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Ledeberg leeft, beste lezers, meer en meer! Sinds de start van dit stadsvernieuwings-
project zijn de veranderingen steeds zichtbaarder geworden. 

Zo wordt er momenteel werk gemaakt van de renovatie van het dienstencentrum. 
Door het gebouw te ontmantelen, zijn we al tot verrassende ontdekkingen gekomen. 
Zo vonden we een verstopte gaanderij terug, en wijzen tal van vroegere deur- en 
raamsporen erop dat het gebouw een complex bouwverleden heeft. Sommige zaken 
zullen weer in ere hersteld worden, zoals het voormalige cachot dat opgewaardeerd 
wordt tot volwaardig publiek sanitair. 

Toch is de renovatie van het dienstencentrum maar één van de vele mooie voorbeel-
den van stadsvernieuwing. Her en der zullen hoekwoningen worden aangepakt en 
omgevormd tot aantrekkelijke kwalitatieve huizen. Bovendien kunnen sinds 1 juni 
2009 eigenaars van binnen het projectgebied een ‘Toelage voor het verbeteren van 
woonkwaliteit in Ledeberg’ aanvragen. Het doel is op termijn alle  woningen te scree-
nen en aan te passen aan de minimale comfortnormen van de Vlaamse Wooncode.

Zit u toch nog met vragen? ga dan zeker eens langs bij ‘WoonZorg Ledeberg’ (zie p 6).  
Daar werken vijf partners samen om de woonkwaliteit in Ledeberg te verbeteren. 
Daar leest u alles over, verder in deze nieuwsbrief.

Vergeet ook niet de activiteitenkalender te consulteren (zie p 8). U vindt er vast en  
zeker wel een interessante workshop of cursus in terug die u kan helpen bij de  
renovatie van uw huis. Ik wens u alvast alle succes toe!

In deze nieuwsbrief wil ik graag uw aandacht vragen 
voor woningrenovatie. Zoals u wellicht al weet is het  
verbeteren van de woonkwaliteit één van de zes doel-
stellingen van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg 
leeft’, naast meer groen, vlotter en veiliger verkeer, 
vernieuwde toegangen, meer ontmoetingsruimte en een  
actievere dienstverlening.

Bij het openen van de website van de 

Stad gent (www.gent.be) ziet u sinds 

kort links onderaan op uw scherm een  

nieuwe ‘knop’ met het symbool onder-

aan deze pagina. Klik op deze knop en 

kom terecht op een nieuwe website-

toepassing met de naam ‘Openbare 

Werken In Kaart’. 

Deze toepassing moet de communicatie 

over openbare werken verder verbe-

teren. aan de hand van een kaart kunt 

u zich informeren over werken in uw 

straat of buurt. U kunt zowel werken 

in uitvoering als werken die binnen de 

6 maanden gepland zijn, opzoeken. Dat 

geldt voor openbare werken van de Stad 

zelf, maar evenzeer voor werken van an-

dere (nuts-)maatschappijen. 

Per werk krijgt u onder meer zowel de 

geplande begin- als einddatum te zien 

als wie de opdrachtgever is.

 Benieuwd?

neem een kijkje op de website:  

www.gent.be/openbarewerkeninkaart 

Wenst u meer globale informatie over 

‘Openbare Werken in Kaart’ contacteer 

dan Isabel Hossey op 

isabel.hossey@gent.be 

Tel. 09 266 78 40. 

Openbare Werken In 

kaart: een nieuwe 

website-toepassing

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

 
De 6 voor      
Ledeberg

HerAAnLeg BISScHOpSTrAAT – edWArd pynAerT-
kAAI -  MArIe pOpeLInkAAI   

Het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ wordt zichtbaar in het straatbeeld. 
Het vernieuwde Keizerpark en de renovatie van het dienstencentrum zijn maar 
enkele voorbeelden. Zo worden de Bisschopstraat en de Edward Pynaertkaai op-
nieuw ingericht als woonerf. Een woonerf is een autoluwe straat die door haar 
inrichting doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk weert. De voetgangers hebben 
er voorrang en de autobestuurders mogen er maximum 20 km/u rijden. Op de 
Marie Popelinkaai wordt een comfortabele fietsverbinding voorzien.

In de Bisschopstraat blijven de bestaande bomen staan, als basis voor een  
nieuwe groene ontmoetingsplek met enkele zitbanken. In de Edward Pynaertkaai 
zal de verlaging van de kaaimuur zorgen voor een beter contact met het water. In 
het verlaagde gedeelte zult u kunnen genieten van een nieuwe groene plek. 

De heraanleg van de straten zal voorafgegaan worden door de aanleg van het 
voetpad voor residentie Pogano (het nieuwe witte flatgebouw naast het rondpunt 
aan Speurder). De werken  in de Bisschopstraat , de Marie Popelinkaai en de 
Edward Pynaertkaai tussen de Hundelgemsesteenweg en de Franse Vaart zul-
len meteen na alle noodzakelijke aanpassingswerken aan de nutsleidingen van 
start gaan. De wegen – en rioleringswerken aan de Edward Pynaertkaai (tussen 
de Franse Vaart en de Brusselsesteenweg) en de Scheldekaai starten in de loop 
van 2010.

Vandaag vindt u de brandweerpost 
Oost van de gentse brandweer nog 
altijd op de site ‘De Porre’ aan de 
Peter Benoitlaan in de wijk Moscou-
Vogelhoek. Later verhuist deze post 
naar de Walstraat in Ledeberg. Mo-
menteel zijn daar nu de diensten van 
de Vlaamse gemeenschap en de ver-
keerspolitie actief. Het studiebureau 
aiko zal een ontwerp tekenen voor de 
nieuwe inplanting. Dat studiebureau 
ontwierp eerder al de nieuwe hoofd-
kazerne van de gentse brandweer in 
de roggestraat (Bloemekenswijk).
Diverse stadsdiensten zullen hun ad-
vies kunnen geven op het ontwerp voor 
de brandweerpost Oost. Eind 2009 vol-
gen dan de aanvraag tot stedenbouw-

kundige vergunning en tot milieuver-
gunning. Momenteel laat de Stad gent 
een grondonderzoek uitvoeren om de 
kwaliteit van de ondergrond te meten 
en de juiste fundering te kiezen.
nog te weinig Ledebergenaren maken 
gebruik van het park De Vijvers (gele-
gen tussen het Woon- en Zorgcentrum 
De Vijvers en de Brusselsesteenweg). 
Een bredere toegang van de De nae-
yerdreef ter hoogte van de Walstraat 
kan hieraan verhelpen. In een tweede 
fase zal de Stad gent hierover on-
derhandelingen aanknopen met het 
agentschap Wegen en Verkeer (aWV). 
Daarnaast wil de Stad het stuk groen 
langs de Walstraat heraanleggen met 
een aantal parkeerplaatsen en een 

sportveld voor de brandweer. Dat 
sportveld zou ook open staan voor de 
buurtbewoners. Dit stuk groen is mo-
menteel nog niet toegankelijk voor het 
publiek.

BereId uW HuIS VOOr Op 
geScHeIden rIOLerIng 

Bij de heraanleg van 
de straten in Lede-
berg, vernieuwt de 

aannemer altijd zowel de rijweg als de 
riolering. Dat laatste gebeurt volgens het 
principe van het gescheiden riolerings-
stelsel. De afvoer van afvalwater en re-
genwater gebeurt dan via afzonderlijke 
buizen. Zuiver regenwater moet namelijk 
niet naar de waterzuiveringsinstallaties 
vloeien. 
Op termijn moet ieder huis verplicht re-
gen- en afvalwater gescheiden afvoeren. 
Dit is een kost waar iedere eigenaar voor 
staat. normaal is zo’n aansluiting erg duur. 
Bij werken in een straat waar men ook het 
rioolstelsel vernieuwt, is de aansluiting 
echter gratis. Voorwaarde is wel dat de 
gescheiden buizen al klaar zitten voor de 
aansluiting. Voorlopig mag u deze afvoer 
net voor de rooilijn (dit is de scheidingslijn 
tussen uw huis en het voetpad) samen-
brengen met uw huidige aansluiting, zo-
lang beide afvoeren niet verder dan 1 meter 
van elkaar liggen. 
In het andere geval moet u toch een nieuwe 
betalende huisaansluiting aanvragen bij de 
TMVW (het Integraal Waterbedrijf) . 

Voor meer info: Aquafoon TMVW: 078 35 
35 99, www.tmvw.be of dienst Wegen, 
Bruggen en Waterlopen van de Stad gent, 
op 09 266 79 00

De Stad heeft zes doelstellingen voor Ledeberg: meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, 
vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangen, meer en actievere dienstverlening en meer 
ruimte voor ontmoeten. Iedere doelstelling heeft zijn eigen kleur en symbool. 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.

werken in kaart

BrAndWeerpOST OOST: 
STAnd VAn ZAken

Het dienstencentrum ondergaat grondige renovatiewerken

Edward Pynaertkaai Bisschopstraat

een nieuwe plaats voor brandweerpost Oost



Samen werken aan een 
betere woonkwaliteit in 
Ledeberg

Toelage voor het verbeteren van de woonkwaliteit in Ledeberg
Bent u een eigenaar van een woning binnen het projectgebied  
‘Ledeberg leeft’? Dan komt u in aanmerking voor de  nieuwe  
‘Toelage voor het verbeteren van de woonkwaliteit in Ledeberg’. 
Met deze toelage kunt u verbeteringswerken uitvoeren die uw wo-
ning veiliger, gezonder en comfortabeler maakt. Op die manier 
zouden alle Ledebergse woningen binnen het projectgebied op 
enkele jaren tijd aangepast moeten zijn aan de minimale comfort–
normen van de Vlaamse Wooncode. 
Deze nieuwe toelage kunt u aanvragen sinds 1 juni 2009 en dat tot 
eind 2011. U kunt uw facturen van de uitgevoerde werken nog tot 
eind 2012 indienen. 

Een technisch consulent van dienst Wonen van de Stad gent komt 
bij u langs. Dat gebeurt ofwel op uw initiatief ofwel door middel van 
systematische doorlichting door de Stad. Bij deze doorlichting gaat 
de Stad zelf op zoek naar inwoners die een duwtje in de rug nodig 
hebben om een verbouwing aan te vangen.  
    
Hebt u als huurder twijfels over uw woonkwaliteit? 
neem dan contact met ‘WoonZorg Ledeberg’. Bij huurwoningen 
onderzoekt de dienst Wonen of de woning voldoet aan de Vlaamse 
Wooncode.  Stelt de technisch consulent gebreken vast, dan spoort 
hij/zij de eigenaar aan om de noodzakelijke veiligheids– en/of  
verbouwingswerkzaamheden uit te voeren.  

nieuwe hoekwoningen 
Op een aantal weloverwogen plekken grijpt de Stad zelf in. Het  
autonoom Stadsontwikkelingsbedrijf van de Stad (ag SOB) sloopt 
op enkele strategische hoeken minder kwalitatieve woningen 
om er nieuwe hoekwoningen (sociale woningen en betaalbare 
middenklassewoningen) te bouwen. De nieuwe inwoners zullen 
er wellicht in het voorjaar van 2012 hun intrek kunnen nemen.  
Voor de bouw van de sociale seniorenflats op de hoek van de  
Jozef Vervaenestraat en de Hundelgemsesteenweg zal dezelfde  
werkwijze gelden.

 1. WeLke InITIATIeVen neeMT de STAd genT?  

de Stad gent heeft voor Ledeberg 6 doelstellingen, beter gekend als de 6 voor Ledeberg. Om 
de woonkwaliteit te verbeteren, hebben een 5-tal partners de handen in elkaar geslagen. een 
eerste resultaat is de oprichting van het tijdelijk loket ‘WoonZorg Ledeberg’. u kunt er terecht 
met  allerhande vragen over wonen. deze samenwerking brengt de dienstverlening dichter bij u.
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Met welke vragen kunt u in ‘WoonZorg 
Ledeberg’ terecht? 
Een aantal voorbeelden:
- kom ik in aanmerking voor de toelage?
- wanneer is een gescheiden riolering ver-

plicht?
- ik zou graag meer onder de mensen komen 

en eventueel naar activiteiten gaan, maar 
ik weet niet goed waarheen en ik durf niet  
alleen gaan.

- wat zijn gevaarsignalen voor CO-vergiftiging? 
- hoe vind ik een geschikte aannemer? 
- wat doe ik als iemand CO-vergiftiging heeft?
- ik val regelmatig. Hierdoor durf ik niet meer 

buiten komen. Kan ik nog thuis blijven  
wonen?

- welke lening is het voordeligst?
- op welke premies heb ik zoal recht?
- hoe verbruik ik minder elektriciteit, gas en 

water?

 2. WAT kunT u dOen?  

rationeel omgaan met energie en water
Er zijn verschillende manieren om minder 
electriciteit, gas en water te verbruiken. Dat 
kan zowel door kleine, goedkope maatregelen 
als door grotere ingrepen, zoals renovatie-
werken.

Bij vzw rEgent kunt u een energiescan van 
de woning aanvragen. Tijdens dit huisbezoek 
krijgt u tips om minder elektriciteit, gas en 
water te verbruiken. De plaatsing van o.a. 
spaarlampen, spaardouchekop, radiatorfolie 
geven u een duwtje in de rug. Zowel het be-
zoek als de geplaatste materialen zijn gratis. 
De medewerkers van vzw rEgent bekijken de 
aandachtspunten van de woning en geven de 
raad hoe deze het best aan te pakken: is uw 
zolder (goed) geïsoleerd, zijn die ramen aan 
vervanging toe, … ? Indien nodig, kunnen ze u 
helpen bij de keuze van het gepaste materiaal, 
of helpen ze u bepalen welke de meest renda-
bele verbouwing is. Verder geeft vzw rEgent 
hulp bij het aanvragen en vergelijken van ver-
schillende offertes.

Om renovatiewerken voor energiebesparingen 
te stimuleren, verstrekt vzw rEgent goedkope 
leningen aan 2 % interest. Deze lening geldt 
voor bedragen tot maximaal € 10.000 (incl. BTW) 
en is terug te betalen over maximaal 5 jaar.
Daarnaast kunnen mensen met een beperkt 
inkomen ook een premie aanvragen. Wie wer-
ken laat uitvoeren door de karweidienst van 
het OCMW gent, kan rekenen op een tussen-
komst van maximaal  € 400. Voorwaarde is dat 
u als aanvrager zelf 20 % investeert.
Ook vzw Samenlevingsopbouw gent wil mee 
zorg dragen voor de huurders en eigenaar-
bewoners die het niet gemakkelijk hebben om 
de noodzakelijke energiebesparende maatre-
gelen in huis te halen. 

Dat gebeurt door:
- op iedere laatste donderdag van de maand 

een infomoment aan te bieden: vb. rond uw 
rechten en plichten als huurder, aangepast 
wonen voor ouderen, toelichting over de  
Toelage ‘Ledeberg Leeft’,… 

- u via huisbezoeken aan te moedigen om een 
gratis energiescan te laten uitvoeren door 
vzw rEgent

- samen aan de slag te gaan door o.a. een 
gratis workshop ‘dakisolatie’ te organiseren 
onder leiding van de MilieuadviesWinkel; te 
informeren over de bestaande premies, het 
uitwerken van een zo goedkoop mogelijk 
aanbod voor het plaatsen van dakisolatie, …

- het begeleiden van renovatiewerken tot kwa-
liteitsverbetering en energiebesparing bij 20 
Ledebergse gezinnen met een laag inko-
men. 

- u welkom te heten op dinsdagnamiddag in 
‘Huis Ledeberg’ op de Hundelgemsesteen-
weg 117 met al uw vragen rond energiebe-
sparing en wonen, maar ook gewoon voor 
een tas koffie, een babbel, … 

Hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
wonen?
Hebt u problemen om zelfstandig uw huishou-
den en/of boodschappen te doen of u te ver-
plaatsen? Kunt u best wat hulp gebruiken bij 
uw administratie, vragen over sociale zeker-
heid; hebt u nood aan sociaal contact of wilt u 
informatie over de opname in een woonzorg-
centrum? Kom dan zeker langs bij ‘WoonZorg 
Ledeberg’ en de maatschappelijk werker van 
Woonzorgzone Ledeberg van OCMW gent, 
helpt u verder!

In geval van moeilijkheden bij het uitvoeren 
van eenvoudige, dagelijkse activiteiten of  
taken (zoals wassen, eten, fietsen, …), kunt u 
terecht bij de ergotherapeute van de  Woon-
zorgzone Ledeberg. 
De dienstverlening van de maatschappelijk 
werker is volledig gratis. Voor het advies van 
de ergotherapeute betaalt u bij het tweede 
huisbezoek éénmalig 5 euro. U kunt dan wel 
zoveel en zolang als u wilt een beroep doen 
op haar.

1. de inschrijving
 Een eigenaar-bewoner die zich wil inschrijven 

heeft 3 documenten nodig:
 - een inschrijvingsformulier
 - een kopie van de aankoopakte
 - een kopie van uw aanslagbiljet van de per-

sonenbelasting (inkomen van 3 jaar terug 
= aanslagjaar 2007). 

Een eigenaar-verhuurder kan zich ook inschrij-
ven. Hij moet wel nog enkele bijkomende docu-
menten indienen.

2. de werkzaamheden
 gedurende de werkzaamheden kunt u al een 

deel van het gespendeerde bedrag terug-
vorderen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van clusters. Een cluster omvat een bepaald 
soort werken, zoals dakwerken, elektriciteits-
werken, plaatsen van verwarming, enz,… Per 
cluster gelden enkele voorwaarden voor de 
uitvoering. Wanneer de werken van een clus-
ter zijn afgerond, kunt u  een uitbetaling voor 
dat deel van de renovatiewerken aanvragen. 
Zodra deze uitbetaling rond is, kunt u met dit 
budget weer verder werken aan een volgende 
cluster tot alle clusters opgebruikt zijn of tot u 
de maximale toelage bereikt hebt.  

3. Welke toelage kunt u krijgen?
 Voor bescheiden inkomens bedraagt de toela-

ge maximum 15.000 euro. Voor de gemiddelde 
inkomens is dat 10.000 euro. Het uit te betalen 
bedrag wordt berekend op basis van het echt 
uitgegeven bedrag. Het bedraagt respectie-
velijk 50% of 30% van de aanvaarde facturen. 
De inkomensgrenzen liggen vast in een regle-
ment.

tips
Tips om veilig te verwarmen
cO kan ontstaan in elke ruimte waar 
verwarmingstoestellen, geisers en 
boilers op mazout, gas, kolen, pe-
troleum of hout gebruikt worden. 
enkel elektrische verwarmings-
toestellen en radiatoren van de 
centrale verwarming kunnen geen 
cO afgeven. cO geeft gezondheids-
klachten en kan in korte tijd de dood 
veroorzaken. 

Bekijk onderstaande tips goed, want 
voorkomen is beter dan genezen. 

- Verlucht elke ruimte met een 
verbrandingstoestel of waterver-
warmingstoestel voldoende 

- Laat uw schoorsteen jaarlijks  
vegen. Let erop dat zij hoog boven 
de dakrand uitsteekt en geen bar-
sten of andere gebreken vertoont.

- Laat verwarmingstoestellen  
plaatsen door een vakman en 
zorg voor een goed onderhoud.

- pas op met bijverwarmings-
toestellen zonder afvoer, zoals 
een petroleumkachel. Laat deze 
nooit langer dan een uur aan staan 
en zeker niet wanneer u slaapt. 

 als bijverwarming voor langer 
gebruik, neemt u beter elektrische 
toestellen.

- Let op de gevaarsignalen: 
 gele vlammen bij gastoestellen,  

roetafzetting, hoge vochtigheid en 
condensatie wijzen op een slechte 
verbranding.

- Laat kachels niet op de laagste 
stand branden.

WAT HOudT HeT regLeMenT In?

Okra landschapsarchitecten©: Met de 
nieuwe toelage kunt u verbeterings

werken uitvoeren aan uw woning

Okra landschapsarchitecten©: voorbeeldontwerp van een hoekwoning

Odile van Samenlevingsopbouw in gesprek 
met de huurdersbond

een goede isolatie is belangrijk 



Een hart voor Ledeberg

Begin oktober 2007 zijn Hannes en Lore 
gestart met de renovatie van hun woning in de 
Hoveniersstraat in Ledeberg. eén jaar en vier 
maanden later konden ze eindelijk intrekken 
in hun ‘nieuwe’ stulpje. renoveren is hard 
werken, zoveel is zeker.

Lore: “Ledeberg was mij niet volledig onbekend. 
Toen ik vijf jaar was, scheidden mijn ouders. Mijn 
vader heeft dan een huis gekocht aan de Franse 
Vaart in Ledeberg en aangezien het co-ouderschap 
was, groeide ik ‘deeltijds’ op in Ledeberg. Toch had 
ik niet zoveel contact met Ledeberg, mijn ervaring 
beperkte zich tot mijn wandeling naar de markt en 
terug. na mijn studies heb ik samen met Hannes 
een tijdje op een appartement in de Brugse Poort 
gewoond, maar toen het moment kwam om iets te 
kopen, wilden we daar niet blijven.”

Hannes: “nadat we een realistisch beeld van ons 
budget hadden, hebben we besloten een kleine 
woning te kopen en die op te knappen. Maar het is 
toch anders uitgepakt.”

Lore: “Tijdens een ‘openhuizendag’ van een 
makelaar in de buurt bezochten we een huisje in 
de Doorgangstraat, maar dat was voor mij iets te 
donker. Op de terugweg zijn we gestopt bij dit huis 
in de Hoveniersstraat. Ik had de woning al eerder 
gezien met mijn vader, en toen was mijn eerste 
reactie: hier zet ik geen stap binnen. Maar aangezien 
we daar dan toch waren, besloten we de sleutel te 
vragen. Een eerste blik door de brievenbus beloofde 
niet veel goeds. Het enige wat je zag was een hoop 
oude kerstbomen, matrassen, stoelen en allerhande 
rommel. We zijn dan toch naar binnen gegaan en ik 
ben verliefd geworden op de ruimte op de eerste 
verdieping. Er was zoveel licht … ik zag onmiddellijk 
het potentieel van de ruimte!”

Hannes: “De dag zelf heeft een bevriende aannemer 
de toestand van het huis bekeken. nadat hij 
bevestigde dat de woning structureel in orde was, 
hebben we een bod gedaan.”

Lore: “We hebben voor Ledeberg gekozen omdat het 
betaalbaar wonen was, dichtbij de stad.  We hebben 
ook heel wat vrienden en familie in en rond Ledeberg 
wonen. Bovendien waren er de plannen om de buurt 
op te waarderen. Maar het belangrijkste was toch dat 
het goed voelde, ik ben gewoon verliefd geworden 
op het huis en het zicht op de kerk.”

Hannes: “In oktober 2007 zijn we gestart met 
de afbraakwerken. We hebben zo goed als alles 
uitgebroken.”

Lore: “Op een bepaald moment kon je door de balken 
heen van beneden tot helemaal boven kijken.”

Hannes: “In het begin ga je na je werk nog regelmatig 
werken in het huis, maar naar het einde toe was dat 
al iets minder … je houdt dat niet vol. Je leert je eigen 
grenzen kennen. alle weekends en vrije momenten 
gaan naar het huis, maar je hebt af en toe ook rust 
nodig.”

Lore: “Hulp van vrienden en familie was onontbeerlijk. 
Dan gaat alles plots sneller. alles alleen doen is echt 
niet eenvoudig. Het is ook fijn als er stielmannen 
langs komen. Plotseling gaat het vooruit zonder dat 
je zelf iets moet doen.”

Ondertussen wonen Lore en Hannes in de 
Hoveniersstraat en hebben ze hun hart verloren aan 
Ledeberg.

Hannes: “Je hebt hier alles in de buurt: een bakker, 
een slager, een groentenwinkel en natuurlijk … de 
markt.”

Lore: “Het Keizerpark is ook fantastisch. Daar 
hebben we de verjaardag van Hannes gevierd. Wat 
mij vooral charmeert is dat je in Ledeberg nog ‘een 
klapke’ met de mensen doet. Het contact met de 
buurt is best fijn. Het was leuk om te merken dat de 
mensen meeleefden tijdens onze verbouwingen.”

Hannes: “Er woont hier gewoon een groep 
dynamische mensen. Wat er hier niet allemaal 
georganiseerd wordt …super.”

‘Een dorpsgevoel, 
dichtbij de stad’ 

De enige authentieke elementen die je 
nog ziet zijn twee sierelementen in de 
gang, de houten trap en een arduinen 

gootsteen in de kelder.

  |  7

OpenIngSuren ‘WOOnZOrg LedeBerg’

‘WoonZorg Ledeberg’ is momenteel gevestigd op de  
Hundelgemsesteenweg 115.  
Het loket is iedere voormiddag open van 8u30 tot 12u,  
behalve op maandag. Ook op woensdagnamiddag kunt u er 
terecht van 14u tot 18u.  

Wenst u  een huisbezoek of hebt u nog vragen? aarzel dan 
niet om contact te nemen op het nummer 09/266 38 03, via 
woonzorg.ledeberg@ocmwgent.be of bezoek het loket!

 3. WIe IS ‘WOOnZOrg LedeBerg’? 

De technisch consulent van dienst Wonen van de Stad gent gaat via 
huisbezoeken na of uw  woning voldoet aan de Vlaamse Wooncode 
en geeft informatie over de nieuwe toelage. 
> maarten.mattelin@gent.be en frank.geens@gent.be, 
 tel: 09 266 38 03
Daarnaast kunt u voor advies, informatie en bemiddeling ook altijd 
terecht bij de Woonwinkel in Ledeberg.
 martine.claeys@gent.be, tel: 09 232 27 99

Met het project Woonzorgzone Ledeberg wil OCMW gent ervoor 
zorgen dat alle mensen binnen deze zone (bijna heel Ledeberg) zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 
Ze kunnen bij het project terecht met al hun vragen over het onder-
werp ‘wonen en zorg’. 
> nick.verrept@ocmwgent.be en lise.bosmans@ocmwgent.be,  
 tel: 09 266 38 03

Om het aantal CO-slachtoffers tot een minimum te beperken, heb-
ben de gezondheidsdienst van Stad gent en de medisch milieukun-
dige bij LOgO gent de handen in elkaar geslagen en een gezamen-
lijke preventieve actie rond CO op touw gezet. 
Wilt ook u zich actief inzetten voor CO-preventie? 
> Contacteer dan de medisch milieukundige, Jasmien Pauwels,  
 tel: 0494500152 – jasmien.pauwels@gent.be of surf naar onze  
 website www.gent.be/gezondheid > wonen > CO-preventie  
 voor meer info en aanvraagformulieren.

Vzw rEgent werd opgericht door o.a. de Stad gent, het gentse 
OCMW en vzw gent, Stad in Werking. rEgent staat voor rationeel 
Energie- en watergebruik in gent en heeft als doel het energie- 
en watergebruik van de gentenaars naar beneden te krijgen. Vzw 
rEgent is een centraal informatiepunt voor vragen over premies, 
energiefacturen en energiezuinige verbouwingen. De vzw verstrekt 
leningen aan 2 % interest voor wie energiezuinig wil verbouwen.
> info@vzwregent.be  Tel: 09 218 75 90 - www.vzwregent.be

VZW Samenlevingsopbouw gent draagt mee zorg voor die huur-
ders en eigenaar-bewoners die het niet gemakkelijk hebben om de 
noodzakelijke energiebesparende maatregelen te verwezenlijken. 
> odile.lowie@samenlevingsopbouw.be, tel: 0488 90 08 48

U kunt al deze partners op verschillende tijdstippen bereiken in 
‘WoonZorg Ledeberg’.

WAT ALS IeMAnd cO-VergIfTIgIng HeefT? 

Het beste wat u kunt doen is onmiddellijk ramen 
en deuren openzetten, het verwarmingstoestel 
uitschakelen, het slachtoffer uit de ruimte 
brengen en de dokter bellen. Is het slachtoffer 
bewusteloos, bel dan onmiddellijk de 100.
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de partners van WoonZorg Ledeberg

Om de woonkwaliteit te verbeteren, hebben een 
5-tal partners de handen in elkaar geslagen. 
een eerste resultaat is de oprichting van het  
tijdelijk loket ‘WoonZorg Ledeberg’.

Samen werken aan een 

betere woonkwaliteit in 

Ledeberg (vervolg)



VOOr ALgeMene InfOrMATIe OVer 
HeT STAdSVernIeuWIngSprOjecT ‘LedeBerg LeefT’:

nele Vanhooren
Projectcommunicator ‘Ledeberg leeft’
nele.vanhooren@gent.be | T 09 266 82 37 | www.ledebergleeft.be
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Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

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. Op die website krijg je meer info 

over het project. 

V.
u.

 K
.T

em
m

er
m

an
 · 

sc
he

pe
n 

va
n 

St
ad

so
nt

w
ik

ke
lin

g 
M

ob
ili

te
it 

en
 W

on
en

 · 
 S

ta
dh

ui
s 

· B
ot

er
m

ar
kt

 1
, 9

00
0 

g
en

t  
| ©

 c
ay

m
an

renOVATIe dIenSTencenTruM 
Het dienstencentrum op het 
 Ledebergplein ondergaat momen-
teel grondige renovatiewerken. 

Onder het pleisterwerk kwamen tal van interessante bouw-
sporen en afwerkingstechnieken aan het licht. We wisten al 
dat het gebouw oorspronkelijk een imposante glazen luifel 
had. nu blijkt ook dat hierachter een open gaanderij schuil 
gaat. Tal van muren vertonen sporen van vroegere raam- en 
deuropeningen. Deze wijzen er op dat het complex bestaat uit 
een samenvoeging van verschillende oudere gebouwen (on-
der meer de woning en het kantoor van notaris Eggermont) 
vooraleer het in 1897 zijn huidige monumentale gevel kreeg. 
De Stad zal het voormalige ‘cachot’ in ere herstellen en dit op-
waarderen tot publiek sanitair. 

Midden 2010 zal de echte herinrichting van start gaan. Het  ver-
nieuwde dienstencentrum zal in de helft van 2012 klaar zijn.

  

 Elke dinsdag    
OPEn HUIS 

> 13u - 16u Hundelgemsestweenweg 117 - Ledeberg 

> meer info bij Magali Frankl T 0473 76 36 60

   magali.frankl@samenlevingsopbouw.be

   Samenlevingsopbouw gent vzw

 Elke dinsdag    
BEWEgIngSaCTIVITEIT 

Van aerobic tot yoga ... er is voor elk wat wils!

> 14u15 - 15u15 Buurtcentrum, Langestraat 129 – Ledeberg 

> meer info bij Wijkgezondheidscentrum T 09 232 32 33 

   gvo@wgcbotermarkt.be  

 Elke donderdag    
SOEP

Bewoners kunnen bij ons terecht voor een kom soep (0,50 euro)

> 11u30 -12u30  Hundelgemsesteenweg 117 - 9050 Ledeberg

   Samenlevingsopbouw gent vzw T 09 252 49 12

 november 2009    STarT SPOrTLESSEn VOOr KInDErEn

> meer info bij Eline Schmidt T 0473 76 36 78

   eline.schmidt@samenlevingsopbouw.be

    Samenlevingsopbouw gent vzw

 november 2009   TEnTOOnST. ‘In TEKEn Van DE SCHELDE’ 

Van 4/11 tot 2/12/09 kunt u de tentoonst. bezoeken over de Schelde.

> waar  Bib Ledeberg, Driesstraat 99 Ledeberg 

> meer info bij Schelde Informatiecentrum/Vlaanderen 

   T 059 34 21 44 - E info@scheldenet.be

 Zo 15/11/09   WanDELIng ‘gEnTBrUgSE MEErSEn’ MET gIDS 

> waar  vertrek aan Ledebergplein, bushalte bus 9   

  (halte naast de kerk) 

> meer info bij Sofie Claeyssens T 0488 90 08 47 

   sofie.claeyssens@samenlevingsopbouw.be

   Samenlevingsopbouw gent vzw

Inschrijven voor 11 november bij Sofie claeyssens

 Do 19/11/09   
KOKEn MET JE BUUr! 

> 18u30 - 22u Buurtcentrum, Langestraat 129 - Ledeberg

> meer info bij Magali Frankl T 0473 76 36 60 

   magali.frankl@samenlevingsopbouw.be

   Samenlevingsopbouw gent vzw

 Za 21/11/09   FIETSEn LangS DE LEDEBErgSE 

    SCHELDEMEanDEr MET gIDS 

 > 14u – 16u30 Start aan Bibliotheek van Ledeberg, 

   aankomst in Buurtcentrum Ledeberg.

> meer info bij inschrijven verplicht via gentInfo 

   T 09 210 10 10,  gentinfo@gent.be  

   maandag t.e.m. zaterdag van 8u tot 19u.

 Do 26/11/09    InFOMOMEnT TEnTOOnSTELLIng En VOrMIng

rOnD CO DOOr DE gEZOnDHEIDSDIEnST Van DE STaD gEnT

 > 19u30 - 21u Buurtcentrum, Langestraat 129 - Ledeberg

> meer info bij Odile Lowie T 0488 90 08 48

   odile.lowie@samenlevingsopbouw.be

   Samenlevingsopbouw gent vzw

 Za 19/12/09           WErFBEZOEK aan HET DIEnSTEnCEnTrUM 

    
Van LEDEBErg

 > 15u - 16u    Start aan de ingang van het diensten centrum, 

Ledebergplein 34. We sluiten af met een warm drankje.  

> meer info bij inschrijven verplicht via gentInfo vanaf 10/11

   T 09 210 10 10,  gentinfo@gent.be  

   maandag t.e.m. zaterdag van 8u tot 19u.

 Do 28/01/10     InFOMOMEnT OVEr DE MInIMaLE EISEn 

                        Van WOOnKWaLITEIT (VLaaMSE WOOnCODE) 

 Do 25/02/10    aangEPaST WOnEn VOOr OUDErEn

    DOOr WOOnZOrgZOnE LEDEBErg 

> meer info bij Odile Lowie T 0488 90 08 48

   odile.lowie@samenlevingsopbouw.be

   Samenlevingsopbouw gent vzw

 Za 20/03/10   WOOnBEUrS LEDEBErg 

U krijgt er gratis advies en informatie over renovatiepremies, 

energiezuinig wonen, zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, ... 

> 13u30 – 17u Buurtcentrum, Langestraat 129 – Ledeberg

> meer info bij Frank geens T 09 266 38 03 

   frank.geens@gent.be

Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

dienstencentrum volledig ontmanteld


