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In de periode 2009-2011 nam het design 

museum gent deel aan het europees 

project “Fantasy design in community”. 

Hierbij stond designeducatie centraal. 

Vlaamse  kinderen en jongeren ontdek-

ten met leeftijdsgenoten uit denemar-

ken, Finland en Spanje hoe dicht design 

bij hen staat en welke rol vormgeving 

in de maatschappij speelt. Het design 

museum gent werkte hiervoor ook sa-

men met de brede School Ledeberg. 

dit is een lokaal samenwerkingsver-

band van Ledebergse scholen, ouders 

en wijkorganisaties dat de ontwikke-

lingskansen van kinderen en jongeren 

wil bewerkstellingen. 

De leerlingen van de drie Ledebergse 

scholen werkten aan het project mee, 

samen met professionele designers en 

een ontwerpbureau. De jonge mensen 

dachten vanuit hun eigen leefwereld na 

over design en architectuur. De leerlingen 

van De Kleurdoos hertekenden een stukje 

van de buitenkant van de wijkbibliotheek. 

Ze ontwikkelden klapstoelen om in 

openlucht een boekje te lezen, zorgden 

voor een kinderfietsenrek en ontwierpen 

een originele manier om wildplassen 

tegen te gaan. De leerlingen van het 

Onze-Lieve-Vrouw College bogen zich 

over de inkomhal van de bibliotheek. 

Ze fleurden o.a. de vensters op met 

raamopschriften en er werd een 

ludiek presentatiemeubel ontworpen. 

De jongeren van de Benedictuspoort 

brainstormden over de heraanleg van 

het Centrumplein. De ontwerpen van 

de kinderen van De Kleurdoos en het 

College zijn ondertussen gerealiseerd. 

Bij de heraanleg van het Centrumplein 

worden de ideeën van de jongeren als 

insteek meegenomen. 

 Meer info bij:

Nathalie Desmet Wijkregisseur Ledeberg

T 09 266 82 53 | nathalie.desmet@gent.be

Beste lezer,

U merkt het ook wanneer u door Ledeberg wandelt of fietst: de wijk is in volle evolutie.

Verschillende hoeken werden al gesloopt en klaargemaakt voor herinrichting of voorzien 
van een tijdelijke invulling, en ook de grotere projecten komen in uitvoeringsfase. 

Aan de Scheldekaai en het eerste deel van de Edward Pynaertkaai werd al naarstig 
gewerkt. Het tweede deel van de Pynaertkaai wordt deze winter aangelegd. Normaal 
gezien zullen alle werken daar in februari 2012 klaar zijn. 

Een mooi stukje groen werd ingericht aan de Bisschopstraat, langs de Franse Vaart. De 
oude bomen bleven weliswaar staan, en met het open gazon, wat banken en de nieuwe 
petanquebaan is het nu een plekje waar het echt heerlijk toeven is.

De bouw van de Welzijnsknoop start in het voorjaar 2012. Dit wordt het pareltje van Ledeberg 
Leeft; een prachtig nieuw centrum waar een groot aantal publieke voorzieningen die op 
dit ogenblik ontbreken of sterk verspreid zijn, samen in een mooi, open en toegankelijk 
gebouw een thuis krijgen. Er komt een doorsteek langs de school Benedictuspoort, en een 
groenzone aan de achterzijde van het gebouw. Meer informatie op pagina 4 en 5.

Tot slot vestig ik graag uw aandacht op het bestaan van de verschillende woonpremies. 
Nog tot eind 2012 kan u een woonpremie in het kader van het stadsvernieuwingsproject 
‘Ledeberg Leeft’ aanvragen. Op pagina 7 getuigen enkele Ledebergenaars over het eigen 
verbouwproject dat ze konden realiseren dankzij de Lederberg-Leeft premie. De stad 
biedt daarnaast ook andere premies aan. Voor zowel huurders als verhuurders zijn er 
tegemoetkomingen. Bij het loket van de Dienst Wonen of in de woonwinkel in Ledeberg 
kan u een gratis brochure meenemen. 
Alle informatie is ook te vinden op www.gent.be/woonpremies.

Met vriendelijke groeten, 
Tom Balthazar

Fantasy design
In de kijker
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Woord vooraf
Tom Balthazar
schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

 
De 6 voor      
Ledeberg

een nIeuWe groene sproeT AAn pogAno  

Recent werd het stukje groen aan de Bis-
schopstraat, langs de Franse Vaart, aangelegd. 
Deze groenzone ligt op de Ledebergse Schel-
demeander, een wandel-en fietsas die langs 
de Schelde van Merelbeke tot de Gentbrugse 
Meersen loopt. Langsheen dit traject worden 
rustplekken voorzien voor zowel passanten als 
bewoners. 
De groenzone werd ingericht met respect voor 
de aanwezige oude bomen. Een open gazon en 
enkele banken maken er een aangename plek 
van. Op de nieuwe petanquebaan kan iedereen 
die wil een balletje gooien.

HerAAnLeg pArk De VIjVers en ADoLF pApeLeupArk 

In het weekend van 17, 18 en 19 juni 2011 kon u de plannen inkijken voor de 
herinrichting van het park De Vijvers en het Adolf Papeleupark en uw suggesties 
doorgeven. Op 7 oktober 2011 kregen de bewoners van Papeleu opnieuw de kans om 
ze te bekijken en hun mening te geven.
De heraanleg van beide parken is een goede zaak voor de bezoekers, voor de natuur 
en voor het milieu. Zo zal de Stad deze parken beter bereikbaar maken. Via nieuwe en 
verruimde toegangen langs de Walstraat en de Edmond van Hoorebekestraat wordt 
het park De Vijvers vlotter toegankelijk. Het Adolf Papeleupark krijgt langs de Frans 
De Coninckstraat een groenere en aantrekkelijkere toegang. In de parken komen 
nieuwe speelpleinen voor alle leeftijden, zones voor avontuurlijk spelen en nieuwe 
sportterreintjes. Vernieuwde wandelpaden zullen de verschillende parkzones met 
elkaar verbinden en de wandelaar langs de mooiste plekjes leiden. 
De aanwezigheid van de vijvers in beide parken wordt hierbij als troef uitgebouwd. Zo 
worden de zichten op de vijvers hersteld en komen er aangename zit- en rustplekken 
in de nabijheid van het water. Het water wordt ecologisch terug op peil gebracht. De 
oevers krijgen plaatselijk een zachtere helling waardoor ze meer planten en dieren 
zullen aantrekken. In het park De Vijvers zal de bossfeer zeker bewaard blijven. 
De collectie oude parkbomen wordt aangevuld met nieuwe exemplaren. Aan de 
zijde van het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers komt er nog een boomgaard met 
hoogstammige bomen die naadloos zal aansluiten op de tuin van het Woon- en 

Zorgcentrum. 

De Groendienst verwerkt nu de 
resultaten van de bevraging in een 
definitief ontwerpplan. Dit zou tegen 
de lente van 2012 klaar moeten zijn. 
Dan worden de plannen opnieuw aan u 
voorgelegd. Voor de eigenlijke heraanleg 
van de parken is het nog wachten tot 
2013.

pynAerTkAAI – 
sCHeLDekAAI 

De werken in De Scheldekaai en 
in het eerste deel van de Edward 
Pynaertkaai (tussen Cotton Island en 
de Brusselsesteenweg) zijn bijna klaar. 
Doorgaand verkeer is opnieuw mogelijk, 
maar het is nog even wachten tot de 
werf helemaal klaar is. 
In het tweede deel van de Edward 
Pynaertkaai zijn de werkzaamheden 
nog volop aan de gang. Tot aan 
de kerstvakantie 2011 worden er 
rioleringswerken uitgevoerd. Indien de 
weersomstandigheden gunstig blijven, 
kunnen in deze periode eventueel ook al 
de wegeniswerken van start gaan. 

Het einde van de werken is voorzien in 
februari 2012, op voorwaarde dat de 
weers- en werfomstandigheden gunstig 
blijven. In de winter kunnen we immers 
geconfronteerd worden met te veel 
regen, sneeuw of vriestemperaturen. 
In dergelijk weer kan er nauwelijks 
gewerkt worden.

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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zone voor podium
ruimte voor voetbal

zit en rustruimte

beplanting langs gevel school

lage haag en banken pergola

luifel inkom school

verhoogd pad ten opzichte van het gazon
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De bouw van een nieuwe Welzijnsknoop

De heraanleg van het Centrumplein

De Welzijnsknoop brengt een groot aantal publieke voorzieningen samen 
die vandaag in Ledeberg ofwel ontbreken ofwel sterk verspreid zijn. Met 
dit project werken de stad en het oCMW samen aan meer en actievere 
dienstverlening, meer en mooier groen en creëren ze plaats voor het 
ontmoeten in Ledeberg.

Het Centrumplein wordt helemaal heraangelegd. Het plein is nu niet aantrekkelijk als speel- en 
ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren (het speelkasteel en de minivoetbalgoal zijn de enige 
spelelementen). De beplanting geeft te weinig structuur en samenhang aan het plein. Bovendien 
moet het Centrumplein toegankelijker worden: de omliggende groene ruimtes, zoals de tuin van 
de Benedictuspoort en de toekomstige Welzijnsknoop langs de Hundelgemsesteenweg zullen ook 
betrokken worden bij het Centrumplein. 

Het gebouw heeft een open karakter, is voor iedereen 
toegankelijk en eenvoudig te bereiken. Voetgangers en 
fietsers zullen de Welzijnsknoop via de nieuwe doorsteek 
naast de school ‘Benedictuspoort’ kunnen bezoeken. 

Het wordt een groot gebouw met onder andere een Lokaal 
Dienstencentrum en een Welzijnsbureau van het OCMW Gent. 
In het Lokaal Dienstencentrum vinden allerlei activiteiten 
plaats, zoals petanque en computerlessen, maar het biedt 
ook dienstverlening aan zoals haarverzorging, ergotherapie 
en gezinszorg aan huis. Daarmee krijgen buurtbewoners, 
en vooral senioren en kwetsbare groepen, de mogelijkheid 
om langer zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te wonen. In 
het Welzijnsbureau kan iedereen zijn sociale en financiële 
vragen stellen. 
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 
ruimte aan de achterzijde van het gebouw. Deze ruimte 
is voor voetgangers en fietsers toegankelijk vanaf de 
Hundelgemsesteenweg, de Binnenweg en het Centrumplein.

Vandaag is er nog geen doorgang vanaf het Centrumplein 
naar de toekomstige Welzijnsknoop. Om die doorsteek 
mogelijk te maken, heeft de Stad Gent een stuk grond 
geruild met de school Benedictuspoort. Voor de school was 
dat ook een goede zaak, met het oog op uitbreiding. De Stad 
heeft het perceel vlak naast de speelplaats geruild voor de 
tuin van de school. De tuin bevindt zich naast de tijdelijke 
invulling (Den Hof), aan de linkerkant als je met je rug 
naar het viaduct staat. Die tuin wordt dus straks ook een 
doorsteek voor fietsers en voetgangers, die de groene ruimte 
rond De Welzijnsknoop verbindt met het Centrumplein. Om 
de eenheid van deze groene ruimtes te benadrukken, maken 
ze deel uit van één ontwerp.

De bouw van de Welzijnsknoop start in het voorjaar van 
2012.

De heraanleg van het Centrumplein zal de verschillende 
groene ruimtes meer met elkaar verbinden. Vanaf het 
Centrumplein komt een doorkijk naar de omliggende publieke 
ruimtes, zoals de tuin van de toekomstige Welzijnsknoop 
en de speelplaats van de Benedictuspoort. Zo komt er een 
nieuwe doorgang van aan de Hundelgemsesteenweg naar 
het Centrumplein.

Waar momenteel de vroegere wasserij Degraeve wordt 
gesloopt, komt een doorsteek voor voetgangers en fietsers 
naar het centrum van Ledeberg via de Ledebergstraat. Zo 
wordt het groen in Ledeberg zichtbaarder en toegankelijker. 
In de toekomst zal je dus vanaf de Schelde via het 
Centrumplein het centrum van Ledeberg kunnen bereiken. 

Het Centrumplein moet weer een plein worden waar iedereen 
graag komt. Jong en oud moeten er zich thuis voelen. 

Naast voetbalmogelijkheden voorziet de Stad hier ook een 
rustige tuin met meer kleinere speelplekken. Nieuw groen 
en een soort pergola (constructie met een luifel) schermen 
de tuinen van de woningen langs de Ledebergstraat af van 
het Centrumplein. Deze elementen zorgen ook voor een 
duidelijke afbakening van het voetgangersgebied. 
De ruimte onder de luifel kan dienen als ontmoetingsruimte, 
om te spelen of om te picknicken. Er komen langwerpige 
zitbanken en tafels. Aan de parking langs de Binnenweg is 
plaats voor een podium waar buurtbewoners activiteiten 
kunnen organiseren.

De heraanleg van het Centrumplein is gepland in het 
voorjaar van 2013. Aansluitend zal de inrichting van de tuin 
rond de Welzijnsknoop en de tuin van de Benedictuspoort 
starten. Dit zal vermoedelijk midden 2013 zijn.



Een hart voor Ledeberg

Uw woning verbouwen of aanpassen? Het blijft 
een moeilijke beslissing die gepaard gaat met 
heel wat vragen en twijfels. Odette bracke, Jo 
ryckewaert en nadine Jonckheere, drie inwo-
ners van Ledeberg, waagden de stap.

odette Bracke: “Ik woon sinds 1952 in Ledeberg, 
dat is dus bijna 63 jaar (glimlacht). Ik heb voor de 
eerste keer van de premie van ‘Ledeberg leeft’ ge-
hoord via mijn gezinshulp Miranda. Mijn voordeur 
was al een tijdje aan vernieuwing toe en toen er een 
aantal inbraken gebeurden in de straat, heb ik een 
veiligheidsdeur laten installeren. Volgens Miranda 
kwamen dergelijke werken in aanmerking voor de 
toelage. Aangezien ik niet meer zo goed te been 
ben, heeft mijn dochter een bezoek gebracht aan 
het WoonZorgloket in de Langestraat. De kosten van 
de deur konden we niet meer inbrengen, want de 
toelage van ‘Ledeberg leeft’ moet je aanvragen vóór 
de aanvang van de werken. Ik wilde echter ook het 
raam vervangen en hiervoor kon ik mij wel inschrij-
ven voor de toelage.”

Na de werken kreeg Odette een bezoek van de tech-
nisch controleur van het WoonZorgloket om de wer-
ken te inspecteren. Tijdens deze controle werd de 
volledige woning gescreend en kreeg Odette advies 
over welke verbeteringen er nog aan de woning kon-
den worden aangebracht. Dit bracht haar in contact 
met Lise, de ergotherapeut van het WoonZorgloket.

odette: “Lise heeft ons toen uitgelegd welke aan-
passingen ik kon doorvoeren om langer zelfstandig 
thuis te wonen. Zo werden de tapijten weggenomen 
in functie van de valpreventie. Ook de badkamer en 
het ‘chauffagekotje’ moesten eraan geloven. In mijn 
nieuwe badkamer staat alles op de juiste hoogte en 
is alles aangepast volgens de regels van de ergono-
mie en de veiligheid. Zo heb ik een stoel in mijn dou-
che met een armsteun. Hierdoor kan ik weer volop 
gebruik maken van mijn badkamer.”

jo ryckewaert:“De eerste keer dat ik deze woning 
zag, was ik compleet onder de indruk, maar er wa-
ren serieuze renovatiewerken aan de orde.”

Jo deed enkele opknapwerken zelf zoals pleister-
werken, een aantal nieuwe ramen plaatsen en het 
plaatsen van een nieuwe verwarming. Verder was er 
echter geen budget voor grotere aanpassingswer-
ken.” 

jo: “Zo wist ik bijvoorbeeld dat het dak in slechte 
staat was. Ik kwam bijna nooit op de zolder, behalve 
als ik een dakpan moest terug leggen na een onweer 
of om te checken of het niet binnen regende. Het dak 
moest dus vroeg of laat vernieuwd worden.” Toen ik 
de brief kreeg over de toelage in het kader van ‘Le-
deberg leeft’, heb ik die heel aandachtig gelezen. Ik 
kwam in aanmerking en ben onmiddellijk naar het 
WoonZorgloket geweest om mij in te schrijven voor 
de toelage. Bovendien kwam ik via de aanvraag van 

de premie ook meer te weten over andere premies 
en mogelijkheden om goedkoop te lenen. “

nadine jonckheere: “10 jaar geleden kocht ik deze 
woning. De goede oriëntatie naar het zuiden en de 
buitenruimte overtuigden me. Ik ben er meteen in-
getrokken. Het eerste jaar heb ik enkel gefantaseerd 
over welke aanpassingen ik wou doorvoeren. Na een 
jaar had ik hier min of meer een idee van en ben 
ik steen voor steen beginnen afbreken van hetgeen 
weg moest. Ik had één doel, licht en ruimte creëren. 

Via vrienden hoorde Nadine over de toelage. Ze nam 
contact op met het WoonZorgloket met de vraag of 
ze in aanmerking kwam voor de premie en hoe ze 
moest beginnen aan zo’n ingrijpende werken.”

nadine: “Mijn grote vraag was inderdaad ‘waar be-
gin ik?’ Via het WoonZorgloket heb ik een heel duide-
lijk overzicht gekregen van welke werken het eerst 
moesten worden uitgevoerd en op welke premies ik 
een beroep kan doen. Het dak en het schrijnwerk 
moesten eerst. Eenmaal ik mijn premies hiervoor 
heb ontvangen kan ik starten aan de gas- en electri-
citeitswerken. Voor de inrichting werk ik alleen met 
recuperatiemateriaal. Als je een beperkt budget 
hebt, word je heel creatief (lacht).

Meer informatie?

WoonZorgloket Ledeberg - Langestraat 129

T 09 266 38 03 - woonkwaliteitledebergleeft@gent.be

“De toelage van ‘Ledeberg leeft’  
gaf ons het juiste duwtje in de rug”
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“Het advies van het WoonZorgloket gaf  
me de moed om met de werken  

van start te gaan”

“Zonder de premie had ik de werken 
zeker nog vele jaren uitgesteld.”

De 6 voor Ledeberg
(vervolg)

sTAD genT sTeLT 21 (Ver)BouWMoDeLLen Voor kLeIne perCeLen Voor
Typisch aan elk stedelijk gebied, ook dat van Gent, zijn de vele 
‘smalle’ percelen, zowel in het centrum als in de 19de eeuwse 
wijken rondom de stad. Vaak heerst de perceptie dat je van een 
smalle woning niet veel kan maken, of dat je op een smal perceel 

niks mooi kan bouwen. De Stad Gent wenst komaf te maken met 
dat idee. Op www.gent.be/wonen staan 21 concrete ontwerpen voor 
smalle huizen. Ze kunnen zowel gebruikt worden voor nieuwbouw, 
als voor kleine of grote verbouwingen.

Elk ontwerp bevat een grondplan, een plan per verdieping, een 
zolderplan, een doorsnede van het gebouw, een zicht op voor- en 
achtergevel en een driedimensionale kijk op de woning. Elk ontwerp 
beschrijft ook kort hoe de woning is ontworpen en toont de ligging 
van de verschillende woonfuncties. De (ver)bouwmodellen zijn erg 
realistisch en toepasbaar, één van de modellen zal trouwens in de 
praktijk worden omgezet. De ontwerpen geven vooral inspiratie 
waarmee bouwers en verbouwers beter in dialoog kunnen gaan met 
hun architect en aannemer. Twaalf ontwerpen bevatten bovendien 
een kostenraming voor de verbouwing en een berekening van de 
energieprestaties.

De 21 (ver)bouwmodellen werden ontworpen via de Meesterproef 
2010 ‘Wonen op een kleine oppervlakte’, een samenwerking van 
Stad Gent met de Vlaamse Bouwmeester. De laureaat van de 
ontwerpwedstrijd, architect Marijn Vanhoutte, ontwierp inventieve 
rijwoningen met een voorgevelbreedte van vier meter.

DIensTenCenTruM
Op het Ledebergplein wordt het dienstencentrum gerenoveerd.  Het 
complex voldeed al lang niet meer aan de veiligheidsnormen en 
aan de hedendaagse wensen voor comfort. Een grondige renovatie 
drong zich op. Daarom zijn de politie en de bevolkingdienst sinds 
half juni 2008 overgebracht naar huurpanden in de buurt. 

De voorbije twee jaar is het complex volledig uitgekleed en is 
achteraan een nieuwe hoogspanningscabine ingericht, die een 
belangrijk deel van Ledeberg van stroom voorziet. Begin 2012 
starten de werken voor de gesloten ruwbouw.

Eind 2013 begint men met de afwerking en de technische uitrusting. 
De bevolkingsdienst blijft vooraan links zitten. De trouwzaal en het 
vroegere vredegerecht krijgen een receptieve functie. De politie 
neemt het centrale deel rechts van de doorgang in gebruik voor 
directe dienstverlening, en haar administratie komt op de bovenste 
verdieping, met een uniek overzicht op het plein. De feestzaal krijgt 
een vast podium en een volwaardig foyer in de halfronde uitbouw. 
Goede isolatie zal de geluidshinder voor de omwonenden tot een 
minimum beperken.
De vroegere “cachotten”, waar sommige Ledebergenaren minder 

goede herinneringen aan hebben, worden omgetoverd tot een 
sanitaire groep. De massieve celdeuren blijven bewaard. 

Mede dankzij architectenbureau Jan De Vylder zal Ledeberg in 
2015 opnieuw beschikken over haar dienstencentrum en feestzaal, 
met een hedendaagse look en technisch comfort.

DIENST WONEN

inspirerende 
(ver)bouwmodellen

WONEN OP KLEINE OPPERVLAKTE

Kom ze inkijken in de woonwinkels van Stad Gent 
en in Administratief Centrum Zuid.
Download ze op www.gent.be/wonen

21

11_WF2030_F_woonpremies.indd   1 8/08/11   15:51
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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 pro-

ject. 

Bezoek een demonstratiewoning 
gezond (t)huis in Ledeberg! 

Wist u dat… 
• er nog elk jaar 20 tot 30 dodelijke 

slachtoffers vallen door Co-vergiftiging?

• er elke dag verlucht moet worden om 

schimmelvorming te voorkomen?

• Huisstofmijten het heerlijk vinden in uw 

bed?

• je vooral heel wat zelf kan doen om het binnenshuis 

gezonder te maken?

De Gezondheidsdienst, Logo vzw en Samenlevingsopbouw Gent Vzw 
nodigen u van harte uit om op 8 december een bezoek te brengen 
aan de demonstratiewoning Gezond (t)huis, Centrumplein 22 te 
Ledeberg. Tijdens een bezoek aan onze demonstratiewoning kunt u 
in korte tijd heel wat zaken bijleren over woonproblemen zoals CO-
vergiftiging, schimmelvorming, ongedierte, asbest,… aan de hand 
van levensechte situaties. We tonen ook eenvoudige oplossingen die 
direct in elke woning kunnen toegepast worden, zodat iedereen het 
binnenshuis nog gezonder kan maken.

Waar? Wanneer?
Donderdag 8 december
Afspraak om 18u45 aan de ingang van het appartementsgebouw
Centrumplein 22 - 9050 Ledeberg

gelieve u in te schrijven bij:
Bert Dult - Langestraat 137 
9050 Ledeberg
T 0491 56 79 02

2e editie Woonbeurs

 Do 8 dec. 2011  BEZOEK DEMONSTRATIEWONING  

   GEZOND (T)HUIS  

> 18u45  Centrumplein 22 - 9050 Ledeberg 

> meer info bij Bert Dult T 0491 56 79 02 

   bert.dult@samenlevingsopbouw.be

   Samenlevingsopbouw Gent Vzw

 Elke dinsdag 2011 - 2012 

     COMPOSTEERPLEK DEN HOF       

> 17u - 18u30 Op het Botermarktpark, Hundelgemsesteenweg   

  naast het Clubhuis voor Senioren

> meer info bij Sofie Claeyssens - T 0488 90 08 47 

   sofie.claeyssens@samenlevingsopbouw.be 

   Samenlevingsopbouw Gent vzw

 Za 21 januari 2011   NIEUWJAARSRECEPTIE BUURTWERK      

> 16u  Parochiezaal, Ledebergplein 21 - 9050 Ledeberg

> meer info bij Sofie Devriese -  T 09 232 27 99

   sofie.devriese@gent.be 

   Buurtwerker Ledeberg

Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Op 1 oktober vond de tweede editie van de Woonbeurs plaats in het 
buurtcentrum van Ledeberg. Iedereen kon er terecht met al zijn/haar 
vragen over (ver)bouwen, premies, leningen, energiebesparende 
maatregelen, (sociaal) huren en nog veel meer.

gewijzigde openingsuren van het 
WoonZorgloket Ledeberg!
Vanaf nu zal het WoonZorgloket in Ledeberg gesloten 
zijn op maandag en vrijdag. In het loket kunt u er terecht 
voor al uw vragen over bouwen & verbouwen, premies & 
leningen, isoleren & energie besparen, zelfstandig thuis 
wonen, privaat & sociaal huren, kwaliteitsvol & gezond 
wonen …

NIEUWE OPENINGSUREN
DINSDAG 08u30 - 12u00 -
WOENSDAG 08u30 - 12u00 14u00 - 18u00
DONDERDAG 08u30 - 12u00 -

Meer informatie:

WoonZorg Ledeberg
Langestraat 129 - 9050 Ledeberg - T 09 266 38 03
woonkwaliteitledebergleeft@gent.be

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


