af te sluiten.

Meer info:
Tim Everaert -  
Samenlevingsopbouw 
Gent vzw – 
Tel:  0493 25 74 69

nIeuwe HOeken vOOr LedeBerg  
Stad gent en sogent kochten de 
afgelopen jaren in Ledeberg een 20-tal 
hoekpanden. deze maakten plaats voor 
bouwgrond voor jonge gezinnen, enkele 
hedendaagse nieuwbouwwoningen met 
een bijzondere architectuur en enkele 
nieuwe ontmoetingsplekken. 

In de Edward Blaesstraat 27 in Ledeberg 
kocht sogent een vervallen magazijn, dat 
ondertussen gesloopt is. Op de plek komt 
een ééngezinswoning en een groene 

doorsteek naar de Franse vaart. In november 2013 zijn de werken 
gestart. De verkoop van de woning start begin april 2014. Meer info: 
www.sogent.be. 

Met het stadsvernieuwingsproject wil de Stad Gent 
ook nieuwe ontmoetingsplekken creëren in Ledeberg. 
Zo kunnen mensen met elkaar een babbeltje slaan op 
straat of even in het zonnetje zitten terwijl de kinderen 
ruimte hebben om te spelen. Deze nieuwe stukjes 
openbaar domein kunnen het best omschreven worden 
als een pleintje met een boom. Op deze manier maken 
we niet enkel ontmoetingsruimte, maar “vergroenen” 
we ook de wijk. 

Na de aanleg van een eerste groene hoek 
aan de Moriaanstraat – Hagepreekstraat 
volgen er binnenkort twee nieuwe. Deze 
zomer krijgt de hoek van de Driesstraat en 
de Lededries een ontmoetingspleintje en 
na de zomer volgt de hoek Hoefijzerstraat – 
Kleine Kerkstraat.

Hoek Lededries – driesstraat:

Op deze hoek, met een oppervlakte van ongeveer 126 m², streven 
we in de eerste plaats naar een maximale vergroening van het 
straatbeeld. Er komt een nieuwe grote boom en langs de betonnen 
muur van de inrit naar de parking van Delhaize wordt meer groen 
aangeplant.

De aanplant van het groen wordt beschermd door een lage 
plantbakconstructie met een  lange zitbank.  Een gelijkaardige 
plantbak vindt u al op de hoek van de Moriaanstraat en de 
Hagepreekstraat in Ledeberg. De voet van de boom krijgt een 
boomrooster met een speelse tekening.

Hoek Hoefijzerstraat – kleine kerkstraat:

Na de sloop van de voormalige gebouwen verrees op deze hoek 
een nieuwbouwproject en ontstond er een vrije ruimte  van 
ongeveer 215 m² die voor de woonbuurt ingericht wordt als 
ontmoetingspleintje. Ook hier streven we naar het vergroenen van 
het straatbeeld  met de aanplant van een grote boom en beplanting 
in een plantbakconstructie met zitbank. Verspreid over het pleintje 
komen enkele zitbankjes. U zult er niet alleen op kunnen zitten. 
Door hun speelse inplanting zullen ze ook aanzetten tot spel.

referentiebeeld hoek Moriaanstraat - Hagepreekstraat
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Een hart voor Ledeberg

Op 22 februari 2014 werd de Welzijnsknoop 
feestelijk geopend samen met de buurt. Het 
is een gebouw waar een aantal publieke 
voorzieningen van OCMW gent, Stad gent, 
Kind en gezin en Jeugdpunt van Vzw Jong 
samenwerken. Iedereen is er welkom. Daar 
kan Dominiek Moerman van getuigen. Toen 
hij hoorde van dit nieuwe gebouw, twijfelde 
hij niet. Hij ging er langs en vroeg of ze nog 
vrijwilligers konden gebruiken. Zo kwam hij 
terecht bij het lokaal dienstencentrum De 
Knoop van het OCMW.

dominiek moerman: ““Sinds 1996 woon ik samen 
met mijn vrouw in Ledeberg. Mijn oom had hier 
vroeger een hoedenwinkel en toen we en huis 
zochten, vond ik Ledeberg een geschikte locatie. 
Het is precies een klein stedelijk dorp. Heel 
charmant en toch dichtbij de stad. Ik engageer mij 
graag. Zo organiseren we samen met onze buren 
een straatfeest met wijk aan zet-subsidies en 
bedelen mijn vrouw en ik maandelijks het krantje 
van Buurtwerk in een aantal straten.”

Toen Dominiek vorig jaar ziek werd en te horen 
kreeg dat hij gedurende lange tijd niet zou kunnen 
werken, wou hij niet bij de pakken blijven zitten. Hij 
ging op zoek naar kleine, haalbare activiteiten. Zo 
kwam hij terecht in de Welzijnsknoop.

dominiek: “Ik kreeg een uitnodiging in de bus voor 
de opening van de Welzijnsknoop. Daar las ik dat ze 
ook op zoek waren naar vrijwilligers. Ik ging langs 
om te luisteren wat zo’ n werk precies inhoudt en 
of het iets voor mij kon zijn. Aan de balie werd ik 
onmiddellijk verder geholpen. Zowel het lokaal 
dienstencentrum als de Seniorendienst van de Stad 
Gent gaven mij meer info. Deze laatste komen elke 
dinsdagnamiddag naar de Welzijnsknoop om meer 
uitleg te geven.

Sinds enige tijd verzorg ik twee namiddagen per 
week het onthaal voor het lokaal dienstencentrum 
De Knoop. Mensen kunnen bij mij terecht voor 

meer informatie over de activiteiten van De Knoop 
en kunnen zich inschrijven voor de verschillende 
activiteiten. Daarnaast doe ik een aantal 
secretariaatstaken zoals het maken van affiches, 
flyers, etc. 

Het is gevarieerd werk en ik heb een leuk contact 
met onze bezoekers. Heel wat buurtbewoners 
komen hier om onder de mensen te zijn of om 
iets bij te leren. Gespreksstof genoeg dus. We 
hebben eigenlijk alleen maar tevreden klanten. Ons 
klantenbestand blijft stijgen, dat zegt genoeg. Ook 
het sociaal restaurant is een schot in de roos.”

dominiek: “Uiteraard zijn er verschillende soorten 
taken die je als vrijwilliger kan doen. Zo heb je 
mensen die als chauffeur werken om mensen, die 
niet meer goed te been zijn, toch de kans te geven 
naar de Welzijnsknoop te gaan. Anderen organiseren 
activiteiten, staan achter de bar, etc. Je ziet, voor elk 
wat wils.

Als vrijwilliger wordt je ook echt gewaardeerd. Zo 
organiseert de Knoop binnenkort een activiteit voor 
alle vrijwilligers. Dat is een leuk gevoel.”

Meer info: Welzijnsknoop – Hundelgemsesteenweg 
125, 9050 Ledeberg - Tel: 09 266 45 00 of via e-mail: 
balie.welzijnsknoop@ocmwgent.be

“Elke week kijk ik ernaar uit  
om als vrijwilliger te werken. 

Het geeft mij energie.”

Werken als vrijwilliger,  
iets voor u?

Dominiek Moerman



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. 

 Elke di tot en met 24 juni 2014  
 

 BEWEEGLESSEN VOOR VOLWASSENEN 
 

> 14u – 15u   Bewegen op muziek 

Sportzaal Lokaal Dienstencentrum De Knoop,  

Hundelgemsesteenweg 125 – 9050 Ledeberg

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

gezondheidspromotie@wgcbotermarkt.be 

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt

 Elke di in 2014   TAI CHI  
 

> 9u30 – 16u30  Welzijnsknoop

> meer info    LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg - T 09 266 45 80

 Elke di in 2014   GELAATSVERZORGING EN MANICURE   

> 9u – 15u30   Welzijnsknoop

> meer info bij  LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg - T 09 266 45 80

 Vanaf woe 23 april 2014  PEDICURE IN LDC DE KNOOP   

> 9u – 12u    Afspraak maken via het onthaal van de LDC De Knoop

> meer info j  LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg - T 09 266 45 80

 2 mei tot 30 juni 2014 
 

 TENTOONSTELLING ‘ILLUSTRATIE: FOTO’S LEDEBERG’    

    Welzijnsknoop

> meer info    LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg - T 09 266 45 80

 Do 8 mei 2014   GEZOND ONTBIJT   
 

> vanaf 8u30  Inschrijven vanaf 15 april tot 5 mei bij het onthaal van 

Welzijnsknoop

> meer info    LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg - T 09 266 45 80

 Za 10 mei 2014   OP WIELEKES + OPENING FIETSKEUKEN  

> vanaf 10u   fietsherstelworkshops, marathon fietsen maken, een 

hapje en een drankje! 

 Standaertsite, Hoveniersstraat – 9050 Ledeberg

> meer info  esther@bewustverbruiken.be 

 Woe 14 mei 2014 CULTUURCAFÉ 
 

> 20u – 22u   Pop-up coffee bar met poëzie en muziek van en door 

buurtbewoners. Gratis toegang en drank aan demo-

cratische prijzen. 

Inkomhal bibliotheek, Driesstraat 99 – 9050 Ledeberg

> meer info    Bewonersgroep Cultuurcafé Ledeberg met steun 

van Wijk aan Zet in  samenwerking met de Stedelijke 

Bibliotheek, VZW Elftwelf, de Wolven van La Mancha T 

09 234 05 47

 Woe 14 mei 2014   VADER EN MOEDERDAGFEEST    

> 14u – 17u    Cafetaria Welzijnsknoop - Inschrijven voor 12 mei bij 

het onthaal van LDC De Knoop

> meer info    LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg - T 09 266 45 80

 Vrij 23 mei 2014  
 

 THEMAWANDELING ‘PIKANT & FRAPPANT  LEDEBERG’  

> 14u – 16u30   Samenkomst en vertrek in de Welzijnsknoop 

Inschrijven voor 20 mei bij het onthaal van LDC De 

Knoop

> meer info    LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg - T 09 266 45 80

 Zo 22 juni 2014  
 

 NATUURWANDELING NAAR DE GENTBRUGSE MEERSEN  

> 13u30 – 18u  Start aan bushalte De Speurder

> meer info    LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -  9050 

Ledeberg - T 09 266 45 80

 Ma 11 aug    INFOSESSIE MINDFULNESS     

> 14u – 16u30  Welzijnsknoop

> meer info    LDC De Knoop, Hundelgemsesteenweg 125 -   

9050 Ledeberg - T 09 266 45 80

 Elke woe in sept en okt 2014 (behalve 29 okt) woe 5 en 12 nov 2014

 FIETSLESSEN VOOR VOLWASSENEN 
 

> 9u – 11u   Frans De Mildreef – 9050 Ledeberg 

Graag inschrijven

> meer info   Leen Lancksweerdt T 09 232 32 33 

E gezondheidspromotie@wgcbotermarkt.be  

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt 

Hundelgemsesteenweg 145 – 9050 Ledeberg

 Za 27 sept 2014  AFSLUITFEEST GENTBRUGGE-LEDEBERG   

   DIVERS: DE KERS OP DE KAART  

> meer info    Mieke De Roo  T 09 232 32 33 

gezondheidspromotie@wgcbotermarkt.be 

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt 

Buurtwerk Ledeberg-Moscou T 09 267 16 60 

Welzijnsknoop, Hundelgemsesteenweg 125 -  

9050 Ledeberg
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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 Ledeberg
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Belangrijke wegenwerken 

in het zuiden van gent

Een aantal belangrijke wegenwerken in het zuiden 

van Gent kunnen een invloed hebben op de mobiliteit 

in  de buurt: 

-  de herstellingswerken op de brug van de E17 in 

Gentbrugge

-  de voorziene werken op de B401 deze zomer (ook 

aan de op -en afritten aan Ledeberg).

Bekijk zeker de informatie over al deze werken en  

de vervoersalternatieven op www.buzzgent.be.
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Bij het integreren van kunst 
binnen ‘Ledeberg leeft!’ werd 
heel bewust gekozen om kunst te 
integreren binnen de wijk, tussen 
de bewoners en niet op de grote 
stadspleinen. Kunst om de hoek, 
een plek tussen de huizen die 
even ruimte laat voor dromen, 
voor stilstand.




