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North Sea Port
zorgt voor werk

Frisse ideeën 
voor je wijk

Boekentoren
in de steigers 

Een klokslag
voor elke Gentenaar



GENTINFO 09 210 10 10
Vragen over stadsdiensten? 
Op dit nummer kun je van 
maandag tot en met zaterdag 
terecht, van 8 tot 19 uur. 

 gentinfo@stad.gent  
 www.stad.gent/gentinfo
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Stadsmagazine Gent is een uitgave van 
de Dienst Communicatie - Stad Gent. 

 09 266 52 92 
 stadsmagazine@stad.gent 
 www.stad.gent/stadsmagazine
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•  Stadsmagazine Gent is een realisatie 
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•  Werkten aan dit nummer mee:  
Ine Bonte, Anne Deknock, Bart 
Desomer, Mieke De Buysere, Frank 
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Kunst voor elke Gentenaar

JOUW NAAM HIER
De Grote Triomfante, de klok 
naast de stadshal, slaat ruim 
een kwart miljoen keer. Eén 
klokslag voor elke Gentenaar. 
De conceptuele kunstenaar Kris 
Martin, geboren West-Vlaming 
en getogen Gentenaar, kreeg 
van het S.M.A.K. de vraag om 
een werk te creëren, letterlijk 
voor elke inwoner. “Ik wilde 
iedereen erbij betrekken, ook 
mensen die niet met kunst 
bezig zijn. Ik heb gekozen voor 
materiaal dat er al staat: de 
klokkenstoel.”
Het kunstwerk zal de binnenstad 
meer dan drie maanden in de 
ban houden. Zo lang duurt het 
tot alle Gentenaren hun klokslag 
hebben gehoord. Geef je je 
naam door aan het S.M.A.K., dan 
verschijnt die even in led-lichtjes 
op een scherm op de klokken-
stoel. Doe je dat niet, dan staat 
er 'anonymous'. Acht seconden 
later is het aan de volgende 
inwoner. Uiteindelijk blijft de 
grote klok stil en wordt het 

scherm donker. Van het kunst-
werk blijft niets meer over, tenzij 
een door de kunstenaar onder-
tekend certificaat dat bewijst dat 
de klok voor jou geslagen heeft. 
Je kunt dat nadien ophalen in 
het S.M.A.K.

Universele hartslag
Martin heeft iets met klokken: 
“Ik was vier toen mijn ouders 
een tafelbel voor me kochten in 
een Spaanse souvenirshop. Ik 
was er gek op, nog altijd. In de 
loop der jaren is de klepel ver-
dwenen. Dat werd de inspiratie 
voor een metershoge klok zon-
der klepel, die elk uur luidt in de 
beeldentuin van The  Walker Art 
Center in Minneapolis.”
Het werk aan de stadshal heet, 
net zoals de klok in Minnea-
polis, For Whom. Dat verwijst 
naar For Whom the Bell Tolls 
(Voor wie de klok luidt) van de 
Britse dichter John Donne. Die 
schrijft dat niemand een eiland 
is en dat we allemaal in een 

gemeenschap leven. “Die broe-
derschap, de band die we met 
elkaar hebben: dát is mijn werk. 
Als je bedenkt hoeveel tijd er 
nodig is om de klok te laten 
slaan voor elke inwoner van 
een bescheiden stad als Gent, 
dan besef je: je bent altijd deel 
van een gemeenschap.”
Een kwart miljoen slagen op 
een grote klok, elke acht secon-
den? Kris Martin: “Wees gerust, 
er is met een geluidsstudie voor 
gezorgd dat niemand hinder 
ondervindt. De klok klinkt enkel 
tussen 10 en 16 uur, en dan nog 
gedempt. Als was het een luide 
hartslag.”

INFO Geef je naam door via  
 mijnnaam@smak.be

Geen internet?  
Bel naar  09 210 10 10 (Gentinfo).
For Whom II, vanaf 25 januari tot  
6 mei 2018.
Klokkenstoel stadshal

 www.smak.be 
Bevoegd: schepen Annelies Storms

Kris Martin: ‘Een kwart miljoen klokslagen. Eén voor elke Gentenaar.’
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Hulp 
bij digi-dingen

Ken je de Digitaal Talent 
Punten in Gent al? Als 
je moeite hebt met het 
gebruik van laptop, tablet 
of smartphone, bieden zij de 
helpende hand. Gentenaars 
van alle leeftijden kunnen 
een gids gebruiken. Wil jij 
helpen? De Krook zoekt nog 
vrijwilligers. 

Start
je eigen zaak

Veel ondernemers zoeken een 
plek om hun idee te testen. 
Daarom richtte de Stad in 
de Dampoortstraat 47 een 
leegstaande winkelruimte 
in waar je meteen aan 
de slag kunt. Geen gedoe 
met vergunningen, geen 
opstartkosten: je huurt, zet op 
en geeft gas.

Krijg steun
bij je buurtinitiatief

Gentenaars hebben een hart 
voor hun buurt. Dat blijkt uit de 
vele aanvragen voor Wijk aan 
Zet. Daarmee krijg je tot 2.500 
euro om iets voor je buurt te 
organiseren. In drie op de vier 
gevallen gaat het om klassieke 
straatfeesten, maar steeds meer 
duiken ook frisse ideeën op: 
groene perkjes, dialoogtafels, een 
roeiwedstrijd …

Ontdek  
North Sea Port

Door de fusie met de havens 
van Terneuzen en Vlissingen 
nestelt de Gentse haven zich 
als North Sea Port in een klap 
tussen de Europese koplopers. 
Op het vlak van werkgelegenheid 
zijn de ambities hoog. In het 
havengebied van North Sea Port 
geven vandaag 525 bedrijven 
werk aan 97.000 medewerkers. 
Tegen 2022 wordt gemikt op 
100.000 jobs. 

15

16

19

06  Restauratie Boekentoren

10 Verwarmen zonder ketel 

14  Wedstrijd Waar in Gent? 

18 Wat met leegstand? 

20 Agenda 

23  Foto’s van lezers

24 Strafste Gentenaar

11

08 Het Ding
van Marc Blansaer (Vredeshuis)

3



kort

WIJK-WERKEN

DUURZAME WIJKEN

Wil je samen met je buren energie bespa-
ren of de CO2-uitstoot verlagen in je wijk? 
Je kunt de subsidie Duurzame Wijken 
aanvragen voor allerlei collectieve projec-
ten, van dakisolatie tot het beperken van 
voedsel verspilling. Voorbeelden? Via het 
project Frigoslag maten 104 buren het ver-
bruik van hun koelkasten en diepvriezers. 
Heel wat deelnemers kochten daarna een 
zuiniger exemplaar. In Macharius- Heirnis 
lieten 50 gezinnen hun huis isoleren via 
het project Wijkwerf. Zelf een idee? Con-
tacteer de Dienst Milieu en Klimaat. Dien 
ten laatste op 28 februari je aanvraag in.

 www.klimaat.stad.gent 
 09 268 23 00

Sinds 1 januari vervangt wijk-
werken het vroegere Plaatselijk 

Werkgelegenheidagentschap 
(PWA). Wijk-werken houdt in dat 

je klusjes laat uitvoeren door 
werkzoekenden, zoals hulp bij 

huishoudelijke taken, kleine her-
stellingswerken, klein tuinonder-

houd, hulp bij begeleiding van 
personen … Je betaalt 7,45 euro 

per uur met wijk-werk cheques. 
Die bestel je via de website of 

de telefoon.

 www.vdab.be/wijk-werken 
 09 248 53 93 (Werkwinkel Gent)

VREDESREGISTER

Honderd jaar na het einde van de Eerste Wereld-
oorlog viert Gent een jaar lang de vrede. Voor-
taan kan je je hoopvolle vredesboodschappen 
kwijt in het Vredesregister. Dat komt in de plaats 
van een rouwregister bij afzonderlijke terreur-
daden. Uiteraard kun je ook in het Vredesregister 
meerouwen met nabestaanden van terreurslacht-
offers. Je vindt het op de website en het hele 
jaar in het Vredeshuis (Sint-Margrietstraat 9). Een 
overzicht van de vele vredesactiviteiten in 2018 
vind je op www.strijdmeevoorvrede.gent.

 www.ookmijn.stad.gent/vredesregister
 09 210 10 10 (Gentinfo)

KIES JE SCHOOL

Gaat je kind volgend schooljaar 
voor het eerst naar school? Zoek 
je een nieuwe school? Dan kies 
je best nu al de school die je wil. 
Dat kan op meldjeaan.gent.be, de 
centrale aanmeldingssite voor het 
onderwijs. Alle Gentse basisscho-
len van het gewoon onderwijs 
doen mee. Voor het eerst doen 
ook de middelbare scholen van 
het gewoon en buitengewoon 
onderwijs (1A en 1B) mee. 
Je kunt aanmelden van vrijdag  
2 februari om 12 uur ’s middags tot 
en met vrijdag 23 februari om  
12 uur ’s middags. Als je hulp nodig 
hebt, bijvoorbeeld met computers, 
spreek dan de brugfiguur in je 
basisschool aan, ga langs op de 
secundaire school of bel naar de 
helpdesk.

 meldjeaan.gent.be  
 0492 722 808  

 (helpdesk kleuter en lager onderwijs) 
 0473 938 922  

 (helpdesk secundair onderwijs)
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STEM VOOR DE 
SPORTAWARDS

Welke Gentenaar verdient een 
Trofee voor Sportverdienste? Tot 
eind december kon je kandidaten 
aanbrengen, en nu is het tijd om 
winnaars te kiezen. Van don-
derdag 1 tot dinsdag 20 februari 
kun je per categorie je favoriet 
selecteren uit een shortlist van drie 
kandidaten. De laureaten worden 
midden maart bekendgemaakt 
en gehuldigd tijdens de Gentse 
Sportawards. Als je stemt, maak je 
kans op een duoticket.

 www.stad.gent/sport  
 (tik ‘sportawards’ in het zoekvenster) 

 09 266 80 00 (Sportdienst)

SPORTLESGEVER
IETS VOOR JOU?

Ben je sportief aangelegd en ouder dan 16? Volg je een sporttechnische 
of pedagogische opleiding (bij voorkeur) of heb je al zo’n diploma op zak? 
Dan kun je lesgever worden bij de Sportdienst, voor de sportkampen, 
 cursussen en sportdagen. Je geeft les aan kinderen en volwassenen.  
Interesse? Bel of mail voor een verkennend gesprek. 

 www.stad.gent (tik ‘werken bij de Sportdienst’ in het zoekvenster) 
 09 266 80 60 

VOEDEREN  
VERBODEN
Stadsduiven te eten geven, lijkt diervrien-
delijk, maar is het niet. Van voederen komt 
enkel troep en dierenleed. Opdringerige 
duiven zijn ook een plaag op terrasjes.  
Ze verspreiden ziektekiemen en bovendien 
trekken voederplekken ratten en ander 
ongedierte aan. Daarom is voederen verbo-
den, mét boetes tot 60 euro. 

 09 225 68 59 (Groendienst) 
 www.stad.gent (tik ‘dierenoverlast vogels’ in het  

 zoekvenster)

AANGIFTE  
STADSBELASTINGEN
 
Heb je een aangifteformulier voor de Gent-
se stedelijke belastingen in je bus? Dien het 
dan ten laatste op woensdag 28 februari 
in. Zo vermijd je een belastingverhoging tot 
250 euro. Als je een ‘voorstel van aangifte’ 
hebt gekregen, dan hoef je dat enkel terug 
te zenden als je gegevens niet correct zijn. 
Je kunt zowel het aangifteformulier als het 
voorstel van aangifte indienen via de web-
site (tik 'online aangifte' in het zoekvenster). 
Heb je geen aangifte ontvangen? Neem 
dan contact op met de Dienst Belastingen 
(AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1). Een 
overzicht van de stadsbelastingen vind je 
op de website (tik ‘stadsbelastingen’ in het 
zoekvenster).

 www.stad.gent 
 stadsbelastingen@stad.gent 
 09 266 74 80 (Dienst Belastingen)
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BOEKEN & 
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Restauratie Boekentoren

Drie miljoen boeken voorzichtig inpakken en verhuizen? Dat is 

monnikenwerk. Maar het moest. De Boekentoren wordt immers 

gerenoveerd. Hoofdbibliothecaris Sylvia Van Peteghem legt tijdens een 

lezing op zondag 11 februari de plannen op tafel. 

INFO Voorjaarslezing Boekentoren
 www.go.stad.gent/voorjaarslezingen  
 09 210 10 10 (Gentinfo)

Bevoegd: schepen Annelies Storms

We hebben geluk: vandaag wordt er geen 

beton verwijderd. In de Boekentoren heerst 

de respectvolle stilte die je in een universitai-

re bibliotheek verwacht. Hoofdbibliothecaris 

Sylvia Van Peteghem zucht schuldbewust. 

“Het beton wordt onder hogedruk losgespo-

ten. Dat maakt een hels lawaai, maar tijdens 

de examens willen we de studenten ontzien.” 

De verhuizing van drie miljoen boeken was 

in handen van een gespecialiseerde firma. 

Die heeft aan één kant van de 64 meter hoge 

toren een buitenlift geïnstalleerd. Zo konden 

de verhuizers de boeken via de ramen recht 

de lift inrijden.

Tot het einde van de werken in 2020 schuilt 

de collectie in een nieuw ondergronds depot, 

onder de binnenplaats. De kwetsbare stuk-

ken blijven daar later ook staan. De architec-

ten Robbrecht en Daem, die ook de stadshal 

uittekenden, maken zich geen zorgen over 

grondwater? Paul  R obbrecht: “De toren staat 

op de hoogste plek van Gent, op een enor-

me zandberg. Droge kelders gegarandeerd 

(lacht).” 

De gevels baarden meer zorgen. Architect 

Henry van de Velde, die wereldfaam geniet 

als pionier van het vroege  modernisme , wilde 

met beton werken. Helaas was de kwaliteit in 

de jaren 1930-1940 pover. Resultaat: betonrot. 

Paul Robbrecht: “We nemen vier centimeter 

oud beton weg, brengen nieuwe inox bewape-

ning aan en gieten vijf centimeter vers beton 

van superkwaliteit: zeer hard,  trillingvrij en 

met een blank-grijze uitdrukking. Zo had van 

de Velde het bedoeld.”

Recht naar de top
Tegen 2020 krijgt het monument van de 

UGent er een nieuwe trekpleister bij. De 

beroemde Belvedère-zaal, helemaal boven-

aan de Boekentoren, wordt voor het grote 

publiek vlot bereikbaar. Aan de voet van de 

Boekentoren komt nu een extra ingang met 

een nieuwe lift die recht naar boven zoeft. 

Anne-Marie Verhofsté (Dienst Monumen-

tenzorg): “Vanuit de vierkante zaal, met grote 

ramen langs alle zijden, is het zicht over 

Gent fenomenaal. Maar de Belvedère wordt 

vandaag maar zelden gebruikt. De lift is krak-

kemikkig, de weg door de toren een avontuur 

op zich.”

Langs de kant van de Sint-Pietersnieuw-

straat gaat in februari het paviljoen Charles 

Vandenhove open. Studenten zullen er 

tentoonstellingen leren maken en ook echt 

presenteren.

Nieuwsgierig? Op zondag 11 februari (10.30 - 12 

uur) vertelt Sylvia Van Peteghem honderduit 

over verleden en toekomst van de Boeken-

toren. De lezing is gratis en vindt plaats in de 

Minardschouwburg. 

Inschrijven kan vanaf 30 januari via  

www.go.stad.gent/voorjaarslezingen of  

09 210 10 10 (Gentinfo).

BAKEN VAN 
BOEKEN & 
BETON ©
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Zeshonderdduizend beeldjes uit klei hebben ze in Ieper 
nodig voor een indrukwekkende kunstinstallatie. Eén 

beeldje voor elk slachtoffer van de Grote Oorlog op 
Belgische bodem. De ineengedoken figuurtjes zullen 

samen met drie grote werken van kunstenaar Koen 
Vanmechelen het landschapskunstwerk Coming World 

Remember Me vormen. “Mensen in heel Vlaanderen zijn 
al jaren bezig met de productie”, weet Marc Blansaer 

van het Vredeshuis. 
“Het is een titanenwerk, want elk beeldje wordt met de 

hand gemaakt op basis van een mal. 

Elke ‘soldaat’ krijgt bovendien een uniek ijzeren naam-
plaatje. Als je een beeldje maakt, komt jouw naam 
samen met die van een slachtoffer op dat plaatje. Zo 
verbind je je lot met dat van een soldaat. Hier in Gent 
willen we er 1.300 maken in het Vredeshuis (Sint- 
Margrietstraat 9) van 14 februari tot 1 maart. Iedereen 
mag meedoen. Je hoeft niet in te schrijven, gewoon 
langskomen is goed. Kom gerust met het hele gezin 
de handen uit de mouwen steken.”

Lotgenoten

het ding
van Marc Blansaer (Vredeshuis)

 www.strijdmeevoorvrede.gent  09 233 42 95 (Vredeshuis)
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KROKUS 
IN DE MUSEA

Tijdens de krokusvakantie is er in de 
Gentse musea heel wat te beleven voor 
kinderen: zoektochten, rondleidingen, 
ateliers … Op de website vind je een 
overzicht van alle activiteiten in het 
S.M.A.K., MSK, Design museum Gent, 
STAM, MIAT, Het Huis van Alijn, De 
wereld van Kina en de Sint-Pietersabdij.

 www.stad.gent/cultuur 
 09 210 10 10 (Gentinfo)  

SHADOWLIFE 

In de Floraliënhal achter het 
S.M.A.K. (Jan Hoetplein 1) staat 
een lichtinstallatie. Oude tech-
nieken, zoals het schimmen-
spel, worden er gecombi-
neerd met digitale fotografie 
en projectie. Het werk kreeg 
de naam Shadowlife en is een 
gezamenlijk project van de 
leerlingen van het Centrum 
Leren en Werken (CLW Gent) 
en het Secundair Kunst-
instituut (SKI). Het werk is te 
zien tijdens het Lichtfestival 
van zondag 31 januari tot en 
met zondag 4 februari, telkens 
van 17 tot 22 uur ’s avonds.

  www.smak.be 
  09 240 76 01

Voor creatieve workshops, vertel- en voorleessessies moeten 
kinderen groot en klein in Bibliotheek De Krook zijn. 
•  Op zaterdag 3 februari kunnen kleuters van 4 tot 6 jaar naar het 

maandelijkse verteluurtje, van 11 tot 11.45 uur, deze keer met De 
Vertelf. Inschrijven is niet nodig.

•  Ook op zaterdag 3 februari kunnen kinderen van 6 tot 12 
jaar aan de slag rond de prachtigste schilderijen tijdens de 
Curieuzeneuzen -workshop. Doorlopend van 10.30 tot 12.30 uur. 
Inschrijven is niet nodig, kom gewoon langs en doe mee.

•  Op woensdag 28 februari, van 14 tot 16 uur, is er in De Krook het 
voorleesuurtje Luisterende Oortjes, voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Meer datums vind je op de website.

 www.stad.gent/bibliotheek (klik door op ‘activiteiten’) 
 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)  

Wil je meer weten over Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad?  
Surf naar www.jongenwijs.gent of mail naar kindersecretaris@stad.gent

OPVANG PAASVAKANTIE
START INSCHRIJVINGEN

Ouders van kleuters en kinderen in het lager onderwijs kunnen voor vakantieopvang 
terecht bij de Dienst Kinderopvang. Voor de paas vakantie kun je opvang aanvragen 
van zaterdag 17 februari tot en met zondag 4 maart. Meer info vind je op www.stad.gent 
(tik ‘vakantie opvang’ in het zoekvenster). Inschrijven doe je via de website van Kinder-
opvangpunt Gent. Heb je geen internet? Dan kun je ook bellen naar de Dienst Kinder-
opvang. 

 www.kinderopvang.gent 
 09 268 20 91 (Dienst Kinderopvang)

KINDEREN VAN DE KROOK
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DE VERWARMINGSREVOLUTIE:

VERWARMEN ZONDER KETEL

WIE VERWARMT AL MET EEN WARMTENET? 

WIE VERWARMT AL MET ENERGIE UIT DE AARDE?

3 
verwarmingsnetwerken

30 km
buizen

 140 Gwh 
per jaar

Zelf een warmtepomp installeren?
Vraag gratis advies
www.energiecentrale.gent, 09 266 52 00
 
Wil je weten hoe het werkt?
Kijk op www.klimaatstad.gent
(klik door op ‘verwarmingsrevolutie’) 

 

AL AANGESLOTEN

2.000 
woningen

12 
 bedrijven

 

40  
openbare gebouwen
(ziekenhuizen, scholen, 
overheidsgebouwen)

GEPLAND

1.300 
woningen

(uitbreiding warmtenet 
Tondeliersite)

400
woningen

(nieuw warmtenet 
Nieuwe Dokken)

HEBBEN AL EEN WARMTEPOMP

150 
woningen

250 
koten

6
 bedrijven

11 
openbare gebouwen
(ziekenhuizen, scholen, 
overheidsgebouwen)

GEPLANDE STADSPROJECTEN

1.010 
woningen

1
BEO-veld onder 
het wintercircus

tot

140
meter 
diep

De stad van morgen verwarmt met 
warmtenetten en warmtepompen.

Een warmtenet gebruikt energie-
overschotten van huishoudens en 
bedrijven.  

Bij geothermie gebruik je energie uit de 
aarde om je huis te koelen en te 
verwarmen. Je gebruikt hiervoor een 
warmtepomp gecombineerd met 1 
(voor individuele huizen) of meerdere 
boringen (een BEO-veld) 

Geothermie is 
sterk in opmars, 
zowel in 
stadsontwikke-
lingsprojecten als 
bij privé-
woningen en 
bedrijven.

Gent heeft al 3 stadsverwarmingsnetten en 
binnenkort komt er een vierde warmtenet 

aan de Oude Dokken.  
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De haven van Gent ken je misschien 

van staalfabriek ArcelorMittal of van de 

Volvofabriek. Minder gekend: Gent heeft 

ook de grootste fruitsapterminal en 

graanopslagcapaciteit van Europa, en een 

cluster van biobrandstoffen die behoort 

tot de Europese top. Een van ‘s werelds 

grootste fabrikanten van krantenpapier 

zit hier ook: Stora Enso produceert een 

slordige half miljoen ton per jaar. 

Indrukwekkende namen en cijfers, zeker. 

Toch was de Gentse haven internationaal 

een nichespeler. Ze zat midden in het 

Europese peloton. Ook Zeeland Seaports, 

dat de havens van Vlissingen en Terneu-

zen overkoepelt, was een middelgrote 

speler. Als fusiehaven nestelt North Sea 

Port zich in een klap tussen de Europese 

koplopers.

Daan Schalck (co-CEO North Sea Port): 

“We zijn de nummer tien in goederen-

overslag, bijvoorbeeld van schepen naar 

SAMEN 
STERKER 

Tussen de havens van Kopenhagen en Malmö loopt de Sont-

brug. Die maakte naam dankzij de Deens-Zweedse misdaad-

serie The Bridge. Het kanaal Gent-Terneuzen, tussen de  havens 

van Gent en Zeeland, moet het voorlopig zonder televisieroem 

stellen. Maar de Vlaams-Nederlandse samenwerking is geen 

fictie. Naam van de nieuwe fusiehaven: North Sea Port.

>>

Havenfusie 
©
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North Sea Port is de Europese nummer tien in goederenoverslag en de nummer drie in toegevoegde waarde.

andere vervoersmiddelen, en 

de nummer drie in toege-

voegde waarde. Dat laatste 

wil zeggen dat je niet alleen 

goederen binnenhaalt en 

overbrengt, maar dat je er 

ook iets mee doet. Neem 

de  assemblage in Volvo Car 

Gent. Dat soort van activi-

teiten zorgt voor veel jobs.” 

Op het vlak van werkge-

legenheid zijn de ambities 

hoog. In het havengebied 

van North Sea Port geven 

vandaag 525 bedrijven werk 

aan 97.000 medewerkers. 

Tegen 2022 wordt gemikt op 

100.000 jobs. 

1.000 hectare 
extra
Willem I zou blij geweest zijn 

met de fusie. De koning van 

het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden stichtte niet 

alleen de Gentse universiteit, 

maar liet ook het kanaal 

Gent-Terneuzen graven. Die 

economische ader verbindt 

de haven van Gent met de 

Noordzee en de rest van 

de wereld, via de sluizen in 

Terneuzen en de Westerschel-

de. Superbelangrijk voor de 

Gentse welvaart dus. Precies 

twee eeuwen later zag North 

Sea Port het licht.

Daan Schalck: “De fusie 

stond in de sterren ge-

schreven. De twee havens 

zijn ongeveer even groot. 

Dankzij het kanaal vormen 

we één groot economisch 

gebied. Inhoudelijk passen 

we ook bij elkaar. Zowel 

Gent als Zeeland zijn sterk 

in bulkproducten, zoals 

granen, meststoffen, schroot, 

hout en papier. Elk heeft 

natuurlijk zijn eigen troeven 

en specialisaties. Gent is 

bijvoorbeeld bekend voor 

zijn transport van voertui-

gen van en naar Scandinavië. 

Zeeland heeft veel ervaring 

met activiteiten op zee, 

Als fusiehaven nestelt North Sea Port zich in een klap tussen de Europese koplopers.

‘Tegen 2022 
mikken we op 
100.000 jobs.’

BELEEF DE HAVEN  
VANOP HET WATER

Elke zaterdag organiseert North Sea Port gratis 
rondvaarten van twee uur in het havengebied 
van Gent, met het havenjacht Jacob van Arte-
velde. Interesse? Schrijf in via  

 www.northseaport.com/rondvaarten-gent
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Gent is bekend voor zijn pendeldiensten met Scandinavië. 

De Stad Gent is met 48,52 procent van de aandelen de grootste van acht aandeelhouders.Vandaag geven 525 bedrijven werk aan 97.000 medewerkers.

zoals de ontwikkeling van 

windmolenparken. Tel dat 

allemaal op, en je krijgt een 

heel aantrekkelijk verhaal 

voor investeerders. Vroeger 

waren we concurrenten. Nu 

kunnen we investeerders 

naar de meest geschikte plek 

loodsen. Aan welke kant van 

de grens die ligt, hangt af 

van de noden.” 

Plaats genoeg daarvoor: 

North Sea Port is 9.300 

hectare groot en daarvan ligt 

nog ongeveer 1.000 hectare 

te wachten op investeerders.

Vrije Schippers 
De fusie van Zeeland 

 Seaports en het Haven-

bedrijf Gent krijgt vorm in 

een Europese vennootschap: 

de holding North Sea Port. 

Beide havenbedrijven be-

houden hun eigen terreinen, 

gebouwen en infrastructuur 

en de begeleiding van het 

scheepsverkeer. Ze betalen 

ook belastingen in hun eigen 

land. De maatschappelijke 

zetel komt in Sas van Gent, 

bijna pal op de grens. Het 

Huis van de Vrije Schippers 

op de Graslei wordt mo-

menteel omgebouwd tot 

Havenhuis. Dat wordt een 

internationaal uithangbord 

en ontvangstruimte. De Stad 

Gent is met 48,52 procent 

van de aandelen de grootste 

van acht aandeelhouders. 

Havenfusie 

INFO 
North Sea Port

 www.northseaport.com
 NorthSeaPort
 09 251 05 50 (Vestiging Gent)

John Kennedylaan 32
Haven 3000A, 9042 Gent
Bevoegd: schepen Mathias De Clercq

NORTH SEA PORT 
IN CIJFERS

60 kilometer lang

9.300 hectare

97.000 jobs

525 bedrijven

8.700 zeeschepen en

36.500 
binnenvaartschepen per jaar
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kort

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór dinsdag 6 februari naar 
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Vijf winnaars 
krijgen een waardebon van 20 euro,  
geldig in The Box (zie pagina 19).

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het kunstwerk The Weeping 
Elephant in het Koning Albertpark.
• Catherine Boone, Gent
• Liesbeth Bultinck, Denderwindeke
• Angélique De Paepe, Gent
• Erika De Stercke, Gent
• Eliane De Wispelaere, Gent

14

WERKEN  
IN WOONZORGCENTRA

Kom jij zorgen voor de bewoners van de OCMW-
woonzorgcentra? Voor het nieuwe Zuiderlicht, dat in 
oktober opent in Mariakerke, werft OCMW Gent een 
60-tal extra medewerkers aan. Zorg- en verpleegkun-
digen die zich nu al aanmelden, kunnen meteen aan 
de slag in een van de vijf woonzorg centra.

 www.ocmwgent.be/jobs_woonzorgcentra 
 09 266 95 12 (Dienst Selectie OCMW Gent)

OPENBAAR ONDERZOEK RUP’S 
De Stad maakt twee nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplannen (RUP’s) op: één om 
het gebied rond het Portusgebouw (het vroegere Belgacomgebouw) in de 
Keizer Karelstraat een nieuwe invulling te kunnen geven, een tweede om het 
stuk Antwerpsesteenweg van de spoorwegbrug tot aan de R4 (Orchideestraat) 
beter in te richten. Beide plannen zitten in de ontwerpfase. Nog tot en met 2 
maart kun je opmerkingen en bezwaren indienen. Hoe je een bezwaar indient 
en wat in de plannen staat, vind je op de website of ga langs bij de Balie Bou-
wen (Woodrow Wilsonplein 1).

 www.stad.gent (tik 'RUP 152 Portus-site' of ‘RUP 153 deel B’ in het zoekvenster) 
 09 266 79 50 (Balie Bouwen)

FIETSEN SPOTTEN

Is er plaats in de fietsenparking? Dat zie je voortaan al aan de ingang op 
een scherm, zoals bij de autoparkings. In de fietsenparkings onder de Sint- 
Michielsbrug en onder de stadshal zijn detectiesystemen geïnstalleerd. Wil je 
de gegevens graag gebruiken om een app of een website te ontwikkelen. In 
de toekomst verschijnen ze op het opendataportaal data.stad.gent.

 09 266 28 00 (Mobiliteitsbedrijf Gent)

14



Digitaal is het nieuwe normaal. Maar 

voor heel wat Gentenaars raast de 

technologietrein te snel. “Hoe gebruik ik 

die laptop, tablet of smartphone? Elk jaar 

vragen duizenden mensen in Gent hulp 

aan ons”, zegt Jim Dae. De jongeman is 

een van de honderd begeleiders in de 

Gentse Digitaal Talent Punten. Als je 

moeite hebt met het gebruik van nieuwe 

technologieën, bieden zij de helpende 

hand. 

Jim zit op de tweede verdieping van 

Bibliotheek De Krook en beantwoordt 

alle vragen met engelengeduld. “De 

meeste vragen komen niet van senioren, 

maar van dertigers, veertigers en 

vijftigers. Die weten doorgaans wel hoe ze 

hun toestel aan de praat krijgen, maar ze 

hebben moeite met de toepassingen. Alle 

leeftijden, ook studenten, hebben 

ondersteuning nodig bij de e-diensten 

van de overheid, zoals MyPension, Mijn 

Gentprofiel en Studentatwork.”

Vrijwilligers gezocht
De Digitaal Talent Punten zijn tien jaar 

geleden opgestart, om meer mensen 

toegang te geven tot computers en 

internet. “De driehonderd pc’s die wij nu 

op zeventig locaties in heel Gent 

aanbieden, worden nog altijd goed 

gebruikt, ondanks de opkomst van de 

tablet en de smartphone. Maar de 

uitdaging ligt nu elders”, vertelt Sara Van 

Damme van Digipolis. “De vraag naar 

mensen die een woordje uitleg kunnen 

geven, is nog nooit zo groot geweest.”

Computerbuddy
Het Digitaal Talent Punt in De Krook 

krijgt veruit de meeste vragen: zo’n 

driehonderdvijftig per maand. Daar 

zoeken ze nog vrijwilligers. Daarnaast 

zijn er nog 70 andere Digitaal Talent 

Punten in Gent. Op vele van deze punten 

zijn al vrijwilligers actief: in alle Lokale 

Dienstencentra van OCMW Gent kun je 

workshops en lessen volgen rond digitale 

thema’s. In de Open Huizen van de Stad 

Gent helpt een computerbuddy je 

digitaal op weg. Ook bij verschillende 

sociale organisaties is er elke werkdag 

iemand aanwezig om je te helpen, onder 

meer in de kringloopwinkels op de 

Brugsesteenweg, de Vlaamsekaai en 

Dok-Zuid, en de Centra voor Algemeen 

Welzijnswerk in de Pannestraat en de 

Oude Houtlei. Ook bij het Gents Agent-

schap voor Inburgering en Integratie 

IN-Gent (Kongostraat 42) kun je begelei-

ding vragen. 

HULP BIJ DIGI-DINGEN
Digitale vaardigheden

15

Zin om vrijwilliger te worden in De Krook? 
 www.vrijwilligerspunt.stad.gent  

 (tik ‘digitaal talent’ in het zoekvenster) 
 09 267 03 00 (Vrijwilligerspunt)

Zoek je een Digitaal Talent Punt? 
Kijk op  www.stad.gent/digitaaltalentpunten 
of bel naar  09 210 10 10 (Gentinfo).

Bevoegd: schepen Martine De Regge



de route

Een buurtinitiatief 
organiseren? De Wijk aan  Zet-

subsidie geeft je een duwtje 
in de rug. Het budget kan 

oplopen tot 2.500 euro en de 
aanvraag doe je tegenwoordig 
gewoon op de website. Naast 
de traditionele straatfeesten 

en buurtrecepties verwelkomt 
de stad steeds meer nieuwe 

bewonersinitiatieven. 

Meer frisse ideëen

Peter Dewit (coördinator Wijk aan Zet): 
"Gentenaars hebben een hart voor hun 
buurt, dat blijkt uit de vele aanvragen. In 
drie op de vier gevallen gaat het om klas-
sieke straatfeesten, maar we zien steeds 
meer frisse ideeën. Sinds september 2017 
kun je je dossier nu ook digitaal indienen. 
Dat betekent veel werk voor de wijkjury’s. 
Die komen twee keer per jaar samen om 
alle dossiers in hun wijk te bestuderen en 
het stadsbestuur te adviseren.” 

7

16

EEN STREEPJE 
BUURTSFEER

Wijk aan Zet 



Een buurtevenement op de agenda tussen 1 juni 2018 en 30 juni 2019? Dien je 'Wijk aan Zet'-aanvraag in voor 28 februari 2018 op  www.stad.gent/wijkaanzet. 
INFO Dienst Ontmoeten en Verbinden, Keizer Karelstraat 1   09 266 55 50  wijkaanzet@stad.gent. Bevoegd: burgemeester Daniël Termont

Muide-Meulestede

De eerste Eilandregatta eind september 
was een voltreffer. De roeiwedstrijd tussen 
Muide- en Meulestedebrug lokte honder-
den kijklustigen en twaalf gelegenheids-
teams. Bewoners van overal in de buurt en 
hun vrienden sprongen in de boot, maar 
ook andere wijken stuurden een delega-
tie. En op de kade? Volle bak ambiance. 
Kinder animatie, livemuziek, foodtrucks ... 
Volgend jaar weer?

Rabot

De wijk kan wat extra groen gebruiken, 
dachten de Boomspiegelaars. Een tiental 
gezinnen uit de buurt van de Wondelgem-
straat trekt samen op pad om de aarden 
perkjes rond de straatbomen creatief aan 
te leggen en te onderhouden. Resultaat: 
het straatbeeld fleurt op en de perkjes 
doen niet langer dienst als sluikstortplaats 
of verborgen hondentoilet.

Brugse Poort

Met je buren naar de film? In de Brugse 
Poort hoef je er de wijk niet voor uit. 
Cinema Paradiso nestelt zich elke keer 
op een andere plek. In de bibliotheek, de 
kringwinkel, het Pierkespark ... Binnen of 
buiten: het wordt altijd gezellig. Bewoners 
genieten gratis van een hartverwarmende 
prent en kletsen bij met een glas.

Sluizeken-Tolhuis-Ham

Een mondje Zweeds of Arabisch leren? 
Dat doen ze tijdens de tweewekelijkse 
Taalcafés in De Centrale. Zo'n honderd 
Gentenaars uit alle windstreken schuiven 
er rond de dialoogtafel. Er wordt geleut en 
geleuterd, in je moedertaal of de taal die 
je wil oefenen. Liefst vijftien talen komen 
aan bod, waaronder Japans, Russisch en 
Chinees. 

Stationsbuurt-Zuid

Cabane Banane maakt al enkele zomers 
het mooie weer in de stationswijk. De 
burenbar vond eind vorig jaar onderdak in 
de oude pastorie van de Sint-Pietersaalst-
straat. Het werd een warme ontmoetings-
plek waar veel te beleven valt. De pastorie 
staat open voor iedereen die wil bijdragen 
aan een creatieve en zorgzame buurt.

Wondelgem

In Wondelgem vieren ze Driekoningen 
al veertig jaar lang met de Keerskens- 
ommegang. Een stoet met lichtjes trekt 
door de hele wijk. Met een fanfare, reuzen-
poppen en soms zelfs enkele kamelen. 
Wondelgemnaren wensen elkaar het beste 
voor het nieuwe jaar. Niet alleen de kleur-
rijke optocht zelf, ook de kinderanimatie, de 
podia en de borrel- en eetstandjes langs 
het parcours lokken iedereen naar buiten. 

321
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Peter Van de Velde verloor begin 2016 zijn 

mama. Anderhalf jaar later viel er een aan-

getekende brief van de Stad Gent in zijn 

bus. Het ouderlijke huis dat hij had geërfd, 

was opgenomen in het register voor 

leegstand. “Als ik niets deed, zou ik na een 

jaar een leegstandsbelasting moeten 

betalen: 6.600 euro, een bedrag dat elk jaar 

zou stijgen. Dat kwam toen hard aan.”

Peter kon lang geen besluit nemen: 

verkopen of verhuren? “Mijn moeder was 

onverwacht gestorven in dat huis. De 

meubels, de spullen, het huis zelf, het lag 

allemaal erg emotioneel. De brief heeft me 

wel gestimuleerd om een beslissing te 

nemen. Ik ga het huis nu renoveren en 

verhuren.”

Nood aan woningen
Door een sterfgeval of een verhuizing naar 

een woonzorgcentrum komen veel huizen 

in Gent leeg te staan. Trees Ampoorter van 

de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en 

Milieu begrijpt dat een leegstandsheffing 

geen prettige boodschap is voor families 

in die situatie. “Daarom bieden we de 

mensen eerst en vooral informatie en 

advies, gratis renovatiebegeleiding en 

renovatiepremies aan. Dat duwtje in de 

rug is nuttig. Maar de heffing is ook nodig 

om meer betaalbare woningen op de 

huurmarkt te krijgen.”

Meldpunt
Trees Ampoorter: “Regelmatig merken we 

dat een huis tijdelijk leegstaat, bijvoor-

beeld tussen twee verhuizingen in of bij 

een renovatie. Zolang dat geen twaalf 

maanden duurt, is er geen sprake van 

opname in het leegstandsregister. Pas 

wanneer de woning na twee jaar niet 

opnieuw in gebruik is, zal de eigenaar 

belasting moeten betalen.” Soms vormt 

een leegstaand pand voor de buurtbewo-

ners een bron van overlast en ergernis. 

“Op het Meldpunt Leegstand van de Stad 

Gent kunnen ze dat aangeven. We volgen 

elke melding strikt op”, benadrukt Trees 

Ampoorter. “En we gaan zelf op zoek naar 

leegstaande gebouwen. Dat maakt dat er 

nu een kleine 400 panden op de lijst van 

leegstand staan.”

WAT MET HET HUIS? 
Aanpak leegstand

Advies over reglementen, verhuurformules, 
begeleiding of premies? 
Contacteer een woonwinkel in je buurt. 
Voor een overzicht:  www.stad.gent (tik 
'woonwinkels' in het zoekvenster)

 09 266 76 40 (Dienst Wonen)
Leegstand aangeven of meer weten over 
wettelijke procedures? 
Meldpunt Leegstand 

  leegstand@stad.gent 
  09 266 79 53  

 (Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu)
  www.stad.gent/leegstand 

Bevoegd: schepen Sven Taeldeman
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'Ervaring en zelf
vertrouwen opdoen.'
Jef Driesen
Mexcalli

"Op huwelijksreis kregen we 
het romantische idee om een 
Mexicaanse bar te openen: 
ik achter de toog, zij in de 
keuken. Maar we hadden geen 
horeca-ervaring en amper 
budget. The Box bleek ideaal. 
 Alles was er: meubilair, kook-
blok, bar ... We moesten er 
enkel onze eigen toets aan ge-
ven. We draaiden direct op vol-
le toeren. Het ging beter dan 
verwacht. We kenden de buurt 
niet, maar er kwam veel volk. 
Dat gaf ons zelfvertrouwen: 
we zoeken een pand waar we 
langer kunnen blijven."

'Springplank naar  
een vaste stek.'
Erkan Aslan
Velektro

“M'n broer en ik zijn e-bike-fans, 
we bedachten zelfs onze eigen 
lijn. Hij runt een succesvolle 
winkel met elektrische fietsen 
in Lommel en ik droomde van 
een Gents filiaal. Maar ik wou 
zeker weten dat het hier ook 
zou marcheren. Dus probeerde 
ik het een week in The Box. De 
pop-up viel in de zomervakan-
tie, maar de verkoop liep als 
een trein. Via het Ondersteu-
ningspunt Ondernemers van 
de Stad Gent vond ik intussen 
een vaste stek in Dok Noord. 
In maart gaan de deuren open 
voor particulieren én bedrijven." 

'Je kunt direct  
aan de slag.'
Britta Van de Velde 
Dienst Economie 

“Veel ondernemers zoeken 
een plek om hun idee te tes-
ten. Daarom richtten we een 
leegstaande winkelruimte zo 
in dat je meteen aan de slag 
kunt. Geen gedoe met vergun-
ningen, geen opstartkosten: je 
huurt, zet op en geeft gas. The 
Box kreeg al zeventig pop-
ups over de vloer. Sommigen 
bleven een weekend, anderen 
een week of een maand. Maar 
iedereen was enthousiast: ze 
zagen hun droom uitkomen. En 
ook de buurt profiteert mee. 
The Box zorgt voor een frisse 
wind."

'Even een  
andere focus.'
Frauke Hamerijck
Ginger Ceramics

 "Ik verkoop m'n keramiek 
doorgaans vanuit m'n atelier. 
Maar The Box bood een uit-
gelezen kans om m'n collectie 
mooi te etaleren. Dat sloeg 
aan. Ik verwelkomde veel 
nieuwe klanten en genoot van 
de enthousiaste reacties. Het 
was ook fijn om een keer met 
de andere kant van het verhaal 
bezig te zijn: als maker ben je 
vooral gefocust op je ambacht, 
maar ook de verkoop telt. Ik 
merkte snel welke producten 
goed in de markt liggen en wat 
mensen willen uitgeven."

Ken je The Box al? Een instapklaar handelspand in de Dampoortstraat 47, waar starters en 

creatieve ondernemers hun winkel- of horecaconcept mogen uittesten. Sinds 

februari vorig jaar huizen er voortdurend nieuwe pop-ups onder 

hetzelfde dak. Ondernemers maken er hun dromen waar.

NOTEER IN JE AGENDA: matchmakingavond ruimteaanbieders en -vragers (Sint Jozefkerk, Wondelgemstraat, 27 maart)
  www.stad.gent (tik 'matchmakingavond' in het zoekvenster) 

de vier

SCHOT 
IN DE 
ZAAK

19

Bekijk het filmpje over The Box op  www.stad.gent/thebox. Je eigen pop-up in The Box? Mail naar  ondernemen@stad.gent of bel  09 210 10 60 
(Ondersteunings punt Ondernemers Gent, Woodrow Wilsonplein 1).  www.stad.gent/ondernemen Bevoegd: schepen Mathias De Clercq



agenda
februari

DO 1 FEB
ODE AAN DE UNIVERSITEIT

De UGent bestaat meer dan 200 jaar. In die tijd hebben de 
 universiteit, haar academici en haar studenten hun stempel ge-
drukt op de stad. Historica Gita Deneckere vertelt hun verhalen en 
toont zo de verbondenheid tussen Gent en haar universiteit. Deze 
Gentlezing begint om 19.30 uur in De Krook. Inschrijven doe je op 
de website of telefonisch.

 www.stad.gent/bibliotheek (klik door op ‘activiteiten’)  
 09 224 22 65 (Vormingplus)  

WO 31 JAN T.E.M. ZO 4 FEB
LICHTFESTIVAL 

De Gentse binnenstad licht weer op met 
lichtsculpturen, spectaculaire projecties en 

installaties. Dit jaar duurt het Lichtfestival 
een dag langer en kun je nieuwe locaties 

ontdekken. Je vindt nu ook lichtkunstwerken 
in het Zuidpark en het Zonder-Naampark, bij 

het MIAT, op het Woodrow Wilsonplein en 
de Kouter. Het Lichtfestival is gratis en loopt 

vanaf woensdag 31 januari tot en met zondag 
4 februari, telkens van 19 uur tot middernacht. 

Zondag begint het al om 18 uur. Op de web-
site vind je het plannetje met de route en tips 

over hoe je er best geraakt. 

 www.lichtfestivalgent.be  
 09 210 10 10

DI 27 FEB
Reynebeau over 
van Ostaijen

In Bibliotheek De Krook 
vinden de komende maanden 
lezingen plaats die aanslui-
ten bij de tentoonstelling 
over angst in het Museum dr. 
Guislain. De Gentse journalist 
Marc Reynebeau bijt de spits 
af. Hij praat over De fees-
ten van angst en pijn, een 
dichtbundel van de Vlaamse 
schrijver Paul van Ostaijen. 
Deze Guislainlezing start om 
12.30 uur. Inschrijven doe je 
op de website of telefonisch.

 www.stad.gent/bibliotheek  
 (klik door op ‘activiteiten’) 

 09 224 22 65 (Vormingplus) 
 

DO 8 FEB
Paarse Zetel
Stine Jensen

De Deens-Nederlandse filoso-
fe, schrijfster en programma-
maker Stine Jensen zit in de 
sofa van De Krook voor een 
interview door Griet  Pauwels. 
Jensen schrijft columns en 
boeken - waaronder Ik lieg, 
dus ik ben - voor zowel vol-
wassenen als kinderen, vaak 
vanuit een filosofisch per-
spectief. Ze maakte televisie-
programma’s over filosofische 
onderwerpen en over Scan-
dinavië. Het interview vindt 
plaats van 12.30 tot 13.15 uur 
in Bibliotheek De Krook. De 
toegang is gratis, maar reser-
veren is verplicht, telefonisch 
of via de website. 

 www.stad.gent/bibliotheek  
 (klik door naar 'activiteiten')  

 09 224 22 65 (Vormingplus)  
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ZA 27, ZO 28 JAN,  
VR 2 FEB
Nieuwjaars-
evenementen  
in de buurt 

Warme buurtevenementen 
maken de koude dagen wat 
gezelliger. Op 27 januari vindt 
in Buurtcentrum Rabot, Jozef 
II-straat 104-106, van 9 tot 
12 uur een nieuwjaarsontbijt 
plaats. De dag erna is er in 
Buurtcentrum Rooigem, Lin-
nenstraat 27, tussen 11 en 13 
uur een nieuwjaarsreceptie. 
Op 2 februari kun je naar het 
nieuwjaarsevenement van de 
Watersportbaan, van 14.30 tot 
19 uur in Open Huis Water-
sportbaan, Verenigde-Naties-
laan 2. 

 www.stad.gent/ 
 buurtevenementen  

 09 266 55 50 
 (Dienst Ontmoeten en   
 Verbinden)

DO 22 FEB
LADINOMUZIEK

Me La Amargates Tú brengt Joods-Sefardische muziek, 
gezongen in het Ladino. Het ensemble laat je kennismaken 
met alle traditionele genres uit het Sefardische repertoire: 
romances, copla’s, cantiga’s en fragmenten van de Sefardi-
sche liturgie. Ladino of Judeo-Spaans is de taal die gebruikt 
werd door de Sefardische Joden in de diaspora. De pakken-
de stem van tenor Esteban Manzano grijpt naar de keel. Hij 
wordt begeleid op blokfluit, viola da gamba, barokharp en 
percussie. Om 20 uur in de Turbinezaal.

 www.decentrale.be  
 09 278 26 99  

ZA 10 FEB
THE WASTE LAND

Klassieke muziek staat niet stil. 
Symfonieorkest Vlaanderen brengt 

bekend werk van twee grote namen 
uit de tweede helft van de twintigste 
eeuw: het meeslepende Adagio for 

Strings van Samuel Barber en het 
minimalistische Tabula Rasa van 
Arvo Pärt. Daarnaast staat onder 

meer nog een nieuwe creatie van 
Joris Blanckaert op het programma.

Om 20 uur in Muziekcentrum  
De Bijloke.

 www.bijloke.be 
 09 323 61 00 

 

ZO 28 JAN
De brr van  
Bibberduik

Een frisse nieuwjaarsduik of 
niet? Hou de weerkaarten in 
de gaten, want de bibberduik 
in de Blaarmeersen gaat en-
kel door als er geen ijs op de 
vijver ligt. Dan mag iedereen 
vanaf acht jaar het water in. 
Achteraf kom je op tempe-
ratuur met een hapje en een 
drankje. Schrijf je alvast op de 
website in en hou de vingers 
gekruist. 

 www.stad.gent/sport (klik door  
 op ‘bibberduik’) 

 09 266 80 00 (Sportdienst)

ZO 4 FEB
Shop-op  
Zondag
 
Heb je tijdens de week 
 weinig tijd over om te shop-
pen? Elke eerste zondag van 
de maand is koop zondag. 
Heel wat winkels in het 
centrum van Gent openen 
vanaf de middag hun deuren. 
Tijdens Shop-op Zondag zijn 
bus en tram naar en in Gent 
helemaal gratis.

 09 266 84 00 (Puur Gent)
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ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

februari
Bij alle activiteiten met dit icoon kun je terecht 

met de UiTPAS. Meer informatie over de UiTPAS 
en een actueel overzicht van alle activiteiten vind 

je op  www.uitingent.be.
 www.facebook.com/uitingent  @UiTinGent

ZA 24 FEB
Themawandelingen
Gent Sint-Pieters

Zit het project Gent Sint-Pie-
ters op het juiste spoor? Laat 
je mening horen en ga in 
dialoog met de stadsbouw-
meester en experten tijdens 
twee themawandelingen. Om 
9.30 uur gaat het over de sta-
tionspleinen en om 14.30 uur 
over de projectontwikkeling. 
Deelnemen is gratis, maar je 
moet je wel inschrijven, want 
het aantal plaatsen is beperkt. 

 www.go.stad.gent/ 
 projectgentsintpieters 

 09 210 10 10 (Gentinfo) 
 www.projectgentsintpieters.be

DI 13 & 27 FEB 
Starterssalon

Denk je eraan om een bedrijf 
op te starten of ben je net 
gestart en zit je met vragen? 
Op het Starterssalon, een 
initiatief van de Gentse 
Startersfabriek, vind je nuttig 
advies. Je kunt er netwerken 
en andere beginnende 
ondernemers ontmoeten. De 
beurs vindt telkens van 14 tot 
17 uur plaats in NEST, in de 
oude stadsbibliotheek aan 
het Woodrow Wilsonplein. De 
toegang is gratis en je krijgt 
er een hapje en een drankje 
bovenop.

 startersfabriek > evenementen
 startersfabriek.gent.be 
 0473 11 01 54

DO 15 FEB
Kort & krachtig

Ook een klein verhaal kan grote 
literatuur zijn. Je ontdekt de 
geheimen van het kortverhaal 
tijdens de vijfde editie van de 
literaire avond Kort. De Gentse 
schrijver Christophe Vekeman is 
opnieuw presentator van dienst. 
Met debutanten Gerda Blees en 
Pieter Kranenborg proef je de 
vernieuwing, waarna Christophe 
Vekeman en Erwin Mortier de 
klassiekers van Nescio op het 
podium brengen. Han Zinzen 
laat zijn werk op muziek zetten 
door Walter Broes van The Seat-
sniffers. Vanaf 20 uur in Biblio-
theek De Krook. Inschrijven doe 
je via de website of telefonisch.

 www.stad.gent/bibliotheek 
 (klik door op ‘activiteiten’)  

 09 222 17 57 (Boekhandel Limerick) 
 

ZA 3 & 24 FEB
Wijkbeurzen
Mariakerke en 
Wondelgem

Wil je meer weten over het be-
leid, de realisaties en de plan-
nen voor je wijk? Je ontdekt 
het op de wijkbeurs, in aanwe-
zigheid van de burgemeester 
en schepenen. Ook bewoners, 
wijkorganisaties en -partners 
stellen er zichzelf voor. De 
wijkbeurs van Mariakerke vindt 
plaats op 3 februari, tussen 14 
en 17 uur in Woonzorgcentrum 
Zuiderlicht, Zuidbroek 8, en die 
van Wondelgem op 24 februari, 
tussen 9.30 en 12.30 uur in 
de polyvalente zaal De Zulle, 
Botestraat 98. Het volledige 
programma vind je op de 
website.

  www.stad.gent/wijkbeurs 
  09 266 82 51 (Ilse Van Wambeke,  

 wijkregisseur Mariakerke) 
  09 266 82 56 (Els Oyaert,  

 wijkregisseur Wondelgem)

TOT ZO 18 FEB
Gerhard Richter

De rebelse Oost-Duitse schil-
der Gerhard Richter is 85 en 
dat wordt wereldwijd gevierd. 
Heb je nog geen kans gehad 
om het werk van de meester te 
zien in eigen stad? Je kunt nog 
tot 18 februari gaan kijken naar 
zeer vroeg werk, installaties en 
zijn recentste schilderwerk. Op 
donderdag 1 februari blijft het 
S.M.A.K. zelfs open tot 21 uur.

 www.smak.be 
 09 240 76 01  

VERNIEUWDE  
COLLECTIE MSK 

Het Museum voor Schone Kunsten 
ziet er sinds kort helemaal anders uit. 
De vaste collectie kreeg een nieuwe 
presentatie, hedendaagse kunste-
naars gaan in dialoog met de oude 
kunst. James Ensor en George Minne 
kregen hun eigen zalen. Nieuw in de 
collectie zijn topwerken van onder an-
deren Auguste Rodin, Léon Spilliaert 
en Emile Claus. 

 www.mskgent.be 
 09 323 67 00  
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@stadgent

Instagram? 
Instagram is een gratis app die je op je 
smartphone of tablet kunt downloaden.  
Via Instagram kun je foto’s delen. 
Voeg #instagent aan je foto toe en misschien 
komt hij wel in het Stadsmagazine terecht.

1   @syethain, de ganzenfanfare
2   @natureahead, sneeuw in Gent
3   @rozelien_waelput, kerstmarkt
4    Frederic Vanden Poel, Gentse Winterfeesten
5    @isabellerodts, S.M.A.K. Gent
6    @verocat_james, Dreamcatchers
7    @davknockaert, Bij Sint-Jacobs

#instagent

2 3

5 6

4

7

Verschijn je ook  
graag op deze pagina?
Post dan je foto’s op Instagram 
met #instagent (of mail ze naar  
stadsmagazine@stad.gent).

VOLG DE STAD OP  stadsbestuurgent  @Stadgent  Stad Gent  Stad Gent  @stadgent

1
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een initiatief van met de straffe steun van

Stem vóór 25 februari op  
gentenaar.be/strafstegentenaar
en win Gentse prijzen 

Wie wordt  
De Strafste Gentenaar 2017?

 

Gentse  
prijzen

WIN
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