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reeds meer dan 1200 woningen zijn be-

trokken in het project. Dat is ongeveer 

30% van alle woningen in het project-

gebied. 720 eigenaars doen een beroep 

op deze toelage om hun woning beter, 

veiliger en gezonder te maken. 

Sommige van deze resultaten zijn nu 

reeds te zien in het straatbeeld bij de 

huizen met een affiche ‘Hier wonen is 

de max!’

Heel wat woningen worden op syste-

matische wijze ook bekeken op vlak 

van woonkwaliteit. een technisch  

consulent kan steeds bij u langs ko-

men. U kan hiervoor ook meteen een 

afspraak maken met de technisch con-

sulent op het nummer 09/266.76.01. 

Ook huurders kunnen een woonkwali-

teitsonderzoek aanvragen.

Kent u de toelage nog niet? informeer 

u dan snel naar de voorwaarden! Let 

er op dat u moet ingeschreven zijn 

voor de start van de werken en ten 

laatste op 31/12/2012. na de inschrij-

ving heeft u nog tijd tot 30/09/2013 

om facturen in te dienen van de uitge-

voerde werken.

 
Heeft u technische vragen rond het 

reglement of over uw verbouwing? 

Vraag dan een technische controle 

aan. een medewerker van Stad gent 

komt uw woning bekijken en over-

loopt met u uw plannen zodat deze 

getoetst kunnen worden aan het 

reglement. U kan hiervoor een af-

spraak maken via 09/266.76.01.

Beste lezer,

De lente mag zich dan nog wat wegstoppen, Ledeberg leeft intussen heel mooi verder.

In deze nieuwsbrief kan u heel wat lezen over de heraanleg van het Park De Vijvers en het 
Adolf Papeleupark. Daar kon u afgelopen jaar uw ideeën voor geven, die allemaal verwerkt 
zijn in een aantrekkelijk plan met veel bloemen, bijkomende banken en picknicktafels. Het 
wordt een heerlijke plek om in de zomer te toeven. Nog even geduld!

Het project nieuwe hoeken gaat ook van start: 12 nieuwbouwwoningen worden deze zomer 
verkocht, ondertussen is de bouw van de woningen al in volle gang. Geïnteresseerden vinden 
op pagina 6 meer informatie en de contactgegevens van het Stadsontwikkelingsbedrijf 
Gent.

Indien u nog renovatiewerken plant of uw woning wil aanpassen om er langer zelfstandig 
te kunnen wonen, vergeet dan zeker niet de toelage van ‘Ledeberg leeft’ aan te vragen. Dit 
kan nog tot 31 december 2012.

Ten slotte nodig ik u graag uit voor een wandeling op 9 juni langs verschillende plekken in 
Ledeberg waar kunst zal geïntegreerd worden in de openbare ruimte.

Ik hoop u daar of elders in Ledeberg, deze zomer te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten, 
Tom Balthazar

De toelage ‘Ledeberg 

leeft’ heeft effect

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

 
De 6 voor      
Ledeberg

Op 26 maart 2012 is de tweede fase van de werken aan het 
Dienstencentrum in Ledeberg gestart. Ondertussen zijn de 
sloopwerken goed gevorderd. Van het hoofdgebouw staan bijna 
alleen nog de vier muren recht. Uiteraard zijn de waardevol-
le interieurelementen zoals de trouwzaal en het voormalige  
vredegerecht zorgvuldig afgeschermd. Ook de vloer van de 
feestzaal is beschermd met een waterdichte laag. Het parket is 
zorgvuldig losgezaagd en wordt maximaal herbruikt.

Bij de ontmanteling werd duidelijk hoe vervallen het gebouw 
eigenlijk was. Zelfs de te behouden muren zaten vol oude rook-
kanalen en sporen van vroegere verbouwingen. Een grondige 
aanpak is dus de boodschap. Zo zal er tussen de buitenmuren 
extra beton komen die voor voldoende brandstabiliteit zal zor-
gen.
Verder moet er heel wat grond afgevoerd worden omdat grote 
delen van de binnenkoer onderkelderd worden. Tijdens deze 
graafwerken is een hardstenen leeuw terug gevonden. Deze 

hoorde wellicht bij de oorspronkelijke notariswoning van Jac-
ques Eggermont. Die leeuw krijgt een ereplaats op de ver-
nieuwde binnenplaats.

De huidige ruwbouwwerken lopen tot eind volgend jaar. Aan-
sluitend gebeurt de afwerking en de uitrusting van het gebouw. 
Bedoeling blijft om in het voorjaar van 2015 te openen. In af-
wachting blijven de politie en de dienst bevolking zich behelpen 
in de kleine huurkantoren. Voor feestelijkheden zal het dien-
stencentrum Gentbrugge als alternatief moeten gelden. 

Voor de bewoners van 
Ledeberg is het dus nog 
even doorbijten, maar 
we zijn ervan overtuigd 
dat hun geduld ruim-
schoots beloond wordt. 
Wie vragen, bedenkin-
gen of klachten heeft 
bij de bouwwerken kan 
terecht bij de project-
leider van de stad op  
jan.deblock@gent.be of 
op het telefoonnummer 
09/266.58.81.

HerAAnLeg BrusseLsesTeenweg

De bouwvergunning voor de heraanleg van de Brusselsesteen-
weg is in aanvraag. Eenmaal deze is goedgekeurd, kunnen de 
werken gedurende de tweede helft van 2013 starten. Ze zul-
len ongeveer 4 jaar duren. De werken verlopen in verschillende 
fasen zodat de handelszaken, de woningen, de scholen en de 
E17 maximaal bereikbaar blijven. De heraanleg van het brede 
deel van de steenweg gebeurt eerst (tussen de Hoveniersstraat 
en de Schooldreef), omdat tegelijkertijd kan worden gewerkt 
aan de heraanleg van het POL-plein en de omliggende straten. 
Eens de brede sectie is afgerond (vermoedelijke duur 2 jaar) 
starten de werken aan het smalle deel (van Hoveniersstraat 
tot R40), inclusief de vernieuwing van de Keizerpoortbrug en 
Brusselsepoortbrug. Deze fase zal vermoedelijk ook 2 jaar 
in beslag nemen. Voorafgaandelijk aan elke fase worden alle 

nutsleidingen aange-
past of heraangelegd 
in die zone. 

De steenweg wordt 
een stedelijke invals-
weg met een betere 

doorstroming van het openbaar vervoer en het autoverkeer, 
veilige fiets- en voetpaden, meer groene elementen en betere 
oversteekplaatsen.
In het smalle deel van de steenweg krijgt de tram een vrije bed-
ding in de richting van de stad, en in het brede deel krijgt de 
tram een eigen bedding in beide richtingen.

Omdat de Brusselsesteenweg een belangrijke handels- en 
woonas is, worden zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden 
en los– en laadzones voorzien. Zo werden op bepaalde plaatsen 
nog extra parkeerplaatsen gepland, daar waar dit  eerst niet 
voorzien was. 

Om de parkeerdruk vanuit de omliggende straten te verminde-
ren, zijn er verschillende ingrepen gepland. Er wordt een buurt-
parking in de Neerscheldestraat aangelegd met 30 bijkomende 
parkeerplaatsen voor het einde van de heraanleg van de steen-
weg. Daarnaast wijzigt de inrichting van de Ankerslaan zodat 
ook daar 38 parkeerplaatsen bijkomen. Tot slot worden op de 
site van Treillarmé 50 parkeerplaatsen gerealiseerd, naast  
parkeergelegenheid voor individuele woningen. Deze maatre-
gelen helpen om de parkeerdruk op de steenweg te verlichten 
vanuit de omliggende buurt.

Uiteraard zal er over de start van de werken aan de buurtbewo-
ners op voorhand nog gecommuniceerd 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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Het Park De Vijvers en het  
Adolf Papeleupark krijgen facelift
Het Park De Vijvers en het Adolf Papeleupark krijgen een heraanleg. In 
2011 kon u daar ideeën voor geven. Veel mensen vroegen om extra banken 
en picknicktafels. er was ook vraag naar meer bloemen. Die ideeën werden 
verwerkt in het ontwerp, dat u hieronder ziet.

Hoe gaat het verder?
De Groendienst werkt het ontwerp voor de twee parken nu verder uit. De architect zal alles gedetailleerd 
uittekenen en berekenen. Dan maakt hij een bestek op en zoekt hij een aannemer die de werken kan 
uitvoeren. Hij vraagt ook een bouwvergunning aan. De aanleg kan wellicht eind 2013.

Bomen in plaats van straat 
Hier wordt de Frans De Coninckstraat 
uitgebroken. In de plaats komen er 
bomen en een wandelpad. Een dichte 
rand van struiken zal de spoorweg 
afschermen.

Avontuurlijke speelzone 
Kinderen van 0 tot 12 jaar krijgen hier 
een toffe speelplek met zandheuvels 
en boomstammen om op te klimmen of 
balanceren. 

centrale parkzone
Het landschappelijke karakter van het 
park - met bomen op heuveltjes en 
veel doorzichten - blijft bewaard. Een 
wandelpad zal u het hele park rondleiden. 
Onderweg kunt u uitrusten op één van de 
nieuwe zitbanken.

Vijver met moeraszone
Aan de rand van de vijver mag zich 
een moerasje ontwikkelen. U zal er 
kikkers, salamanders en verschillende 
oeverplanten kunnen bekijken. 

sportveld 
Hier komt een 
sportveld in gras met 
voetbaldoeltjes. 

Aantrekkelijke inkom
Uw parkbezoek kan al meteen hier 
starten. Met een speelterrein, een 
verhard sportveld en een hondentoilet 
wordt deze ruimte langs de Walstraat 
een aantrekkelijke inkom. 

Toegankelijke tuin
De tuin van het Woon- en Zorgcentrum 
De Vijvers krijgt een petanqueterrein, een 
speelterrein en veel zitbanken. Overdag 
zullen ook buurtbewoners van de tuin 
kunnen genieten.

Boomgaard 
Bloesems in de lente en fruit in de herfst, 
welkom in de boomgaard. De fruitbomen 
zullen in een grasveld vol bloemen staan. 
Langs het kronkelend pad komt een brede 
bloemenborder. Zoek gerust een plekje op 
één van de picknick- of zitbanken.

gesloten bos 
In het park zijn er 3 boszones waar bijna 
niets zal gebeuren. Er worden alleen 
enkele bomen weggehaald die te dicht bij 
andere groeien. 

comfortabel fietsen en wandelen 
in de dreef 
Gedaan met de putten en plassen in de De 
Naeyerdreef. Hier komt een verhard fiets- 
en wandelpad. 

centraal gazon
Dit is de speelzone voor kinderen van 6 
tot 12 jaar. Door het grasveld iets hoger 
aan te leggen, zullen de kinderen hier met 
droge voeten kunnen spelen. Er komen 
ook picknickbanken en extra zitbanken. 
Langs de randen zal het gazon geleidelijk 
overgaan in hoger gras, struiken en bos. 

Open bos
In dit bosje zal de Groendienst een 
‘middelhoutbeheer’ voeren. Dat is een 
oude manier om het bos te onderhouden. 
Daarbij mogen een aantal bomen gewoon 
uitgroeien tot grote exemplaren. Daaronder 
worden de bomen en struiken regelmatig 
net boven de grond afgezet. Zij schieten 
telkens opnieuw uit. Zo ontstaat een bos 
met veel licht en doorzicht en met veel 
bloeiende planten op de grond. 

Vijver en moeraszones
De vijver krijgt een paar extra moeraszones. 
Van op de vlonders en zitbanken zal u het 
waterleven van dichtbij kunnen volgen.

eiland 
Het eiland blijft het terrein van de 
KSJ. In het bosje worden een paar 
doorzichten gecreëerd naar de rest 
van het park.

nieuwe toegang 
langs de rietgracht
Hier komt een nieuwe 
toegang tot het park. 
Zo wordt het park 
beter bereikbaar voor 
de bewoners van 
Ledeberg. 
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De 6 voor Ledeberg
(vervolg)

Een hart voor Ledeberg

martine Claeys is al 25 jaar actief als 
woonconsulente van Ledeberg/gentbrugge. 
na vele jaren trouwe dienst gaat ze een nieuwe 
uitdaging aan en is het tijd voor een nieuw 
gezicht: Stevie Blight. Samen met martine 
blikken we terug op haar ervaringen en 
verwelkomen we Stevie in Ledeberg.

martine claeys: “Het is met pijn in het hart dat ik 
deze job verlaat, maar nu de beslissing gevallen is, 
ga ik er volledig voor. Ledeberg ligt me nauw aan 
het hart. Het contact met de mensen is heel dicht.  
Vooral de momenten waarop je echt verschil kan 
maken als veldwerker zal ik missen. Er zijn veel 
mensen persoonlijk “dank u” komen zeggen. Een 
grotere voldoening bestaat er volgens mij niet. 
(glimlacht)

Er waren ook moeilijke momenten. Het thema wo-
nen is een complexe materie en is verspreid op 
verschillende niveaus. Er moet een lange weg afge-
legd worden vooraleer veranderingen optreden op  
diverse beleidsniveaus. Dat zorgt er soms voor dat je 

een burger niet kan helpen, wat heel frustrerend is.”
Martine zal in haar nieuwe job de taak op zich nemen 
van coördinator voor woonadvies. Haar doelstelling 
is om de bestaande woonwinkels goed uit te bouwen 
en een brug te slaan  tussen de veldwerkers en de 
beleidsmedewerkers. 

martine: “Doordat ik zo dicht in contact stond met de 
mensen, kreeg ik veel input. Dat is heel verrijkend, 
maar dat moet je ook kunnen doorsturen naar 
een hoger beleidsniveau. Ik probeerde hier een 
evenwicht in te zoeken, maar dat was niet altijd 
gemakkelijk. De 25 jaar ervaring als veldwerker zijn 
een grote verrijking voor mijn nieuwe job. Ik laat met 
een gerust hart de woonwinkel over aan een sterk 
team.”

stevie Blight: “Destijds heb ik stage gelopen bij 
Martine in de woonwinkel. Ik heb hier heel veel 
geleerd en toen heb ik ook de prikkels ontvangen 
rond het thema wonen. Toen ik vernam dat Martine 
coördinator ging worden, heb ik mij kandidaat 
gesteld. Het is een hele eer om in de voetsporen te 
treden van Martine. 

Ik ken Ledeberg goed en de eigenheid van Ledeberg 
spreekt mij aan. Mensen zijn fier dat ze in Ledeberg 
wonen. Bovendien zijn de veldwerkers onderling 
een dynamisch team. Je staat nooit alleen en alles 
is bespreekbaar, dat maakt het leuk om hier als 
nieuwkomer toe te komen.”

martine: “Die eigenheid is inderdaad typerend voor 
Ledeberg. Het is een gemeenschap die op zichzelf 
kan bestaan en waar je alles kan vinden. Er is een 
goed net van openbaar vervoer, er zijn voldoende 
scholen, er is voldoende klein- en groothandel. 
Ledeberg heeft zelfs zijn eigen Ledebergse Tripel! 
Deze eigenheid maakt Ledeberg speciaal en creëert 
ook kansen. Vandaar dat stadsvernieuwing voor 
Ledeberg zo belangrijk is.”

martine: “Mijn favoriete plek in Ledeberg is de 
straat. Mensen zeggen dat ik een straatloper ben. 
Doordat Ledeberg zo veel smalle straten heeft, zorgt 
dat voor een nauw contact tussen de mensen. Als ik 
mensen op straat tegenkom roepen ze: “Madame 
Martine, jij gaat weg! Maar we gaan u vinden hoor!”. 
De mensen gaan mij niet moeten zoeken, ze zullen 
Stevie vinden in de woonwinkel met een sterk team 
dat steeds klaar staat om te helpen.” 

Op 16 april 2012 nam Stevie officieel het roer over 
van Martine. Nu werken Martine en Stevie nog 
steeds nauw samen om de overdracht van alle 
dossiers tot een goed einde te brengen. 

stevie: “Het vraagt tijd om alle dossiers onder 
de knie te krijgen, maar ik kan steeds op Martine 
rekenen. De grootste uitdaging zal zijn om het werk 
van Martine verder te zetten. De signaalfunctie is 
heel belangrijk. Ik zal deze kans met beide handen 
grijpen.”

“Mensen op straat roepen: 
“Madame Martine, jij gaat weg! 
Maar we zullen u vinden hoor!” 

Woonwinkel krijgt 
nieuw gezichtAAnkOOP wOnIngen nIeuwe HOeken 

Het project nieuwe hoeken stelt woonkwaliteit met 
vernieuwende architectuur voorop en voorziet 12 
nieuwbouwwoningen in Ledeberg. Dit project omvat 
zowel bescheiden als ruimere marktconforme gezins-
woningen.

Bescheiden woningen voor jonge gezinnen!

Er worden 5 bescheiden woningen gerealiseerd voor jonge gezinnen 
die aan een aantal toewijscriteria voldoen. Zo wordt rekening 
gehouden met leeftijd,inkomen,gezinssamenstelling,… .

Geïnteresseerde kopers die het best aan deze voorwaarden 
beantwoorden krijgen eerst de kans om een woning aan te kopen.

De bescheiden woningen worden verkocht aan een vaste prijs. 
Als richtprijs wordt momenteel 230.000 euro inclusief grond en 
exclusief BTW en kosten gehanteerd. Deze richtprijs is evenwel 
onder voorbehoud.

Elke woning is gebouwd volgens het laag energieprincipe en  
impliceren een laag energieverbruik. Ook zijn bijna alle woningen 
uitgerust met een regenwaterput waardoor hergebruik van 
regenwater voor het spoelen van de toiletten, aanvoer van de 
wasmachine en buitenkranen mogelijk is.

De woningen worden casco plus afgewerkt en zijn dus wind- en 
waterdicht, bevatten elektrisch en sanitair leidingwerk en zijn 
voorzien van dekvloer, pleisterwerk en afgewerkt (dak)terras. 
Verder zijn alle verwarmingselementen en voorzieningen voor een 
gebalanceerde ventilatie aanwezig. De keuken, sanitaire toestellen, 
vloerafwerking, binnendeuren, lichtarmaturen, schilderwerken 
en eventuele tuinaanleg dienen de kopers naar eigen smaak en 
budget te voorzien.

marktconforme woningen

Bij de verkoop van de marktconforme woningen worden geen voor-
waarden opgelegd aan de kopers. Iedereen kan deze woning kopen. 
De woningen worden op een zelfde wijze afgewerkt als de beschei-
den woningen, namelijk casco plus. Ook deze woningen zijn laag-
energiewoningen en bevatten bijna allemaal een regenwaterput. 

Als richtprijs voor deze woningen hanteren wij momenteel een 
richtprijs van 280.000 euro - 320.000 euro, inclusief grond en ex-
clusief BTW en kosten. Let wel, dit is nog maar een richtprijs onder 
voorbehoud. 

Verder interesse?
 Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren en schrijf een mailtje 
info@sob.gent.be met uw gegevens. Inschrijven voor de nieuwsbrief 
kan via de link http://www.agsob.be/nieuws-activiteiten. 

kunsTInTegrATIe In LeDeBerg

Yves Malysse en Kiki Verbeeck van URA 
architecten zijn, in samenwerking met 
Dienst Cultuurparticipatie en ‘Ledeberg 

leeft’, op zoek gegaan naar een eenduidige manier om kunst te 
integreren in de openbare ruimte van Ledeberg. In navolging van 
de integrale aanpak van de open ruimte (meubilair, bestrating, 
verlichting) wordt op specifieke plekken binnen de wijk plaats 
gemaakt voor kunst. Iedere invulling is elke keer anders, afhankelijk 
van de sfeer en context van de plek. Deze ingrepen zijn tot stand 
gekomen in samenwerking met diverse partners uit de buurt. 

URA neemt jullie graag mee op een wandeling langs een aantal van 
deze plekken om het plan aan jullie uit te leggen. We verwachten jullie 
hiervoor op 9 juni om 11.00 uur , vertrekpunt bibliotheek Langestraat.
Aansluitend bieden we jullie graag een drankje aan en beantwoorden 
wij alle vragen.

meer info bij: 
Barbra Erhardt - Dienst Cultuurparticipatie- Stad Gent
Tel. 09 269 84 91 - Barbra.erhardt@gent.be

Martine Claeys (l) en Stevie Blight (r)
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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 project. edward Pynaertkaai en 
scheldekaai heraangelegd 

De Edward Pynaertkaai en de Scheldekaai werden recent 
samen met de Bisschopstraat en de Marie Popelinkaai volledig 
heraangelegd. Deze straten zijn ingericht als woonerf: een 
autoluwe straat waarin fietsers en voetgangers voorrang hebben 
op de auto. Er zijn geen verhoogde, afgebakende voetpaden zodat 
alle weggebruikers plaats hebben van gevel tot gevel.

In de Edward Pynaertkaai kwam er een kadeverlaging met een 
terras en een groot hellend grasvlak waardoor u van dichtbij 
van het water kan genieten. Niet alleen kregen alle oude bomen 
een betere standplaats maar er komen ook nog veel bomen en 
bloemrijke beplanting bij. Op 16 mei werden deze straten feestelijk 
door het stadsbestuur ingewandeld.

 Za 9 juni 2012  WANDELING KUNSTINTEGRATIE  

   IN LEDEBERG    

> 11u  Bibliotheek Ledeberg

   Driesstraat 99 – 9050 Ledeberg

 > meer info bij Barbra Erhardt T 09 269 84 91

   E barbra.erhardt@gent.be

   Dienst Cultuurparticipatie – Stad Gent

 Do 21 juni 2012  DEBATCAFé LEDEBERG 

> 19u30  Stedelijke basisschool De Kleurdoos

   Onderwijsstraat 10 – 9050 Ledeberg

> meer info bij Nathalie Desmet T 09 266 82 53

   E nathalie.desmet@gent.be

   Wijkregisseur Ledeberg

 Elke dinsdag 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 

   E sofie.claeyssens@samenlevingsopbouw.be 

   Samenlevingsopbouw Gent vzw

Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

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


