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Bijen en hommels zijn bedreigd door een 
tekort aan bloemen en nestelplaatsen, 
pesticiden en parasieten. Hoog tijd dus 
voor De Week van de Bij. Die start op zondag  
2 juni met een groot bijenfeest in De wereld 
van Kina: het Huis (Sint-Pietersplein 14). 

Van 13 tot 17 uur smul je met het hele gezin 
gratis van honinglekkernijen, kijk je door 
de ogen van een bij met een virtual reality-
bril of doe je mee aan de stuifmeelrace.

 www.stad.gent/bijenfeest
 09 244 73 73 (De wereld van Kina: het Huis)
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HUISARTSENWACHTPOST 
Baudelo

Op maandag 1 juli gaat de 
Huisartsenwachtpost aan de 

Koning Willem I-kaai 7, vlak bij de 
Baudelohof, definitief dicht. Heb je 
in het weekend of op een feestdag 
een dokter nodig en kan het niet 

wachten? Dan kun je terecht in de 
twee andere wachtposten: in de 
Kliniekstraat 27 (Gentbrugge) en 
de Martelaarslaan 305. Daar ben  

je sneller geholpen dan op de 
spoeddienst van de ziekenhuizen. 

 www.stad.gent/wachtdiensten 
   09 236 50 00 (Wachtdienst)

MINDER AFVAL 
Billie Cup
Liever geen wegwerpbekers? In heel wat Gentse 
horecazaken krijg je voor 1 euro waarborg een 
Billie Cup. Dat is een herbruikbare beker voor 
je meeneemdrankje of ijsje. Na gebruik wissel 
je hem (vuil of proper) in bij een deelnemende 
zaak. Een overzicht van die zaken vind je op de 
website. De Billie Cup, bedrukt met de Gentse 
skyline, kun je ook oppikken in de Stadswinkel 
(Botermarkt 17A). Voor 1,50 euro koop je er een 
deksel bij.

 www.billiecup.be
  09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

GEZOCHT
straattuiniers
Wil je een minituintje onderhouden in 
het plantvak van een straatboom? Dat is 
nu mooi geregeld: je kunt het onderhoud 
overnemen van de Groendienst. Ofwel laat 
je de keuze van de planten, de aankoop en 
de aanplant ervan over aan de Stad, ofwel 
kies en koop je de plantjes zelf. Geschikte 
plantensoorten vind je op de website. 
Via een eenvoudige aanvraag neem je 
een straattuin in buurtbeheer. Hiermee 
mikt de Stad op kleurrijke, verzorgde 
straattuintjes en een aangenaam contact 
tussen buurtbewoners. 

 www.stad.gent/buurtbeheer
  09 323 66 00 (Groendienst)

KOEN DE RIJCK BEDREVEN STRAATTUINIER

‘Straattuintjes brengen  
de buurt samen.’

RUIMTEGEBRUIK 
Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen 
timmert aan een nieuw Provinciaal 
Ruimtelijk Beleidsplan. De lange-

termijnvisie (tot 2050) moet de ruimtelijke ordening in goede 
banen leiden. Heb je ideeën voor een beter ruimtegebruik? 
Bekijk de conceptnota van het beleidsplan en bereid je voor op de 
participatiemomenten in het najaar.

 www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
  09 267 75 61 (Dienst Ruimtelijke Planning Provincie Oost-Vlaanderen)
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ZOMER 
in de musea
In de Gentse musea valt deze 
zomer elke dag wat te doen 
voor kinderen: zoektochten, 
rondleidingen, ateliers ...  
Een overzicht van alle 
activiteiten in het S.M.A.K., 
MSK, Design Museum Gent, 
STAM, Industriemuseum, 
Het Huis van Alijn, de Sint-
Pietersabdij en De Wereld van 
Kina (het Huis en de Tuin) 
vind je op www.stad.gent/
zomerindemusea.  
Geen internet? Bel Gentinfo  
op 09 210 10 10.

 

BERTI PERSOONS WINT 
jeugdliteratuurprijs 
De Kleine Cervantes 2019, de 
jaarlijkse jeugdliteratuurprijs 
van de Stad Gent, gaat naar het 
boek Oorlog in een koffer. Het 
verhaal gaat over Benyamin, 
een Joodse jongen die als enige 
van zijn familie de hel van 
concentratiekamp Auschwitz 
overleeft. Een jury van 
jongeren uit de eerste graad 
van het secundair onderwijs 
bekroonde het boek omdat het 
op een aangrijpende manier 
vertelt hoe een leeftijdsgenoot 
de gruwel van de Tweede 
Wereldoorlog ervaren heeft. 

 www.stad.gent/kleinecervantes 
  09 323 61 80 (Cultuur Gent) 

GEZOCHT
Animatoren
Ook zin om kinderen een dag 
vol spelplezier te bezorgen en je 
ondertussen rot te amuseren? Dan 
is animator iets voor jou. Als je 16 
bent of wordt, kun je als animator 
werken op het speelplein of bij de 
Jeugddienst. Meer weten? Surf 
naar de website of kom naar een 
infosessie op woensdag 5 of 26 juni, 
telkens van 17.30 tot 18.30 uur. 

 www.stad.gent/wordanimator 
  09 269 81 10 (Jeugddienst)

HOORSPEL 
Johanna en het  
Gravensteen
Het Geluidshuis en Historische 
Huizen Gent stellen voor: 
Johanna en het Gravensteen. Maak 
kennis met de meest hilarische 
historische les die je ooit over de 
Beeldenstorm hebt gekregen. 
De rechters zijn allesbehalve 
rechtvaardig en de emoties over 
paella en waterzooi lopen even 
hoog op als de brandstapels. 
Je hoort onder meer Charlotte 
Vandermeersch, Johan 
Heldenbergh en Jürgen Delnaet.  
Te koop in het Gravensteen  
(Sint-Veerleplein 11),  
de Stadswinkel (Botermarkt 17A) 
en de boekhandels. 

 www.gravensteen.stad.gent
  09 266 85 00 (Historische Huizen)

  

BURGERLIJKE STAND 
Digitale akten
Heb je een geboorte-, huwelijks- of overlijdens-
akte, of een andere akte van de burgerlijke stand 
nodig? Vanaf nu kun je die altijd opvragen 
in Gent, ook als de akte is opgemaakt in een 
andere Belgische stad of gemeente. Dankzij een 
gedeelde databank zijn de aanvragen niet langer 
plaatsgebonden. 

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

SPORTCURSUSSEN 
Schrijf je in 

De inschrijvingen voor de sportcursussen van 
september starten. Gentenaars schrijven zich 
in vanaf zaterdag 15 juni, niet-Gentenaars vanaf 
maandag 17 juni, telkens vanaf 9 uur. Meld je 
aan op de website, telefonisch of in het Huis 
van de Sport (Zuiderlaan 13). Kinderen kunnen 
kennismaken met watergewenning, zwemmen, 
tennis, badminton, multimove en Multi Skillz. 
Jongeren met een beperking kunnen deelnemen 
aan G-zwemmen. Voor volwassenen is er onder 
meer aquagym, conditietraining, zwemmen  
en tennis.

 www.stad.gent/sportcursussen 
  09 266 80 00 (Sportdienst)
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AFVAL
Vaarwel  
fruitvliegjes

Wil je fruitvliegjes en geurtjes vermijden? 
Gebruik dan de handige biozakjes van Ivago 
voor je groente- en fruitafval. Die passen in de 
gft-bakjes en zijn afbreekbaar. Je koopt ze in 

de winkel, bij verschillende GentinfoPunten (enkel met bankkaart), de 
Stadswinkel (Botermarkt 17A), Ivago (Proeftuinstraat 43) en het mobiel 
dienstencentrum. Voor een rol van 20 zakjes betaal je anderhalve euro.  
De volle zakjes mogen in de gft-container.

 www.ivago.be (tik ‘biozakjes’ in het zoekvenster voor een overzicht van GentinfoPunten  
waar je de zakjes kunt kopen)

  09 240 81 11 (Ivago)

GROENBEHEER
Schapen op pad
Nog tot september kom je in de stad 
schapen tegen. De wollige  viervoeters 
houden het gras kort van de schuine 
bermen aan de Watersportbaan, de 
Coupure en aan de Leie tussen de 
Sneppebrug en de Coupure. Slapen 
doen de schapen in de Noorderlaan, 
de Blaarmeersen, de Bijlokesite en het 
Groenevalleipark. Twee keer per jaar 
trekken ze dwars door het stadscentrum 
naar grotere weides in het Sint-
Baafskouterpark en aan de Nieuwelaan. 
Dat levert een verrassend spektakel op.

 www.stad.gent/schapen 
  09 323 66 00 (Groendienst)

nieuws
SCHAPEN
onderhouden de  
Gentse bermen100

OPGELET 
wegenwerken
Aan de Zuiderpoort zijn de  

werken begonnen aan de Louisa 
d’Havébrug. De nieuwe fiets- en 
voetgangersbrug verbindt het 
fietspad langs de Schelde in 

Ledeberg met de Stropkaai. Zo 
kun je vanuit Ledeberg veilig 
en vlot richting UZ en station 

Gent-Sint-Pieters. Eens de brug 
er ligt, start ook de aanleg van 

een nieuw park aan de Schelde-
bocht naast de brug.

 www.stad.gent/openbarewerken 
 09 266 79 00 (Dienst Wegen, 

Bruggen en Waterlopen)

SAMENLEVINGSPRIJS 
Nomineer je kandidaat
De tweejaarlijkse Samenlevingsprijs beloont 
individuen, non-profitorganisaties en bedrijven 
die het welzijn, de gezondheid of de gelijke 
kansen van de Gentenaars bevorderen. Ben je zelf 
zo iemand, of ken je iemand die in aanmerking 
komt voor de prijs? Geef dan nog tot en met 
zondag 15 september de kandidaat van je keuze 
door via www.stad.gent/samenlevingsprijs of 
vraag een invulformulier bij het GentinfoPunt  
AC Zuid (Woodrow Wilsonplein 1).

 09 267 03 00 (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen)
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wie
Isabelle Cauwels

waar
ldc De Horizon

“Al een kwart van de Gentse  
senioren gebruikt de lokale dien
stencentra (ldc). Met immense 
muurschilderingen op de gevels 
van 3 centra wilden de 11 ldc’s 
hun dienstverlening voor oudere 
buurtbewoners eens flink in de 
verf zetten. De boodschap is wel 
overgekomen, denk ik (giechelt). 
Straf hoe kunstenaar Smok die 
gigantische tekening erop gespo
ten heeft. Hij kopieerde het beeld 
van een foto die hier genomen 
werd tijdens de zumbales. Niet 
alle deelnemers waren kandidaat. 
Maar ik dacht: hey, het is voor de 
goede zaak! Als vrijwilliger zie 
ik al jaren dat de dienstencentra 
het verschil maken voor senioren, 
zowel met hun sociale dienst
verlening als met hun activiteiten. 
Zelf heb ik vrienden gemaakt in de 
ldc’s. En de zumbalessen hebben 
mij er fysiek bovenop geholpen 
na de bevalling van mijn tweeling. 
Ik help graag een handje mee. Je 
krijgt als vrijwilliger meer terug 
dan je geeft.”

  www.ocmwgent.be/lokaledienstencentra

ONTMOET

Isabelle
Hoe voelt het om jezelf te 
zien op een muurschilde-
ring van 5 verdiepingen? 
Isabelle Cauwels (55)  
moet nog altijd glimlachen 
als ze aan de Ferdinand 
Lousbergskaai passeert. 

ldc De Horizon
Ferdinand Lousbergskaai 12
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Waarom het zo leuk wonen is  
in Muide-Meulestede? Bart  
Bonne heeft een laconiek  
antwoord klaar. “Het is hier 

koel.” Hij blijkt het letterlijk te bedoelen. 
“De wijk is een langgerekt schiereiland, 
tussen de Voorhavenkaai en de haven-
dokken. Dat zorgt voor afkoeling. In de 
zomer is het hier gemakkelijk 3 graden 
frisser dan in het centrum.”
Muide-Meulestede is ook figuurlijk 
cool. Met zijn loodsen, cités en 
maritiem erfgoed lijkt dit stukje 
stad in niets op de rest van Gent. 
Tegelijk weerspiegelt de wijk de 
Gentse diversiteit van vandaag. 

Dokwerkers en schippers kregen 
er eerst het gezelschap van Turkse 
migranten. Daarna volgde een golf van 
artistieke zielen en jonge gezinnen, 
op zoek naar betaalbare woon- en 
werkruimte. De laatste nieuwkomers 
zijn gegoede loftbewoners die vallen 
voor de waterpanorama’s van de 
Voorhavenkaai.

Leuke ideeën
Bart Bonne: “Ik hou van die bevolkings-
mix en die mooie oude kranen en 
magazijnen. Het potentieel is enorm. 
Overal zijn er halfvergeten loodsen, 
waar mensen met leuke ideeën van alles 

Straffe gasten, die van Muide-
Meulestede. Ze stapten zelf 

naar de Stad om samen 
aan een visie over wonen, 

mobiliteit en groen in hun wijk 
te werken. Het resultaat is een 
vruchtbare samenwerking in 
het stadsvernieuwingsproject 
Muide Meulestede Morgen. 
“Wij wonen hier, dus weten 

wij goed wat we nodig 
hebben.”

EEN KOEL SCHIEREILAND

“We gaan in de wijk op zoek 
naar lege loodsen en ateliers en 
tasten af of de maakeconomie 
een kans maakt in deze buurt.”

NATHALIE VAN HULLE VZW BULB

2
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STADSVERNIEUWING

In aanleg
1  Makelaarspark (start)
2  Kapitein Zeppospark
3  Park in Voorhaven

Aangelegd
4  Voorhavenkaai
5  Vikingbos
6  Buurttuin Voorhaven

Toekomstmuziek
7  Groene buffer  

New-Orleansstraat
8  Groenzone Pauwstraat

6
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doen. In de loods van mijn buur zitten 
bijvoorbeeld de opnamestudio Room 13, 
een pianobouwer en een hersteller van 
gitaren en accordeons. Alles groeit  
hier vanzelf.”
Pijnpunten zijn er ook in de wijk.  
In het noordelijke Meulestede zijn er 
al verschillende afgewerkte parken, 
andere wachten nog op een nieuwe 
inrichting of betere toegangen. In de 
Muide, in het zuiden van het eiland, is 
er veel minder groen. Te weinig volgens 
vele Muidenaars.
Daar komt stilaan verandering in. 
Bart Bonne neemt ons mee naar het 
Makelaarspark. Bart Bonne: “Hier 

was nieuwbouw gepland, maar we 
hebben de Stad kunnen overtuigen 
om dit stukje groen te bewaren. We 
hebben een buurtmoestuin, zitbanken, 
speeltuigen en fitnesstoestellen. 
Binnenkort richt de Stad het parkje 
definitief in.” 
Ook elders in de wijk rukt de natuur 
voorzichtig op. In Meulestede wordt  
het groen heraangelegd, zodat 
de bewoners er meer kunnen van 
genieten. In de Muide hebben 
buurtbewoners zelf het Vikingbos 
geplant en legt de Stad het Kapitein 
Zeppospark aan, vlak bij de 
Houtdoklaan. 

EEN KOEL SCHIEREILAND

“Met die infrastructuur en het 
aanwezige talent gaan we 
voor de top. De Olympische 

Spelen? Zeker weten!”
RUSTAM SHABAZOV 

WORSTELCLUB KAMPIOEN GENT

 “Wij waren de eerste burgers  
die een Vlaamse subsidie  

kregen om een studie te maken  
over stadsvernieuwing.” 
BART BONNE BEWONER EN INITIATIEFNEMER  

VAN MUIDE MEULESTEDE MORGEN

Groene buffer 
Toekomstdroom is een groene 
buffer tussen de woonwijk en de 
havenactiviteiten aan de oostkant. 
Karolien Lecoutere 
(Beleidsparticipatie): “Die groene 
buffer is gepland langs de New-
Orleansstraat. Dat is nu nog een 
drukke weg, met verkeer van en 
naar Wondelgem en Evergem. 
We zouden die verkeersas graag 
verleggen naar de Port Arthurlaan, 
die langs de havenbedrijven 
loopt. Dan kunnen we de New-
Orleansstraat rustiger en groener 
maken. Ook het drukke verkeer in 
de Voormuide en de Muidepoort 
willen we graag aanpakken. 
Maar daarvoor moet eerst de 
Verapazbrug over het Handelsdok 
aangelegd worden. Pas dan kan 
het verkeer naar de haven via de 
Muidelaan en de Afrikalaan lopen.”
Leuk detail: de bewoners 
brachten de verkeersdrukte zelf 
in kaart, door auto’s te tellen. De 
cijfers namen ze mee naar hun 
gesprekken met de Stad.

Muide Meulestede Morgen
Die gesprekken zijn er vaak 
geweest. De bewoners van 
Muide-Meulestede waren getuige 
van allerlei initiatieven in hun 
wijk, maar zagen nergens een 
duidelijk toekomstbeeld. Ze 
namen zelf het initiatief om 
het uit te tekenen. Bart Bonne: 
“We wilden een studiebureau 
inschakelen. Daarom klopten 
we 5 jaar geleden aan bij de 
Stad om samen een Vlaamse 
subsidie aan te vragen. We zijn 
ons voorstel zelf gaan verdedigen 
voor een jury. Zo’n actieve burgers 
hadden ze daar in Brussel nog 
nooit gezien (lacht).” Vandaag 
hebben de bewoners én de Stad 
heel wat projecten opgestart die 
passen binnen de krachtlijnen 
van Muide Meulestede Morgen. 
Samen broeden ze ook op nieuwe 
ideeën en waken ze over een 
goede uitvoering van bestaande 
projecten.
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In hetzelfde schuitje

Zes roeiers, één stuurman en metalen sloepen, 
geleend van de zeescouts: meer hebben ze in 
Muide-Meulestede niet nodig om een echte re-
gatta en een memorabele nazomerse zaterdag 
in elkaar te knutselen. Isabelle Herteleer, die 
zelf op een omgebouwde boot woont, is een 
van de organisatoren. “Onze inspiratie voor 
de eerste editie in 2017 was de roeiwedstrijd 
tussen Oxford en Cambridge. Maar dan een 
beetje minder chique (lacht). De deelnemende 
ploegen komen vooral uit de wijk, maar ieder-
een mag komen meegenieten van het spekta-
kel. We voorzien kinderanimatie en tussen de 
wedstrijden door kun je iets drinken of eten. 

’s Avonds zijn er optredens.”

Regatta Muide-Meulestede  
zaterdag 21 september van 10 tot 18 uur 

 0472 19 14 97
 isabelleherteleer@gmail.com

Muide-Meulestede mag groener en  
rustiger worden, maar niet in slaap  
vallen. Scheepsherstelling, goederen-
overslag, havendrukte: werk zit in de 
ziel van de wijk, en die ziel mag niet 
verloren gaan. Werkhuis Bulb, een tijde-
lijke invulling van een magazijn aan de 
Meulestedekaai werkt daaraan. 
Nathalie Van Hulle (vzw Bulb): “Binnen 
enkele jaren komen hier nieuwe 
woningen. In afwachting daarvan 
mogen we het gebouw gebruiken. We 
vestigen hier onze eigen bedrijfjes en 
verhuren ‘fixplekken’ en ‘flexplekken’ 
aan vaste en occasionele gebruikers.” 

Experimenten
“Zo tasten we af of de creatieve 
maakeconomie een kans maakt in 
deze buurt. Er is nu al veel vraag, onder 
andere van een smid, een fietshersteller 
en een fietskaderlasser. Wat werkt, kan 
de Stad meenemen in de toekomstige 
bouwplannen. Ook kinderen zijn hier 

welkom, om te experimenteren en hun 
technologische en wetenschappelijke 
talenten te ontwikkelen.”
Bulb heeft een boeiende buur. 
Worstelclub Kampioen Gent is het 
geesteskind van Musa Dudayev, die  
14 jaar geleden de oorlog in Tsjetsjenië 
ontvluchtte. Musa heeft grootse 
plannen.
Musa Dudayev: “Met deze club wil 
ik iets teruggeven aan mijn nieuwe 
vaderland, en de jeugd uit de buurt 
een zinvolle sportactiviteit bezorgen. 
We hebben meer dan 150 leden. 
Tot voor kort trainden we in lokaal 
dienstencentrum De Waterspiegel.  
We hadden daar oude judomatten, 
die we elke avond moesten opruimen. 
Hier hebben we onze eigen plek en een 
prachtige mat. Met die infrastructuur 
en het aanwezige talent gaan we  
voor de top.” Trainer Rustam Shabazov 
heeft alvast grote plannen. “De 
Olympische Spelen? Zeker weten!”

©
 Fien De Geyter



3 X VRAGEN

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag deze maand  
organiseert de Stad op maandag 24 juni een infoavond over 

tijdelijk wonen, hospitawonen en andere woonvormen.  
Die vindt plaats om 19 uur in het Stedelijk Opvanginitiatief voor 

Asielzoekers (Doornzelestraat 15).  
Schrijf in via www.go.stad.gent/deeluwhuis  

Geen internet? Bel Gentinfo op 09 210 10 10. 
 www.stad.gent/deeluwhuis

 09 266 76 40 (Dienst Wonen)

‘Dit is de perfecte opstap 
naar mijn eigen stek.’

Mensen die het niet breed 
hebben, vinden amper 
een betaalbare woning. 

Gentenaars met een  
kamer vrij, kunnen hen 

daarbij helpen.
Waarom zou je een deel 
van je huis verhuren aan 
iemand die moeilijk een 

woning vindt?

NIEUW LEVEN 
IN HUIS

‘Opstap naar de toekomst.’
Abraham Werkiye Teketel
huurder
“Toen mijn asielaanvraag werd goed-
gekeurd, moest ik binnen de 2 maanden 
het opvangcentrum verlaten. In Gent een 
woning vinden zonder werk of uitkering 
is bijna onmogelijk. Om je leven te kun-
nen opstarten heb je een domicilie nodig. 
Uiteindelijk vond ik een erbarmelijke 
kamerwoning. Ik werd er ziek. Hilde en 
haar man boden via hospitawonen een 
alternatief. Hier voel ik me goed: ik werk, 
studeer en betaal een faire prijs. Dit is de 
perfecte opstap naar mijn eigen stek.”

 ‘Je hebt wat aan elkaar.’
Hilde Vanhaecke
huiseigenaar
“Sinds de kinderen het huis verlieten, 
stonden er twee kamers leeg. Zonde, ze-
ker toen ik merkte hoe moeilijk sommige 
mensen een onderkomen vinden. Ik 
leerde Abraham kennen als woonbuddy 
voor pas erkende vluchtelingen. Mijn 
man en ik besloten aan hospitawonen te 
doen. Abraham is onze eerste huurder. 
Een win-winsituatie: hij kan rekenen op 
een woordje uitleg en wij hebben terug 
jong leven in huis.” 

‘Sleutel tot een nieuw leven.’
Jeroen Demuynck
Balie Bouwen 
“Een nieuwe thuis is de sleutel tot een 
nieuw leven. Er bestaan eenvoudige  
formules om een deel van je huis te 
verhuren. Hospitawonen bijvoorbeeld, 
waarbij je een hernieuwbare vergunning 
voor 5 jaar krijgt. Er is nu ook tijdelijk  
wonen. Met die formule kun je een deel 
van je woning voor 3 jaar aan een pas 
erkende vluchteling verhuren. Een mel-
ding bij het omgevingsloket volstaat.”

1111



MINDER ROET 
DOET GOED

LAGE-EMISSIEZONE

Is je wagen te vervuilend?  
Parkeer dan op een park-and-ride (P+R) aan de rand van 
de stad, en rij verder met de bus, tram of fiets. Er zijn ook 

steunmaatregelen om de overstap te maken naar een 
ander vervoermiddel.

Is je diesel ouder dan 9 jaar 
of je benzinewagen ouder 
dan 23 jaar? Dan moet je 
uitzoeken of je nog zomaar 
de stad kunt inrijden. Vanaf 
1 januari 2020 staan er 
slimme camera’s opgesteld 
binnen de stadsring R40.

“Een kwart van de oudere wagens, vooral 
diesels, is verantwoordelijk voor de mees-
te roetvervuiling in Gent. Neem die auto’s 
weg, en het roet in de lucht vermindert 
met 10 tot 24 procent. De lage-emissie-
zone of LEZ is een essentieel deel van het 
antwoord op de vraag naar gezondere 
lucht,” zegt Louis De Geest (LEZ-coach). 
“Roet is erg slecht voor je gezondheid. 
Kinderen, senioren en mensen met 
longaandoeningen hebben er acuut last 
van. Maar eigenlijk leven we er allemaal 
minder gezond door.” 
Drie vierde van de Gentenaars blijft  
toegang hebben tot de LEZ. Een vierde 
heeft een wagen met een te hoge uitstoot 
en zal moeten betalen om de stad binnen 
te rijden. Louis De Geest: “Dat is een 
overgangsmaatregel: het is de bedoeling 
dat zulke bestuurders na enkele maan-
den of jaren een definitieve oplossing 
vinden. Dat kan een andere wagen zijn, of 
een ander vervoermiddel. De Stad geeft 
kortingen, premies en info sessies om dat 
mogelijk te maken voor iedereen.”

Steunmaatregelen 

Voor inwoners van de lage-emissiezone
- Lagere tarieven. Wie binnen de stads-

ring woont en een beperkt inkomen 
heeft, kan rekenen op LEZ-tarieven die 
meer dan de helft lager liggen.

- Slooppremie. Wie binnen de stadsring 
woont, kan een premie krijgen om zijn 
of haar oude wagen te laten slopen. 
Vraag de premie snel aan via  
www.stad.gent/slooppremie.

Voor alle Gentenaars
- Autodelen. Wie zich inschrijft op auto-

delen in Gent, krijgt het inschrijvings-
geld terug van de Stad. 

- Subsidies milieuvriendelijke  
mobiliteit. Wie zijn nummerplaat 
schrapt, krijgt tot 500 euro voor de 
aankoop van een elektrische fiets of een 
abonnement op het openbaar vervoer. 

- Taxicheques. Gentenaars met een 
be perkt inkomen kunnen taxicheques 
kopen voor een derde van de normale 
prijs. 

Waar begint de  
schone zone?

De lage-emissiezone is het gebied 
binnen de stadsring R40. De stadsring 
zelf behoort er niet toe. Iedereen mag 
rond de stad rijden, maar binnen de 
stadsring controleren slimme camera’s 
je nummerplaat. De parking Gent-Zuid 
(P3) en parking AZ Sint-Lucas (enkel 
via Terhagen) en de as Nieuwewande-
ling-Blaisantvest zijn uitzonderingen in 
het gebied: die kun je bereiken zonder 
de LEZ in te rijden. 
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Of je voertuig nog binnen mag vanaf 1 januari 2020 (en of je daarvoor betaalt)  
hangt af van de brandstof en de euronorm. 

Mag jouw wagen nog binnen in 2020? 

• Diesel euronorm 5 of 6
• Benzine/LPG/CNG/LNG euronorm 

2, 3, 4, 5 of 6

Je mag gratis  
binnen en buiten.

€ 0

• Diesel euronorm 1, 2, 3 of ouder 
• Benzine/LPG/CNG/LNG 

euronorm 1 of ouder.

Je kunt maximum 8 keer per jaar 
binnen met een dagpas.

€ 35 per dag 

Diesel euronorm 4 

Je kunt een  
toelating kopen.

€ 25 per week 
€ 50 per maand 

€ 130 per 4 maanden 
€ 345 per jaar

  Of € 150 boete per inbreuk   

Doe de test
De euronorm van je wagen staat op je  

inschrijvingsbewijs. Neem het document 
erbij en doe de test op www.lez2020.gent.

Waar kun je terecht met vragen? 

 1  Kom naar een van de zitdagen van de LEZ-coach. Je hoeft geen  
afspraak te maken. 
•  DI 18 JUNI 12 tot 18 uur Buurtwerk Brugse Poort-Malem (Kokerstraat 36) 
• WO 19 JUNI 12 tot 17 uur Buurtwerk Rabot-Blaisantvest (Jozef II-straat 104)
• MA 24 JUNI 12 tot 18 uur Open Huis Patershol (Kaatsspelplein 8)
• WO 26 JUNI 12 tot 18 uur Buurtwerk Sluizeken (Godshuishammeke 20)

 2  Kom naar een van de infosessies in een lokaal dienstencentrum om een  
presentatie bij te wonen  van de LEZ-coach. 
• DI 4 JUNI 14 tot 16 uur LDC Ten Hove (Begijnhofdries 15) 
• DO 13 JUNI 18 tot 19.30 uur LDC De Mantel (Hutsepotstraat 29A, Zwijnaarde) 
• DI 16 JULI 14.30 tot 16 uur LDC De Thuishaven (Neuseplein 33) 

 3  Maak via de website of de telefoon een afspraak om een LEZ-medewerker  
te spreken. De eerste afspraken zijn mogelijk vanaf 1 juli 2019.

 www.lez2020.gent
 lez@stad.gent 

  09 210 10 30 (LEZ-lijn) 
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EXPO

Zou jij sportschoenen kopen gemaakt van genetisch 
gewijzigde pijlstaartrog? De expo Dieren op maat stelt 

prikkelende vragen.

Dieren op
maat

“De mens is superieur aan dieren. Is er een 
denkbeeld dat sterker is ingebakken in onze 
cultuur? Heel veel designers en kunstenaars 

hebben het gevoel dat de mensheid ook 
zichzelf ten gronde richt met dat idee. Op 
de expo Dieren op maat tonen we werk 
van 37 vormgevers. Of het nu gaat om 

huisdieren, om vee of als grondstof: de mens 
herschept voortdurend dieren naar zijn 

wensen en verlangens. Sommige designers 
zoeken diervriendelijke alternatieven in 

de wetenschap en de techniek. Denk aan 
ge-3D-printe koekjes van gemalen insecten 

of een receptenboek met kweekvlees. 
Andere ontwerpers zoeken de grenzen op. 
Waarom zou je bijvoorbeeld niet eten uit 

servies gemaakt van het overgebleven bloed 
van dieren uit slachthuizen? De expo biedt 

een glimp van de toekomst en toont de 
ongemakkelijke realiteit van alledag.” 

‘Een glimp van 
de toekomst’

EVELIEN BRACKE CURATOR 

› Praktisch 
Expo Dieren op maat. 

Design tussen mens en dier. 
Tot eind september
Jan Breydelstraat 5

 www.designmuseumgent.be/dierenopmaat
  09 267 99 99
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DANKZIJ

Caroline

wie
Caroline Beyers, leegstandscoach

waar
Serafijnstraat

“Veel mensen zoeken een huis 
in Gent. Daarom is leegstand 
doodzonde. Een leegstandstaks 
is nodig, maar lost het probleem 
niet op. Sommige mensen hebben 
ook advies nodig, zodat ze het 
leegstands register kunnen vermij
den of van de taks verlost worden. 
Daarom zijn er nu leegstands
coaches. Heel wat Gentenaars er
ven bijvoorbeeld een onbewoon
baar huis en weten echt niet hoe 
ze aan een renovatie moeten 
beginnen. Een definitieve beslis
sing nemen over de toekomst van 
een woning is niet makkelijk. Mijn 
collega Willem en ik bieden advies 
en ondersteuning op maat. Wist  
je dat er een Gentse organisatie 
bestaat die je pand voor jou op
knapt en via het Sociaal Verhuur
kantoor ook tijdelijk verhuurt?  
Zo hoef je je geen zorgen te  
maken over de renovatie en krijg 
je je woning nadien netjes terug. 
En niet vergeten: er zijn tal van 
renovatie en andere premies.”

   09 266 76 40 (Dienst Wonen)
 leegstandscoach@stad.gent
 www.stad.gent/leegstandscoaches

2
leegstandscoaches

 

450 
leegstaande panden  
(langer dan 1 jaar)
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‘Nog geen duidelijke  
toekomstplannen voor je 
leegstaand pand? De Stad 
helpt je graag op weg.’



VIJF  
VERBORGEN  

PARELS

START
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Om Vlaamse meesters  
als Antoon van Dyck met 

eigen ogen te aanschouwen, 
hoef je niet per se naar 
het museum. In Gentse 

kerken hangen verborgen 
topwerken. Je ontdekt ze 

met In Situ. 

DE ROUTE

Eten zoals de cisterciënzers in de 14de eeuw: oog in oog met de apostelen.
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STAM
Een middeleeuws spitsgewelf 
maakt van de abdijrefter de 
mooiste ruimte van het STAM. De 
vrouwelijke cisterciënzers aten er 
in stilte en dineerden oog in oog 
met de apostelen. Welke hand 
het Laatste Avondmaal en andere 
taferelen schilderde, blijft een 
mysterie. Je beleeft de aanblik zelf 
vanop de eerste rij, zittend aan een 
kloostertafel. Die liet het STAM 
speciaal ontwerpen voor Vlaamse 
Meesters in Situ.

Sint-Jacobs
In de Sint-Jacobskerk vind je een 
werk van Michiel Coxcie. Hij 
bracht de Italiaanse renaissance 
naar de Zuidelijke Nederlanden. 
Geen topstuk had het harder 
te verduren dan Christus aan 
het Kruis. De panelen werden 
verhuisd en verzaagd. Eind vorige 
eeuw liet de Sint-Pietersabdij 
ze restaureren. Medewerkers 
ontdekten prachtige taferelen op 
de achterzijde toen ze het werk 
onderzochten voor de expo Ganda 
en Blandinium.

Sint-Michiels
Emoties troef op de kruisigings-
berg. Een moeder huilt. De wolken 
ogen dramatisch. Golgotha (1630) 
is Antoon van Dyck op zijn best: 
schilderkunst in al zijn kracht en 
eenvoud. Het is het duurste altaar-
stuk dat de meester ooit verkocht. 
Het werk rijmt perfect met de 
eenvoud en de rust van de Sint-
Michiels kerk (Sint-Michielsplein 
4). Ideaal om aan de drukte van de 
binnenstad te ontsnappen.

Topwerken troef 
Het project Vlaamse Meesters 
in Situ toont 45 verborgen 
parels in kunststeden als Gent, 
maar ook in kleine stadjes en 
dorpjes in Vlaanderen. Toeris-
me Vlaanderen en Openbaar 
Kunstbezit Vlaanderen pre-
senteren de werken op de plek 
waar de meesters ze maakten. 

Praktisch
Van 1 juni tot 29 september verwelkomen 
vrijwilligers van Cultuur Gent je elke zaterdag 
en zondag van 14 tot 17 uur.

 www.stad.gent/vlaamsemeestersinsitu
  09 323 61 80 (Cultuur Gent)

Klein Begijnhof 
Lucas Horenbaut bezorgde de 
Vlaamse miniatuurkunst een 
tweede leven aan het Engelse 
hof. Als jonge Gentse schilder 
pakte hij graag groots uit. Getuige 
daarvan De Fontein des Levens 
(1596) in de Begijnhofkerk (Lange 
Violette straat). Christus schenkt 
zijn volgelingen het eeuwige leven 
in dit vrij bloederige tafereel dat 
duidelijk gebaseerd is op Het Lam 
Gods. Let op de duiveltjes boven 
de hoofden van de slechteriken. 
Als dat geen protestanten zijn. 

Sint-Salvator
De schippers in Gent beschou-
wen de Sint-Salvatorkerk (Sint-
Salvator plein 14A) nog altijd als 
hún parochiekerk. Sinds 1857 
laten ze zich meevoeren met de 
hemelse taferelen van de Salvator 
Mundi. Théodore Canneel (die ook 
de Sint-Annakerk versierde) is de 
schilder. Martelaars, maagden en 
monniken trekken op naar een 
vijf meter hoge Christus. Kun jij de 
Gentse heiligen Amandus en Bavo 
spotten in de kleurige stoet?

1 3

4

2

5

©
 Eric Bauwens

©  foto’s 1, 2, 3 en 4: www.lukasweb.be - Art in Flanders / Dominique Provost
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 ‘Met een 3D-bril 
kijk je eeuwen  

terug in de tijd.’
MAARTEN BERKERS STADSARCHEOLOGIE GENT 

heeft er zin in: “In Ierland en Frankrijk 
trekken de archeologiedagen honderd-
duizenden mensen met honderden 
evenementen. Hopelijk groeien deze 
dagen ook in Vlaanderen uit tot een eve-
nement met de uitstraling van een Open 
Monumenten dag.”
Het programma straalt die ambitie uit, 
ook al is Gent nog maar toe aan zijn 2de 
editie. In de Sint-Niklaaskerk tref je 
meer dan een dozijn stands en activi-
teiten van stadsdiensten, van de UGent 
en van archeologische studiebureaus 
en verenigingen. Je verruimt je blik, 

onder meer met een 3D-bril. Plots zie je 
de kerk zoals ze er eeuwen terug uitzag. 
Voor het kerkportaal slaan middel-
eeuwse troubadours, zwaardvechters en 
ambachten hun tenten op. 

Vette jaren
De archeologische markt is het 
orgelpunt van het weekend, en de 
locatie is geen toeval. De openbare 
werken op de Korenmarkt betekenden 
vette jaren voor archeologen. Maarten 
Berkers: “Als er gebouwd wordt, 
zijn wij blij (lacht). Sinds 2016 zijn 
projectontwikkelaars of bouwheren 
verplicht om een archeologisch 
onderzoek te voeren. Ons werk levert 
soms unieke stukken op, zoals een leren 
kindermaskertje uit de 12de eeuw op de 
Korenmarkt. Met alledaagse vondsten 
brengen we precies in kaart wat plaatsen 
vroeger betekenden: de leerlooierijen 
aan de Krook, de eerste haven van Gent 
op wat nu het Bisdomplein is …” 
Ook elders in Gent delen archeologen 
hun kennis. Op 15 juni zijn er geleide 
wandelingen in het centrum en de 
Gentbrugse Meersen. In de Zwarte Doos 
(Dulle-Grietlaan 12) kun je op 16 juni 
naar een lezing over de middeleeuwse 
kook- en eetcultuur, gevolgd door 
een middeleeuwse broodmaaltijd. 
Smaeckelyck!

 www.stad.gent/archeologiedagen2019
  09 266 57 60 (Stadsarcheologie Gent) 
  Schrijf voor 10 juni in voor de wandelingen of de lezing 

via www.go.stad.gent/archeologiedagen. Geen internet? 
Bel Gentinfo op 09 210 10 10.

Wist je dat er ooit een rivier 
stroomde over de Korenmarkt 
en dat de Gentenaars er hun 
doden onder de zoden stop-
ten? Je ontdekt het op de 
archeologiedagen van vrijdag 
14 tot zondag 16 juni.

Recente archeologische ontdekkin-
gen delen met een breed publiek, dat 
zijn de archeologiedagen. Maarten 
Berkers (Stadsarcheologie Gent) 

OP PAD MET  
INDIANA JONES

ARCHEOLOGIEDAGEN



“Sinds ik de 70 voorbij ben, fiets ik 
nog 3 keer per week op dokters
advies. Maar de drukte van de 
koers zoek ik niet meer op. Voor het 
Belgisch kampioenschap in Gent 
maak ik graag een uitzondering. Dat 
ik nu het gezicht word van het BK, 
betekent een welkome waardering. 
Boerke van den buiten zeiden de 
mensen van ‘t stad vroeger tegen 
ons Drongenaars. Maar Drongen 
heeft veel topsporters voort
gebracht: voetballers als  
Kevin De Bruyne nu en Roger  
Vangansbeke in de jaren 50 of  
wielrenners als Tiesj Benoot en  
ikzelf. Ik hoop dat Tiesj als eerste 
over de meet komt aan de Water
sportbaan. Zelf heb ik vroeger nog 
vaak getraind rond het water. Dat 
ging uitstekend: er reden nog  
amper auto’s.”

 www.bkgent2019.be

wie
Walter Godefroot,  

tweevoudig Belgisch kampioen
waar

Watersportbaan

DE AGENDATIPS VAN

Walter Godefroot

Het Belgisch kampioenschap 
wielrennen brengt uitgebreid 
hulde aan Walter Godefroot, 
ploegbaas, wielerheld en 
Drongenaar in hart en nieren.

Expo Walter 
Godefroot
(Drongen)
WO 26 – ZA 29 
JUNI 

Belgisch 
kampioenschap 
wielrennen
ZO 30 JUNI

BK Yellow Ride 
(Watersport-
baan)
ZO 30 JUNI



Expo Reizen 
MA 10 JUNI TOT ZA 7 SEP
Mensen reizen vaker dan ooit.  
Kunnen we dat wel blijven 
doen? Bibliotheek De Krook 
(Miriam Makebaplein 1) 
organiseert vanaf 10 juni 
samen met Lannoo en Trotter 
een expo over duurzaam 
reizen. Je vindt er tips over 
wat er te beleven valt op je 
bestemming, met respect voor 
mens en milieu.
+ www.stad.gent/exporeizen
• 09 323 68 00 (Bibliotheek De Krook)

Kloosterleven Bijloke 
ZO 16 JUNI
Nieuw in het STAM: de rond-
leiding Het kloosterleven in de 
Bijlokeabdij. Een gids voert je 
mee naar de middeleeuwse 
cisterciënzerzusters. Tijdens 
Vlaamse Meesters in Situ (zie 
pagina 16) kun je elke derde 
zondag van de maand zo’n 
rondleiding volgen, telkens  
om 11 uur. Schrijf je in via  
www.go.stad.gent/stam.  
Geen internet? Bel Gentinfo  
op 09 210 10 10.
 

Braderie Publique
DO 30 MEI – ZO 2 JUNI
DO 27 JUNI – ZO 30 JUNI
Van 30 mei tot en met 2 juni  
ga je straatshoppen in de  
Vlaanderenstraat, Brabant-
dam, Mageleinstraat, 
Koestraat, Voldersstraat, 
Henegouwenstraat en 
Walpoortstraat. Van 27 tot  
en met 30 juni staan er 
kraampjes van de Veldstraat 
tot de Langemunt, en in  
de Dampoortstraat en 
de Burgstraat. Leuke 
extraatjes: culinair festival 
Gent Smaakt van 29 mei tot  
2 juni en Shop-op Zondag  
op 2 en op 30 juni. 
+ www.puur.gent/braderiepublique
• 09 210 10 60 (Puur Gent) 

Naar de kermis
VANAF VR 31 MEI
Je mag naar de foor in 
Gentbrugge Noord en 
Zwijnaarde (telkens van 
vrijdag 31 mei tot maandag  
3 juni), Gentbrugge 
Arsenaal en Sint-Kruis-
Winkel (telkens van vrijdag 
7 tot maandag 10 juni), 
Drongen (van vrijdag  
14 tot donderdag 20 juni) en 
Afsnee (van vrijdag 21 tot 
dinsdag 25 juni).
+ www.stad.gent/stadskermissen
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Boekenverkoop 
VR 21 TOT ZO 23 JUNI
In het weekend van 21 tot 
23 juni verkoopt 11.11.11 in 
de Vooruit 30.000 items uit 
Bibliotheek De Krook en  
de wijkbibliotheken. Voor  
2 euro (op vrijdag en zater-
dag van 10 tot 19 uur) of  
1 euro (op zondag van 13 tot 
17 uur) neem je een boek of 
een cd mee naar huis. 
+ www.stad.gent/boekenverkoop 
• 09 323 68 81 (Bibliotheek De Krook)

Midzomerconcert 
ZA 22 JUNI
Tijdens de langste dagen 
van het jaar vindt er een 
dubbelconcert plaats 
in de Sint-Baafsabdij 
(Voorhoutkaai 43). Eerst 
speelt Sangpuy Katatepan 
Mavaliyw uit Taiwan 
samen met violist Wouter 
Vandenabeele en koraspeler 
Bao Sissoko. Daarna is het 
de beurt aan Picea Orientalis 
onder leiding van  
Shalan Alhamwy. 
+ www.decentrale.be
• 09 265 98 28 (De Centrale)

agenda
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Brandweerzone Centrum organiseert 2 dagen spektakel in de kazerne aan de 
Roggestraat 70. Er zijn demo’s van interventies, rondleidingen, ritjes met een 
brandweerwagen en een show van oude brandweervoertuigen. Kinderen glijden 
van de daalmast, kruipen in een brandweerpak en spelen in een schuimbad.  
In de rookmobiel is er een simulatie van een beginnende brand en moet je een  
kind redden.
+ www.brandweerzonecentrum.be 
•  09 268 88 99

Opendeur
brandweer 

ZA 22 EN ZO 23 JUNI

TIP

JUNI

©
 Dieter Telemans

©
 Steven Verovert

FEEST VLAAMSE  
GEMEENSCHAP
Stadshal

SAVE THE DATE >
ZA 6 JULI



BOVENTITEL 
Titeltitel  
Titeltitel
Kinderen tot 10 jaar gaan  
vanaf de paasvakantie 
op speurtocht langs acht 
kijkdozen op Schoolhoeve 
De Campagne in 
Drongen. Zeven geitjes 
hebben zich verstopt 
voor de vos. Kan jij ze 
vinden? En waar is de 
vos gebleven? De route 
haal je af aan het onthaal. 
Op dinsdag 3 april is de 
zoektocht gratis.
 jeugddienst@stad.gent of  09 
269 81 10 
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Expo Godefroot
WO 26 TOT ZA 29 JUNI
Het Belgisch kampioen-
schap wielrennen eindigt 
met 7 rondes door Drongen: 
een hulde aan tweevoudig 
Belgisch kampioen Walter 
Godefroot. In de aanloop 
naar het BK is er een expo 
over de Drongense wieler-
held in café Pallieter 
(Vierhekkensstraat 19), zijn 
supporterslokaal.
+ www.bkgent2019.be
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

BK Yellow Ride
ZO 30 JUNI
Verken je graag het parcours 
van het BK wielrennen? 
Schrijf je dan via de website 
in voor het BK Yellow Ride, 
een aanval op het Guinness 
World Record ‘meeste 
gele truien op een fiets op 
1 locatie’. Als 270 mensen 
zich in het geel hijsen, is 
het record een feit. Vanaf 
7.30 uur haal je je trui af 
aan de Topsporthal, langs 
de Watersportbaan. Na 
de opwarming fiets je een 
rondje van 15 kilometer. Om 
10 uur telt de deurwaarder 
de gele truien. 
+ www.bkgent2019.be

Gentse Feesten 
komen eraan
Van vrijdag 19 tot en met 
zondag 28 juli wordt Gent 
weer de leukste plek van 
Europa. Surf 10 dagen mee 
op een golf van muziek, 
feestvreugde, cultuur en 
theater. Naast niet te missen 
tradities staan er dit jaar 
ook enkele nieuwigheden 
op het programma. Het 
programmaboekje ligt  
vanaf 6 juni in de winkel.
+ www.gentsefeesten.be
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Digicafé 
Vakantieplanning
DO 27 JUNI
Hoe organiseer je efficiënt je 
vakantie via het internet? Op 
het Digicafé voor beginners 
beantwoordt een coach al je 
vragen. Inschrijven is niet 
nodig. Gewoon langskomen 
in Bibliotheek De Krook 
(Miriam Makebaplein 1) is 
de boodschap. Het Digicafé 
vindt plaats op 27 juni van  
10 tot 12.30 uur. 
+ www.stad.gent/digicafe
• 09 323 68 83 (Bibliotheek De Krook)
  

Op 30 juni weerklinkt aan de stadshal het startschot van het Belgisch kampioen-
schap op de weg. De dames starten om 10.15 uur en om 12 uur is het aan de heren. 
Als finale rijden de renners in Drongen 7 plaatselijke rondes van telkens  
15,7 kilometer. De aankomst van de dames is voorzien rond 13.30 uur, die van  
de heren rond 17.15 uur, telkens aan de Watersportbaan, ter hoogte van de  
Topsporthal Vlaanderen (Zuiderlaan 14). Daar is een uitgebreide fanzone  
voor alle supporters. Maak je op voor een spetterend wielerfeest.
+ www.bkgent2019.be
• 09 266 80 00 (Sportdienst) 
•  BK Gent 2019

Belgisch kampioenschap 
wielrennen

Z0 30 JUNI

 voordeel van de maand: 
Voor 7 UiTPAS-punten krijg je op 15 juni een gestreken mastel tijdens de 
Artiestenmoarkt in de tuin van Hotel d’Hane Steenhuyse (Veldstraat 55).

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent
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TIP

Open Minaraad
ontharding 
ZA 22 JUNI
Elke druppel telt, ook voor 
grondwater. Meer dan 40 
procent van de oppervlakte 
van Gent is verhard. Wat 
zijn de gevolgen en wat 
kunnen we eraan doen? 
Op 22 juni denk je er 
samen met de Stedelijke 
Adviesraad voor Milieu en 
Natuur (Minaraad) over 
na in de Sint-Pietersabdij. 
In de voormiddag zijn er 
lezingen en een debat. Na 
de middag vertelt een gids je 
tijdens een wandeling alles 
over de Gentse wateren. 
Schrijf in via www.go.stad.
gent/openminaraad. Geen 
internet? Bel Gentinfo op 
09 210 10 10.
+ www.stad.gent/openminaraad
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en 

Klimaat)

Buurtevenementen
Deze maand zijn er heel wat 
buurtevenementen.
•  Buurtfestival Scheldeoord 

van donderdag 6 tot 
maandag 10 juni 

•  Ongehoord Brugse Poort 
van vrijdag 7 tot zondag  
9 juni 

•  Buurtbarbecue Rabot op 
donderdag 13 juni 

•  Buurtfeest Nieuw Gent-
Steenakker van vrijdag  
14 tot zondag 16 juni 

+ www.stad.gent/buurtevenementen
• 09 266 55 50 (Dienst Ontmoeten en 

Verbinden)

©
 Photo News / Peter De Voecht
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Waar in Gent
Stuur de oplossing vóór maandag 10 juni naar  
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

 “Vorig jaar heeft de brandweer zo’n 12.000 wespennesten 
verdelgd. Een triest record, want wespen zijn erg nuttig. 

Ze jagen op bladluizen, vliegen en muggen. Als je er geen 
last van hebt, laat je het nest beter met rust. Toch moet je 
voorzichtig zijn, zeker met kinderen in de buurt. Hindert 
het wespennest je echt, dan kun je het laten vernietigen. 

Dat kost 40 euro.  
Via www.brandweerzonecentrum.be/e-loket vraag je een 
verdelging aan. Geen internet? Bel dan Gentinfo op het 
nummer 09 210 10 10. Daar krijg je hulp bij je melding. 
De brandweer vraagt om alert te zijn voor de Aziatische 

hoornaar (zie foto). Dat is een exotische wespensoort die 
de bijen bedreigt.”

Gentinfo
 Voor al je vragen over stadsdiensten

Van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 19 uur.
09 210 10 10  gentinfo@stad.gent

‘Er zit een wespennest in 
mijn tuin. Moet ik dat laten 

verwijderen?’
PIETER VAN HECKE, BRUGSE POORT

WEDSTRIJD

GENTINFO

Vraag het aan

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode: 

Vijf winnaars 
krijgen een exemplaar van het hoorspel 
Johanna en het Gravensteen. 

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden het standbeeld aan de  
Academie de Kunstbrug in de Ottogracht.
• Lize Annaert, Drongen
• Guido Delemarre, Gent
• Kato Depoortere, Gent
• Rita Vande Casteele, Ledeberg
• Simonne Vanheesvelde, 

Sint-Amandsberg

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie (Stad Gent).
09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent, www.stad.gent/stadsmagazine
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, 
 Botermarkt 1, 9000 Gent EINDREDACTIE DIENST COMMUNICATIE Yves Deckmyn (coördinatie), 
en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Maarten Messiaen (bladcoördinatie 
en redactie), Bart Desomer, Frank Goetmaeckers, Nathalie Van Laecke (redactie),  
Axelle Verhoustraeten (vormgeving), Liesbet Van Cauteren (LEZ-illustratie en 
vormgeving), Anne Deknock, Thomas Sweertvaegher (fotografie).  
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1  @FREEKSTEVENS 
Gentbrugse Meersen
2  @FERDINANDFEYS 

Oude Dokken
3  @SYLVIACOVENT 

Floraliënhal 
4  @LAURENTVHB 

De Krook

5  @LITTLEHIPSTERDAD 
Claeys-Bouüaert, Mariakerke

6  @NICKVERBAEYS 
Brugse Poort

 7  @VANDEVELDEANN 
Vleeshuistragel
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  Instagram is een gratis app die je op je smartphone of tablet kunt downloaden. 
Via Instagram kun je foto’s delen. 

Verschijn je ook graag op  
deze pagina? Post dan je foto’s 
op Instagram met #instagent  

of mail ze naar 
stadsmagazine@stad.gent. 

Misschien komt je foto wel in het 
Stadsmagazine van volgende 

maand terecht.

#INSTAGENT



Bij een noodsituatie krijg je via BE-Alert 
een sms, e-mail of een gesproken bericht 
via je telefoon.

Een grote brand, overstroming of stroompanne 
in de buurt van je werk, je woning 
of de school van je kind? 

REGISTREER JE GRATIS VIA 
WWW.BE-ALERT.BE

Geen internet? 
Bel Gentinfo op het nummer 09 210 10 10 

voor hulp bij je registratie.

METEEN VERWITTIGD BĲ 
EEN NOODSITUATIE? 


