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Beste lezer,

Het doet me veel plezier u voor het eerst een nieuwe editie van de nieuwsbrief ‘Ledeberg 
Leeft’ te mogen aanbieden. Het stadsvernieuwingsproject staat niet stil, we blijven 
volop werken aan een Ledeberg dat nog bruisender, levendiger, mooier zal worden. 
Het werk van mijn voorganger schepen Karin Temmerman, die in juni verkozen werd in 
het federale parlement, zal ik dan ook graag verderzetten. 

In deze nieuwsbrief gaat veel aandacht uit naar de Brusselsesteenweg en 
omliggende straten. Met een grootschalige heraanleg van deze omgeving willen we 
er de leefbaarheid verbeteren, het verkeer veiliger en vlotter laten doorstromen en de 
omgeving ook groener maken. De werken zullen in verschillende fases verlopen en de 
hinder wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Ik nodig u graag uit op onze infomarkt op 
2 december in het Dienstencentrum van Gentbrugge, waar meer informatie over de 
heraanleg gegeven wordt. 

Ook de bekende ‘6 van Ledeberg’ komen opnieuw aan bod in deze nieuwsbrief: meer 
groen, een betere woonkwaliteit, ontmoetingsruimte, vlot en veilig verkeer, vernieuwde 
toegangen en een betere dienstverlening zijn de 6 grote doelstellingen van ons 
stadsvernieuwingsproject.

Eén van de mooie fijne acties binnen dit kader is de composteerplaats die op 7 december 
officieel opent op Den Hof. Het loont de moeite een kijkje te komen nemen hoe het 
werkt!

Ledeberg verandert nog dagelijks, Ledeberg beweegt, Ledeberg leeft.

Met vriendelijke groeten, Tom Balthazar

Op donderdag 2 december kunt 

u doorlopend van 16u tot 21u de 

plannen inkijken over de heraanleg 

van de Brusselsesteenweg, de 

omgeving van het POL-plein (het 

kruispunt met de Posthoornstraat, de 

Oude Brusselseweg en de Louis De 

Smetstraat), de Edward Pynaertkaai, 

Scheldekaai en de omgeving van de 

Louis Van Houttestraat. 

Op deze infomarkt krijgt u informatie 

over deze heraanlegprojecten 

en kunt u vragen stellen aan de 

projectpartners en aanwezige 

schepenen, martine de regge, 

bevoegd voor Openbare Werken en 

mobiliteit en Tom balthazar, bevoegd 

voor milieu, Stadsontwikkeling en 

Wonen. 

Waar? 
Dienstencentrum Gentbrugge

Braemkasteelstraat 29 – 45

9050 Gentbrugge 

 Meer weten?

Voor vragen kunt u ook terecht bij:

Nele Vanhooren

Stedelijke Vernieuwing en 

Gebiedsgerichte Werking

Keizer Karelstraat 

9000 Gent
T 09 266 82 37

Nele.vanhooren@gent.be

www.gent.be

Kom kijken naar 

de plannen

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

 
De 6 voor      
Ledeberg

een coMposTeerpLAATs In LeDeBerg  

Op dinsdag 7 december zijn alle buurtbewoners vanaf 17u30 van harte uitge-
nodigd om de composteerplaats in gebruik te nemen. Schepen Balthazar, be-
voegd voor Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen zal de composteerplaats officieel 
openen. De composteerplaats, ‘C-spot’ genaamd, is een initiatief voor en door 
bewoners uit Ledeberg. Elke dinsdag houden bewoners deze plaats open vanaf 
17u tot 18u30. Buurtbewoners kunnen er wekelijks hun groenten- en fruitafval 
afgeven. De ‘C-spot’ vindt u op Den Hof, dit is de groenzone gelegen tussen de 
secundaire school ‘De Benedictuspoort’ en het Wijkgezondheidscentrum ‘De  
Botermarkt’. U kunt de composteerplaats bereiken via de Hundelgemsesteen-
weg of via de nieuwe doorsteek aan de Binnenweg.
Hebt u thuis geen plaats om het afval van groenten en fruit apart te verzamelen? 
Dan is dit initiatief iets voor u! 

  

Meer DAn een sTenen verHAAL 

‘Ledeberg leeft’ gaat ruimer dan enkel nieuwe ruimte creëren. Wat in de gebouwen, 
op straat, op plekken, in parken gebeurt, is hier onlosmakend aan verbonden. 
‘Ledeberg leeft’ wil ook meer kansen en plaats bieden voor de mensen en de 
vele verenigingen die in Ledeberg actief zijn. Hierover hielden we eerder al een 
boeiende trefdag. Bewoners wezen op de nood aan een nieuw overlegplatform: 
bruisend en laagdrempelig. Samen met de Gentse cultuurraad en in overleg met 
het Cultuurplatform Ledeberg kwamen we uit op de oprichting van een nieuw 
Vrijetijdsplatform, die een ruimere invulling kent. Dat kwam op 25 oktober 2010 
voor het eerst bijeen. Doel is er mee voor te zorgen dat ‘Ledeberg leeft’ zich ook 
vertaalt in boeiende ontmoetingen, het uitwisselen van plannen, een overzicht 
krijgen van de verschillende activiteiten. Dit zowel voor verenigingen als voor 
individuele bewoners; voor de ‘vaste waarden’ in Ledeberg evenzeer als voor 
eenmalige activiteiten. En van slagkracht gesproken: het Vrijetijdsplatform heeft 
meteen ook een stem in de Gentse cultuurraad. 
 
‘Ledeberg leeft’ is op uw lijf geschreven? 
U ziet op sociaal en/of cultureel vlak al een en ander bewegen? 
Neem dan contact op met Nathalie Desmet 
(Wijkregisseur Ledeberg, 09 266 82 53, nathalie.desmet@gent.be).

De HerInrIcHTIng vAn 
HeT pArK De vIjvers en 
ADoLf pApeLeupArK 

Het Park De Vijvers en het Adolf Papeleu-
park krijgen een herinrichting. Bij de op-
maak van een ontwerp, moeten we eerst 
goed weten wat nu waardevol is. Daarom 
onderzoeken we:
• de historische waarde: wat zijn waarde-

volle elementen om te behouden?
• de recreatieve waarde: hoe gebruiken 

mensen het park en wat vinden ze ervan?
• de samenstelling van de bodem en de op-

bouw van het reliëf: waar vinden we bv. lage 
natte plekken en hogere droge plekken?

• de waterhuishouding: hoe stroomt het 
water boven en onder de grond?

Het studiebureau Arcadis voert het onder-
zoek uit. Het doet dit samen met verschil-
lende stadsdiensten en met enkele enthou-
siaste buurtbewoners die het gebied goed 
kennen. Eens de studie afgewerkt is, krijgen 
we een goed zicht op de positieve punten en 
de knelpunten van beide parken. Zo vonden 
we bijvoorbeeld al 8 soorten vlinders, 6 li-
bellensoorten, 9 soorten lieveheersbeestjes 
en 6 sprinkhaansoorten. Als knelpunt mer-
ken we dan weer op dat het Park De Vijvers 
nu niet goed bereikbaar is.
In een volgende stap formuleren we doel-
stellingen en kiezen we welke richting we 
uit willen. Hierop volgt een voorontwerp 
van de herinrichting. In de lente van 2011 
leggen we u de plannen voor. U krijgt dan 
de mogelijkheid om hierop te reageren en 
uw ideeën te geven.

De Stad heeft op ruimtelijk vlak zes doelstellingen voor Ledeberg: meer en mooier groen, ho-
gere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangen, meer en actievere dienst-
verlening 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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Waarom zou u deelnemen aan de composteer-
plaats?
 - u spaart tot 50% plaats in  uw gele huisvuilzak
 - het is gratis
 - het is goed voor het milieu

Wilt u meer informatie over de ‘c-spot’? 
Neem contact op met Sofie (0488 90 08 47) of 
Katrien (0473 76 30 88)
Samenlevingsopbouw Gent, Langestraat 137, 
9050 Ledeberg. Breng een bezoek aan Den Hof 
en misschien ontmoeten we elkaar daar.

sportfeest in ‘Den Hof’



Simulatiebeeld groene trambedding © THV Arcadis-Buur
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Heraanleg Brusselsesteenweg 
en omliggende straten 
In het kader van ‘Ledeberg leeft’ worden heel wat straten heraangelegd. De stad wil hiermee werken 
aan een meer aangename en kwalitatieve leefomgeving. Daarbij willen we niet alleen het verkeer 
vlotter en veiliger maken, maar ook meer en mooier groen aanleggen daar waar het mogelijk is. 
Daarnaast hebben we ook aandacht voor het creëren van ontmoetingsplaatsen in Ledeberg.

De steenweg wordt een stedelijke invalsweg met een betere doorstroming van het openbaar vervoer en het autoverkeer, 
veilige fiets- en voetpaden, meer groene elementen en verbeterde oversteekplaatsen. Om dit te realiseren krijgt de tram in 
het smalle deel van de steenweg een vrije bedding in de richting van de stad en in het brede deel een eigen bedding in beide 
richtingen. De verkeersveiligheid wordt verbeterd dankzij bredere voet- en fietspaden, zebrapaden en langere afslagstroken 
aan het kruispunt met de stadsring. 
De heraanleg van de Brusselsesteenweg zal de leefbaarheid van de aangrenzende wijken Ledeberg en Gentbrugge aan-
zienlijk vergroten. Deze ‘vernieuwde toegang’ wordt een stedelijke invalsweg met bijzondere aandacht voor een veiligere en 
vlottere doorstroming van het verkeer.

deze heraanleg omvat:
 - de herinrichting vanaf het kruispunt met de stadsring inclusief het ver-

nieuwen van de Keizerpoortbrug en de Brusselsepoortbrug
 - de heraanleg van de smalle zone van de Brusselsesteenweg vanaf de 

Keizerpoort tot aan de Hoveniersstraat
 - de heraanleg van het brede deel van de Brusselsesteenweg van de 

Hoveniersstraat tot en met het kruispunt van de Schooldreef.

HeraanLeg bruSSeLSeSTeenWeg

Ook het kruispunt met de viaduct en de op- en afritten naar de 
autosnelweg wordt veiliger en overzichtelijker gemaakt. Omdat de 
Brusselsesteenweg een belangrijke handels- en woonas is, wor-
den zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden en laad- en loszo-
nes voorzien. Om ervoor te zorgen dat de handelszaken, de wonin-
gen, de scholen en de E17 bereikbaar blijven, verlopen de werken 
in verschillende fases. 
u krijgt hierover meer informatie op de infomarkt.

HeraanLeg Van STraTen in 
de OmgeVing Van de 
bruSSeLSeSTeenWeg 
BIsscHopssTrAAT – MArIe popeLInKAAI
In de Bisschopstraat zijn de werken volop bezig. De oude riool 
wordt vervangen door een aparte riool voor afvalwater en een riool 
voor regenwater. Op die manier kan het vuile water beter gezuiverd 
worden en stroomt het regenwater terug naar de beken en kanalen. 
Na de rioleringswerken start de aanleg van een nieuwe straatver-
harding in grijze betonstraatstenen. Langs de kant van de huizen 
voorziet de Stad Gent acht parkeerplaatsen en drie fietsstallingen. 
In de Bisschopstraat wordt vanaf de Hundelgemsesteenweg tot de 
ondergrondse garage van residentie Pogano tweerichtingsverkeer 
mogelijk.

Langs de Marie popelinkaai komt een nieuw fietspad. Tussen het 
fietspad en de kaaimuur komt een groene zone en worden bomen 
aangeplant. De ingesloten driehoek tussen de Bisschopstraat en 
het fietspad wordt als parkje ingericht. Afhankelijk van de zone 
waarin gewerkt wordt, zijn de garages tijdelijk niet bereikbaar. 
Gelieve daarom strikt de signalisatie van de aannemer te volgen. 

eDWArD pynAerTKAAI - scHeLDeKAAI

De Stad plant de heraanleg van de Edward Pynaertkaai, 
Scheldekaai en de bijhorende omgeving. Er komt een gescheiden 
rioleringsstelsel voor de volledige zone. De Stad richt deze 
straten in als woonerf. Een woonerf is een autoluwe straat   
waarbij fietsers en voetgangers voorrang hebben op de auto. 
Er zijn geen verhoogde afgebakende voetpaden zodat alle 
weggebruikers plaats hebben van gevel tot gevel. 

De straten maken deel uit van de Ledebergse Scheldemeander, 
één van de belangrijkste groenassen binnen de stad. Deze 
groenas loopt aan de rand van het dichtbevolkte Ledeberg. 
Het is een kralensnoer van parken, met elkaar verbonden door 
een fiets- en wandelpad. Daarom zal bij de heraanleg van deze 
straten de link met het water en groen versterkt worden. 

De voornaamste bomen langs de Edward Pynaertkaai blijven 
en er komen ook een aantal nieuwe bomen. Ter hoogte van de 
nieuwe groenzone komt een licht glooiend gazon met bermen, 
gericht naar het water. Hier ontstaat een ideale plek om te 
ontspannen en even uit te rusten. De gedeeltelijke verlaging 
van de Scheldekaaimuur geeft een intenser contact met het 
water. In het verlaagde gedeelte wordt een nieuwe groenzone 
ingericht. Een doorlopende zitrand en een wandelpad vormen 
een scheiding tussen de nieuwe groenzone en het woonerf. 

De werkzaamheden starten na de zomer van 2011. 

Edward Pynaertkaai

Ingesloten driehoek tussen de Bisschopstraat en het fietspad van de Marie Popelinkaai



 

Een hart voor Ledeberg

begin september 2010 gaf Karin Temmerman 
de fakkel door aan Tom balthazar. Zij verhuis-
de naar het het federaal parlement. Hij kreeg 
naast milieu ook Wonen en Stadsontwikkeling 
onder zijn vleugels. Tijd dus om afscheid te 
nemen van Karin Temmerman, die tot nu toe 
de drijvende kracht was achter het stadsver-
nieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ en om Tom 
balthazar te verwelkomen. 

Karin Temmerman kan terugblikken op 10 jaar 
ervaring als schepen. Gedurende die jaren zag ze 
heel wat evolueren. 

Karin:“Toen ik begon, waren we vanuit de Stad 
Gent ook al met stadsvernieuwing bezig, maar 
op een volledig andere manier. De focus lag toen 
niet op één wijk. De inspanningen gebeurden veel 
gespreider en minder gestructureerd. Zo werd in de 
ene wijk een straat heringericht en in een andere 
wijk een bouwproject gerealiseerd. Van een echte 
samenwerking rond één buurt was toen nog geen 
sprake. Ik heb er toen ook voor geijverd om alle 
bevoegdheden en budgetten te concentreren rond 
één wijk. Zo konden zowel groen, sport, cultuur als 
openbare werken en stedenbouwkundige ingrepen 
geïntegreerd aangepakt worden. Daarnaast wordt er 
nu veel meer ingezet op communicatie dan vroeger. 
Ik denk niet dat er nog Ledebergenaren zijn die niet 
op de hoogte zijn van ‘Ledeberg leeft’.”

Op de vraag of ze alles heeft kunnen realiseren wat 
ze voor ogen had, zucht ze diep.

Karin: “Het is onmogelijk om alles te realiseren. 
Alles kan altijd beter en meer. Maar als ik 
terugblik, vind ik toch dat we heel wat hebben 
waargemaakt. Bovendien heb ik enorm genoten van 
de samenwerking met lokale partners. Dat geeft 
een apart cachet aan een stadsvernieuwinsgproject. 
Ik denk hierbij aan De Vieze Gasten in de Brugse 
Poort. Ook in Ledeberg probeert men alle culturele 
verenigingen samen te brengen en ik heb de indruk 
dat dit aardig begint te lukken. De grootste problemen 
ondervond ik altijd op het vlak van timing.” 

Tom: “Dat is mij inderdaad al opgevallen. De 
financiële en juridische hinderpalen, het op elkaar 

afstemmen van alle verschillende actoren en de 
complexiteit van stedenbouwkundige vergunningen 
maakt het vaak moeilijk om beslissingen door te 
drukken binnen een redelijke termijn.”

Tom Balthazar is niet van plan om nieuwe accenten 
aan te brengen.

Tom: “Karin en ik hebben de voorgaande jaren nauw 
samengewerkt o.a. aan het bestuursakkoord waarin 
de grote beleidslijnen werden vastgelegd. Ik sta dan 
ook volledig achter de huidige koers die gevolgd 
wordt. Wel staan we voor een groot aantal uitdagingen 
zoals het tekort aan woningen en de problemen 
rond duurzaamheid. In de toekomst zullen we hier 
meer aandacht aan moeten besteden. Ik heb wel de 
indruk dat er in Ledeberg al heel wat gebeurt om de 
woonkwaliteit te verhogen. De toelage begint bekend 
te worden en ik geloof echt in het effect hiervan. 
Het is belangrijk dat een stadsvernieuwingsproject 
ervoor zorgt dat de mensen beter kunnen wonen. Dit 
doe je niet alleen met spectaculaire grote ingrepen, 
maar ook door hier en daar een ontmoetingsruimte 
te voorzien. Ook een betere samenwerking tussen 
het OCMW, de Stad en de andere welzijnspartners 
zal hiertoe bijdragen. De Welzijnsknoop draagt 
hiertoe zeker bij.”

‘‘Ledeberg leeft en dat moet zo blijven!’’ 
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(vervolg)

 

Meer informatie over de heraanleg van deze straten vindt 

u op de infomarkt op 2 december 2010. 

Deze infomarkt kunt u doorlopend bezoeken vanaf 16u tot 

21u in het Dienstencentrum van Gentbrugge.

Dienstencentrum Gentbrugge  Braemkasteelstraat 29 - 45, Gentbrugge

Voor vragen kunt u ook terecht bij: 

Nele Vanhooren - Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking

Keizer Karelstraat 1 - Gent - T 09 266 82 37

Nele.vanhooren@gent.be – www.gent.be

poL – pLeIn en oMgevIng
Deze heraanleg omvat: 
• de volledige Posthoornstraat, de Oude Brusselseweg en 
 de Louis De Smetstraat, 
• vanaf de Posthoornstraat tot aan de Louis Van Houttestraat en 
• de Neerscheldestraat tussen de Posthoornstraat en 
 het Emiel Hullebroeckplein.

Het ontwerp voorziet voor alle straten behalve de Neerschel-
destraat de aanleg van voetpaden, rijwegen in asfalt en parkeer-
stroken in kasseien. Zone 30 wordt hier de regel. Ter hoogte van 
het POL-plein komt een centrale groenzone met hierrond brede 
trottoirs en parkeerplaatsen. 
Verder komt er op het plein een hondentoilet en een reeks fiet-
senstallingen. Op de kruispunten zorgen voetpaduitstulpingen voor 
vlotte oversteken en wordt groen ingebracht waar mogelijk. De 
Neerscheldestraat is smaller waardoor het moeilijker is om hier 
parkeerplaatsen aan te leggen. Door deze straat in te richten als 
een woonerf kunnen we toch nog 4 parkeerplaatsen voorzien. 

Tenslotte zal de TMVW ook de riolering integraal vernieuwen. Er 
wordt een volledig gescheiden systeem aangelegd.

LouIs vAn HouTTesTrAAT en oMgevIng
De heraanleg omvat de volledige Louis Van Houttestraat, Arthur 
Latourstraat en het deel van de Louis De Smetstraat tussen de 
Louis Van Houttestraat en de Brusselsesteenweg. In de Louis Van 
Houttestraat en de Louis De Smetstraat worden voetpaden, rij-
wegen in asfalt en parkeerstroken in kasseien voorzien. Zone 30 
wordt hier de regel. De groene aanplanting rond het monument 
in de Louis Van Houttestraat is zo groot mogelijk gemaakt zonder 
verlies aan parkeerplaatsen. Verder zorgen voetpaduitstulpingen 
op de kruispunten voor vlotte en veilige oversteken en wordt groen 
ingebracht waar mogelijk. De Arthur Latourstraat wordt ingericht 
als woonerf. Door de parkeerplaatsen per vier te groeperen, kan er 
hier en daar een boom worden aangeplant.

Louis Vanhouttestraat

POL-plein

“In Ledeberg is er altijd vanalles te 
beleven. Dat zie je ook aan het groot 

aantal verenigingen. Van majoretten over 
een theater tot het carnaval, je vindt het 

allemaal in Ledeberg.” Karin

“Het keizerpark is mijn favoriete plek in 
Ledeberg. Iedereen heeft er een plek: 

tieners, ouders met kinderen en jongeren 
die er hun liefje ontmoeten.” Tom

de parkeerproblematiek in deze straten is gekend. daarom heb-
ben we zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden. Hier en daar 
zijn er toch een aantal gesneuveld. Het verlies is vooral te wijten 
aan de verplichte minimale voetpadbreedtes en het creëren van 
veilige oversteken op kruispunten. Om dit verlies te compense-
ren komt er een nieuwe buurtparking in de neerscheldestraat.
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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. Op die website krijgt u meer 

info over het project. 
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een terugblik … 
sport in Den Hof
Gedurende de zomermaanden was er sport in Den Hof. De 
buurtsportmedewerkers in opleiding (Bop-ers) stonden elke 
woensdagmiddag paraat met de sportkoffer. Deze koffer 
bevat heel wat leuk sportmateriaal zoals ballen, hoepels en 
kegels. Via een eenvoudig uitleensysteem konden de kinderen 
het materiaal gebruiken. Ook nu kunt u hier nog gebruik van 
maken. Neem contact op met: Hava Kurudere, T 09 232 27 99, 
hava.kurudere@gent.be - Buurtwerk Stad Gent - Langestraat 
129 - 9050 Ledeberg. 

Ledeberg beweegt naar Moscou! De slothappening
Op 10/10/10 was den Hof het vertrekpunt voor de slothappening ‘Ledeberg 
beweegt naar Moscou’. Een 70-tal wandelaars en fietsers verzamelden 
om samen nog één keer te bewegen om Oli, de beweegolifant, te helpen 
terugkeren naar huis. De fietstocht (10km) en de wandeltocht (4km) 
leverden de laatste km’s. Aansluitend was er een leuke middag in de 
sportschool. Het resultaat mag er zijn: Ledeberg verzamelde meer dan 
7255 km.  In naam van Oli: DANKUWEL. 

LoKeT WoonZorg LeDeBerg 

blijft open gedurende de kerstvakantie op de 

normale permanentie-uren

DAG OPEN WIE?

maandag 8u30 - 12u Dienst Wonen

dinsdag 8u30 - 12u WoonZorgZone Ledeberg

woensdag 8u30 - 12u Dienst Wonen

14u - 18u WoonZorgZone Ledeberg

donderdag 8u30 - 12u
rEGent / Samenslevings-

opbouw

vrijdag gesloten  

 Do 2 december 2010    INfOMArKT BrUSSELSESTEENWEG 

    
EN OMGEVING  

> 16u – 21u   Dienstencentrum Gentbrugge

   Breamkasteelstraat 29-45, 9050 Gentbrugge 

> meer info bij Nele Vanhooren – T 09 266 82 37

   nele.vanhooren@gent.be

   Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking  

  Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent

 Di 7 december 2010   
 OffICIëLE OPENING 

    COMPOSTEErPLAATS LEDEBErG  

> vanaf 17u30 Den Hof, groenzone langs de Hundelgemsesteen-

  weg tussen de Benedictuspoort en het 

   Wijkgezondheidscentrum 

> meer info bij Sofie Claeyssens of Katrien Boone - T 09 252 49 12

   sofie.claeyssens@samenlevingsopbouw.be

   Samenlevingsopbouw Gent - Langestraat 137, 

   9050 Ledeberg

 Za 22 januari 2011     NIEUWjAArSrECEPTIE LEDEBErG 

> 16u -19u  Secundaire school Benedictuspoort 

> meer info bij Tijl De Witte – T 09 232 27 99

   tijl.dewitte@gent.be

   Buurtwerk Stad Gent - Langestraat 129, 

   9050 Ledeberg

Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

sportfeest in ‘Den Hof’

Ledeberg beweegt naar Moscou


