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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

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van 
de Dienst Communicatie - Stad Gent. 
•  Verantwoordelijke uitgever:  

Stadssecretaris Paul Teerlinck, 
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

•  Eindredactie en coördinatie:  
Jan De Vos 

 09 266 52 92 
 stadsmagazine@stad.gent 
 www.stad.gent/stadsmagazine
  stadsbestuurgent 
  @Stadgent
  Stad Gent 

Postadres:  
Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

•  Stadsmagazine Gent is een realisatie 
van f-twee uitgeverij, www.f-twee.be 

•  Werkten aan dit nummer mee:  
Ellen Beyaert, Ine Bonte, Anne 
Deknock, Bart Desomer, Mieke 
De Buysere, Frank Goetmaeckers, 
Thomas Lecompte, Veronique 
Temmerman, Bjorn Vandenbussche, 
Nathalie Van Laecke, Klaas Verdru.

Expo

Bike to the Future
In de Amerikaanse science
fictionfilm Back to the Future 
zweven de skateboards over 
het dorpsplein en vliegen de 
auto’s door de tijd. Wat 
mogen we dan verwachten 
van een tentoonstelling die 
Bike to the Future heet? 
“Vliegen doen fietsen nog net 
niet”, vertelt  Katrien Laporte 
(Design museum Gent). “Maar 
heel wat modellen spreken tot 
de verbeelding. Marniek Kint, 
de kleinzoon van de Belgische 
wereldkampioen wielrennen 
Marcel Kint, ontwikkelde 
samen met de VIVES 
hogeschool een 3Dgeprinte 
koersfiets voor kinderen. 
De Sada bike kun je plooien 
tot de grootte van een 
toegevouwen paraplu, en aan 
de Fliz bike komen geen 
pedalen te pas: je hangt vast 
aan het frame en trapt jezelf 
vooruit.”

Prototypes
Niet elk idee wordt ook effec
tief op de markt gebracht. Het 
 Design museum Gent haalde 
enkele ingenieuze prototypes 
in huis, zoals de buigbare fiets 
van de jonge Britse industri
eel ontwerper Kevin Scott. 
“Zijn fietsslot werd wellicht 
één keer te veel doorgeknipt 
en dus ontwierp hij een fiets 
die je integraal rond een paal 
kunt vouwen”, aldus Katrien 
Laporte. “Maar niet alleen 
de fiets zelf is het onderwerp 
van creatieve hersenspinsels, 
ook met de accessoires wordt 
volop geëxperimenteerd. Er 
bestaan navigatiesystemen die 
zo groot zijn als een knikker 
en de Hövdigfietshelm, die je 
als kraag rond je nek draagt, 
blaast zich bij een ongeluk 
rond je hoofd op.”
In Gent wordt in april vol
gend jaar het circulatieplan 

ingevoerd om de binnenstad 
te ontlasten van nodeloos 
doorgaand verkeer. Daarmee 
treden we in de voetsporen 
van steden als Kopenha
gen, die al sinds jaar en dag 
inzetten op een verkeersvrije 
stadskern. Ook die voorbeeld
steden komen in de expo aan 
bod. Katrien Laporte: “Vorig 
jaar bouwde de kunstenaar 
Olafur Eliasson een iconische 
fietsbrug in Kopen hagen, 
gebaseerd op een zeilschip. 
Het is maar een van de vele 
inspirerende fietsbruggen in 
deze stad.”

Rizoma (IT), '77/011 Metropolitan', carbonvezel en aluminium, 2015, ©Rizoma

INFO: 'Bike to the future'
nog tot en met 23 oktober in het 
Design museum Gent
Jan Breydelstraat 5

 09 267 99 99
 museum.design@stad.gent
 www.designmuseumgent.be
 

Bevoegd: schepen Annelies Storms
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GENT STADSMAGAZINE

Floraliën
terug thuis

Na 26 jaar keren de Floraliën 
terug naar de stad. Het 
evenement laat niet alleen 
Flanders Expo achter zich, 
het neemt nu ook vier 
verschillende locaties in. 
Wie van bloemen en planten 
houdt, wandelt deze lente 
van de ene verrassing naar de 
andere.

Leer
fietsen

In zeven Gentse wijken kunnen 
volwassenen leren fietsen. Je 
betaalt 15 euro voor tien lessen, 
inclusief het gebruik van de 
fiets en de fietshelm. Het fietsen 
leer je stap voor stap: “We 
beginnen met de fiets aan de 
hand als het moet.”

Tweede
kansonderwijs

Was je de school beu, maar wil 
je nu toch graag je diploma 
halen of een vak leren? Of 
wil je vooral het Nederlands 
onder de knie krijgen? Het 
kan allemaal in CVO GENT. 
Het centrum viert dit jaar 25 
jaar tweedekansonderwijs.

Rituelen
Erfgoeddag

Doopfeesten en 
zwaardgevechten, de 
plechtigheden in kerken en 
moskeeën: ze verlopen volgens 
vaste, vaak eeuwenoude 
regels. Erfgoeddag staat 
dit jaar in het teken van 
dergelijke rituelen, op zondag 
24 april, tussen 10 en 18 uur.

04  Lucht meten

12  Wedstrijd waar in Gent?

13  Mini stadsbeiaardiers

14  Barbecue-tijd

06

09

16

18

15 Dienstencentrum Ledeberg

19  De vier: Jong & Wijs

20  Agenda

Extra katern 
Mobiliteitsplan
in het midden
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kort

Hoe zit het met de 
luchtkwaliteit in de Gentse 
straten? Om dat te weten 

hangt de Stad samen 
met de VMM (Vlaamse 

Milieumaatschappij) een 
vijftigtal meettoestellen op, 

verspreid over Gent. Wil je er 
eentje in jouw straat of buurt? 

Tot vrijdag 15 april kun je je 
kandidaat stellen op  

go.stad.gent/meetdelucht of 
09 210 10 10 (Gentinfo).  

Wie weet komt er dan van 
begin juni tot begin december 

zo'n meettoestel in je straat.
Wil je meer weten over deze 

meetcampagne en over wat je 
zelf kan doen voor gezonde 

lucht, surf dan naar  
www.stad.gent/meetdelucht.

Nieuwe  
erfgoedborden 

Een aantal topmonumenten 
in het hart van de stad, zoals 
het Gravensteen, het stadhuis 
en het belfort, kregen enkele 
jaren geleden al een wijnkleurig 
erfgoedbord met daarop onder 
meer de geschiedenis van het 
gebouw. Eind vorig jaar plantte 
Gent er 41 bij, in het stadscentrum 
en in deelgemeenten. Ook enkele 
kunstwerken, waaronder het 
kunstwerk op het landgoed De 
Campagne in Drongen, kregen een 
visitekaartje met informatie over 
de kunstenaar en het kunstwerk 
zelf. Een volledig overzicht van de 
nieuwe erfgoedborden vind je op 
www.stad.gent (tik ‘infoborden’ in 
het zoekvenster).

 09 269 84 80 (Cultuurdienst)

Gezocht:  
woonzoek vrijwilligers

Een betaalbare, degelijke woning vinden in 
Gent is een hele klus. Het Intersectoraal 
Woonzoekteam zoekt vrijwilligers die 
mensen willen helpen om via kranten, 
internet, immokantoren, … een geschikte 
woning te vinden. Je geeft informatie en 
advies over praktische zaken en je gaat 
eventueel mee op ‘huizenzoektocht’.  
Je krijgt de nodige vorming en je wordt 
ondersteund door de projectmedewerker. 
Ben je minstens 18 jaar, heb je enkele uren 
per week vrij en ben je gemotiveerd om 
iemand te ondersteunen in zijn zoektocht 
naar een woning? Neem contact op met het 
Intersectoraal Woonzoekteam op 
woonzoekteam.gent@cawoostvlaanderen.be 
of 0499 75 22 91. Het Woonzoekteam kwam 
tot stand met steun van de Provincie 
Oost-Vlaanderen.

 09 266 76 40 (Dienst Wonen)

GEVELTUIN 
INFOAVOND
in januari en februari alleen al 
 werden 56 geveltuintjes aangelegd 
in Gent. Er zelf eentje aanleggen is 
niet zo moeilijk, maar vaak steken 
toch enkele vragen de kop op.  
Welke planten kies je het best?  
Hoe begin je eraan? De oplossing: 
vraag een gratis infoavond aan. 
Verzamel minstens 15 mensen die 
geïnteresseerd zijn en spreek af met 
de Groendienst op 09 225 68 59 of 
groendienst@stad.gent.

  www.stad.gent/geveltuinen 

LUCHT METEN  
IN DE GENTSE STRATEN

4

http://www.stad.gent
mailto:groendienst@stad.gent
http://www.stad.gent/geveltuinen


Kajak en kano
op de Leie  

Vanaf zaterdag 16 april tot eind september 
kun je opnieuw deelnemen aan begeleide 
kajak- en kanotochten op de Leie. De 
dagtochten brengen je langs Afsnee of tot 
in hartje binnenstad. Tijdens een avondlijke 
fakkeltocht geniet je van het mooi verlichte 
centrum. Een tocht duurt gemiddeld 5 uur, 
inclusief pauze, en kost 12,5 euro per persoon. 
Voor een fakkel betaal je 3,2 euro per boot. 
Reserveren doe je minstens vier weken vooraf 
via het aanvraagformulier op www.stad.gent (tik 
‘kajaktochten’ in het zoekvenster). 

 09 266 81 70

Begraafplaats 
Gentbrugge
Opknapbeurt

Op 5 september 1943 
lieten 110 mensen het leven 
tijdens bombardementen 
op het vormingsstation in 
Merelbeke.  
Na een bommentapijt 
op 10 april 1944 kwamen 
daar nog eens 428 
doden bij. Een deel van 
die burgerslachtoffers 
zijn begraven op de 
begraafplaats van 
Gentbrugge. Hun graven 
kregen dit voorjaar een 
opknapbeurt: de arduinen 
grafmonumenten werden 
gereinigd en de boomschors 
tussen de graven werd 
vervangen door bloeiende 
planten. Jaarlijks reserveert 
de Stad 25.000 euro 
voor het onderhoud van 
eregraven. 

 09 225 68 59 (Groendienst)

WEGENWERKEN HONDELEE
In april starten de Stad en FARYS met wegen- en rioleringswerken in 
de Hondelee en een deel van de Zwartekobenstraat in Zwijnaarde. 
De Hondelee (tot en met het kruispunt met de Eggestraat) en de 
Zwartekobenstraat (vanaf Hondelee tot huisnummer 20) krijgen een rijweg 
in asfalt en een gescheiden rioleringsstelsel met een aparte afvoer voor 
regen- en afvalwater. De werken worden, als alles volgens plan verloopt, in 
het najaar van 2017 afgerond. 

 09 266 79 00 (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen) 
 www.stad.gent/openbarewerken

5

DÉ GENTSE  
STUDENT-ONDERNEMER
STEM ONLINE 

In 2015 werd Maxim Sergeant 
met zijn project bakkersonline.be 
verkozen tot Dé Gentse Student-
Ondernemer. Wie wordt dit jaar 
de ambassadeur voor het student-
ondernemerschap in Gent? De vijf 
finalisten zijn gekend en jij bepaalt 
mee welke vier ondernemers 
verder dingen naar de titel. Breng 
uiterlijk op zondag 10 april je stem 
uit op www.gentseondernemer.be. 

 09 210 10 60 (OOG) 
 www.gentseondernemer.be
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“Je kunt kiezen tussen 
dag-, avond- of 

afstandsonderwijs.”

“Twee op drie 
cursisten zijn 

jonger dan 26.”

EEN TWEEDE KANS
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onderwijs

Was je de school beu, maar wil je nu toch graag je diploma 
halen of een vak leren? Of wil je vooral het Nederlands onder 
de knie krijgen? Het kan allemaal in CVO GENT. Het centrum 

viert dit jaar 25 jaar tweedekansonderwijs.

INFO  
CVO GENT, Martelaarslaan 13, 9000 Gent 

 09 225 04 36  info@cvo.gent   www.cvogent.be 
 zie www.stad.gent/stadstv (vanaf 6 april)

Bevoegd: schepen Elke Decruynaere

Werk vinden zonder diploma is moeilijk. 

Toch verlaat een groeiend aantal 

18-plussers de school met lege handen 

– in Gent één op vijf jongeren. Die 

evolutie merk je in de inschrijvings-

cijfers van het Centrum voor 

Volwassenen onderwijs (CVO) GENT, 

vertelt coördinator Valerie Marescau. 

“De leeftijd van onze cursisten is 

stelselmatig gedaald: 64% is nu tussen 18 

en 25 jaar. Velen  hopen op een tweede 

kans om toch een diploma te halen. Ons 

systeem is flexibel. Je kunt inschrijven 

in september of februari en kiest voor 

een traject op maat, met dag-, avond- en 

afstandsonderwijs. Met een traject-

begeleider bespreek je wat voor jou de 

beste aanpak is.”

Koks op komst
Dit schooljaar hebben 1.652 mensen zich 

ingeschreven voor een middelbare 

schoolopleiding. De richting humane 

wetenschappen (ASO) trok 81  mensen . 

De meeste cursisten kiezen voor een 

beroepstechnische opleiding.  

De populairste richtingen zijn voeding 

(524 inschrijvingen), hout (381), 

mechanica -elektriciteit (240), bouw (177) 

en handel (167). 

Valerie Marescau: “385 cursisten 

combineren die beroepsopleiding met 

een ‘aanvullende algemene vorming’.  

Dat moet als je een diploma wil halen. 

In die vorming geven we wel alleen 

basis vakken zoals wiskunde en talen. 

Lichamelijke opvoeding hoef je niet 

meer te volgen.” (lacht)

Waarom gaan niet meer cursisten voor 

een diploma? “Sommigen hebben er al 

één en willen zich gewoon bijscholen , 

om sterker op de arbeidsmarkt te staan. 

Anderen volgen een opleiding als 

 hobby. Dat kan een vreemde taal zijn 

maar ook siersmeden of kantklossen.”

Eén groot CVO
Het publiek van CVO GENT werd niet 

alleen jonger, maar ook kleurrijker.  

Dat heeft alles te maken met de 

toe name van anderstalige nieuw-

komers.  

Dit schooljaar volgen 2.675 studenten 

NT2 (Nederlands Tweede Taal). 

Valerie Marescau: “Om beter op de 

veranderingen in te spelen, zijn CVO 

Leerdorp en CVO De Bargie gefuseerd 

tot CVO GENT. Ons aanbod en onze 

expertise sluiten mooi op elkaar aan.” 

CVO GENT viert 25 jaar tweedekans-

onderwijs op maandag 18 april met 

onder meer een open lesnamiddag en 

een tentoonstelling. De opendeurdag 

vindt plaats op zaterdag 4 juni. 

mailto:info@cvo.gent
http://www.cvogent.be


MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

ADMINISTRATIEF CENTRUM (AC) ZUID - WOODROW WILSONPLEIN 1

BELASTINGEN EN INVORDERINGEN

9-12.30 uur 9-12.30 uur 9-12.30 uur
Gesloten

9-12.30 uur
Gesloten

14-16 uur

BURGERZAKEN EN MIGRATIE

9-12.30 uur 9-12.30 uur 9-12.30 uur

Gesloten

9-12.30 uur 9-12.30 uur

14-16 uur 14-16 uur 14-16 uur 14-16 uur

16.30-19 uur
(op afspraak)

GENTINFO-PUNT AC ZUID

8.30-16.30 uur 8.30-19.00 uur 8.30-16.30 uur 8.30-16.30 uur 8.30-16.30 uur 8.30-12.30 uur

INFOPUNT MIGRATIE - MILIEU EN KLIMAAT - STEDENBOUW - WONEN 

9-12.30 uur 9-12.30 uur 9-12.30 uur

Gesloten

9-12.30 uur

Gesloten16.30-19 uur
(op afspraak)

14-16 uur

VRIJWILLIGERSLOKET

9-12.30 uur Gesloten Gesloten Gesloten 9-12.30 uur Gesloten

MOBILITEITSBEDRIJF - SINT-MICHIELSPLEIN 9

MOBILITEITSBEDRIJF

9-12.30 uur 9-12.30 uur 9-12.30 uur

Gesloten

9-12.30 uur

Gesloten16.30-19 uur
(op afspraak)

14-16 uur

ADMINISTRATIEF CENTRUM (AC) PORTUS - KEIZER KARELSTRAAT 1

ONDERSTEUNINGSPUNT ONDERNEMERS GENT (OOG)

9-12.30 uur 9-12.30 uur 9-12.30 uur
Gesloten

9-12.30 uur
Gesloten16.30-19 uur

(op afspraak)
14-16 uur

DIENSTENCENTRA: GENTBRUGGE - NIEUW GENT - ST.- AMANDSBERG - WONDELGEM

BURGERZAKEN DEELGEMEENTEN

Gesloten

9-12.30 uur 9-12.30 uur

Gesloten

9-12.30 uur

Gesloten
14-16 uur 14-16 uur 14-16 uur

16.30-19 uur
(op afspraak)

DIENSTENCENTRA: DRONGEN- LEDEBERG – MARIAKERKE – OOSTAKKER – ST.–DENIJS-WESTREM- ZWIJNAARDE

BURGERZAKEN DEELGEMEENTEN

9-12.30 uur

Gesloten

9-12.30 uur

Gesloten

9-12.30 uur

Gesloten
14-16 uur 14-16 uur 14-16 uur

16.30-19 uur
(op afspraak)

  Meer klantvriendelijke loketuren

  Een uur langer open op  
 zaterdagochtend (tot 12.30 uur)

  Eén avond per week open tot 19 uur (op afspraak)

Contact en maken van een avondafspraak:  stad.gent/betere-tijden  Gentinfo 09 210 10 10

OVERZICHT NIEUWE OPENINGSTIJDEN LOKETTEN (vanaf 11 april 2016)

  Alle loketten open om 9 uur, 
 ook open op woensdagnamiddag

 Donderdag = algemene sluitingsdag 
 (Gentinfo-Punt AC Zuid blijft wel open)
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Floraliën Gent

BLOEMENFESTIVAL  
KOMT WEER THUIS

De allereerste Floraliën vonden plaats 

in 1809. Nu ja, ‘Floraliën’ is een groot 

woord: Gentse telers toonden toen 

gewoon hun planten in een herberg 

aan de Coupure. Een eeuw later 

verhuisde de bloemenshow naar de 

Floraliënhal in het Citadelpark, om in 

1990 naar Flanders Expo te trekken. 

Nog eens een kwarteeuw later wordt 

het een blij weerzien met de stad: voor 

de 35ste editie palmen de Floraliën vier 

locaties in. De Bijloke, de 

Leopoldskazerne, het Sint-Pietersplein 

en het Citadelpark zullen er van 22 april 

tot 1 mei extra fleurig uitzien.

Nieuwe stijl
Heb je een zwak voor bloemen? Zoek je 

groene inspiratie? Dan mag je de 

Floraliën eigenlijk niet missen. Je krijgt 

de kans immers maar om de vier jaar. 

Met het nieuwe concept duikt het 

evenement recht de 21ste eeuw in. Er 

wordt veel meer ingezet op beleving en 

interactie met onder meer workshops, 

pop-ups en inspiratietuinen. Kinderen 

krijgen een doeboekje mee. 

Op elke locatie werken gerenommeerde 

bloemenkunstenaars rond een thema 

en voor het eerst dringen de Floraliën 

zelfs door tot in de musea langs het 

parcours. Ook 'traditionele' bezoekers 

zullen hun hart nog eens kunnen 

ophalen en genieten van een wandeling 

tussen de bloemen, zoals in de 

Floraliënhal.

Brug over de stadsring
De Floraliën mikken op alle leeftijden. 

Wie minder goed te been is, kan mee 

met de pendelbus. Een onbedoelde 

attractie wordt wellicht de tijdelijke 

voetgangersbrug over de kleine 

stadsring R40, aan de Kunstlaan. 

Regen? Die mag de pret niet drukken, 

want meer dan 70 procent van de 

bezienswaardigheden is overdekt.

Een bezienswaardigheid die je niet mag 

missen is het paviljoen van de Stad 

Gent op het Sint-Pietersplein. Daar 

krijgt de bezoeker in een bijzondere 

maquette een ideaal toekomstbeeld te 

zien van Gent als groene stad.

Na 26 jaar keren de Floraliën terug naar de stad. Het 

evenement laat niet alleen Flanders Expo achter zich, 

het neemt nu ook vier verschillende locaties in. Wie van 

bloemen en planten houdt, wandelt deze lente van de 

ene verrassing naar de andere.

9
>>Bevoegd: schepen Tom Balthazar
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MET DE KLOK MEE
•  Je bent vrij om te starten waar je wil, maar de organisatie 

raadt aan om te beginnen aan de Bijlokesite. Daarna gaat 
het achtereenvolgens naar de Leopoldskazerne, het Sint-
Pietersplein en het Citadelpark. Met de klok mee, dus. 

• De vlotste manier om naar de Floraliën te komen is met 
de fiets of het openbaar vervoer. Wie met de auto komt, 
gebruikt het best de P+R   (station Gent-Sint-Pieters of The 
Loop). Meer info op mobiliteit.stad.gent/floralien. 

GRATIS AZALEA
Bezoekers die zich op 22, 23, 29 of 30 april (van 12 tot 18 
uur) met hun toegangsticket aanmelden aan de Travak-
container in de Brabantdam, krijgen een gratis azalea.

1  BIJLOKE East meets west

WELKOM IN  
CAFÉ FRASCATI
Het STAMcafé wordt 
tijdelijk omgedoopt tot 
Café Frascati, als eer-
betoon aan de herberg 
waar in 1809 de eerste 
Floraliën plaatsvonden.

IKEBANA EN KANAZAWA
Azalea en camellia? Zo Gents als water zooi, 
zou je denken. Maar eigenlijk komen deze 
klassiekers uit de Gentse sierteelt uit het verre 
oosten. Op de Bijlokesite word je met een 
beleefde buiging verwelkomd door gastland 
Japan. Akane Teshigahara, grootmeesteres van 
de ikebana (Japanse bloemsierkunst), stelt een 
installatie voor. En Kanazawa, zuster stad van 
Gent, richt een Japanse tuin in. 

2  LEOPOLDSKAZERNE Bomen in de stad

INSPIRATIE VOOR TUIN,  
KOER EN MUUR
Militair kaki en camouflagegroen zijn verdwe-
nen uit de Leopoldskazerne. Het binnenplein 
wordt een inspirerende stadstuin, met een 
verticale tuin, een bomenhoroscoop, een 
labyrint van laurier, mobiele tuinelementen, 
neerhofdieren en bijen. Voor de kinderen is 
dit een groen paradijs.

1

Akane Teshigahara, groot-
meesteres in ikebana.

Knutselen voor kinderen met groene vingers. 

Een muur: meer heb je niet nodig  
voor een verticale tuin.

In de Leopoldskazerne vind je inspiratie  
voor je eigen stukje stadsgroen.

Kanazawa, zusterstad van Gent, creëert een 
Japanse tuin. De touwen beschermen de 
bomen tegen zware sneeuwval.

FLORALIËN GENT
•  Bloemen en planten in  

dialoog met de stad
•  22 april > 1 mei 2016 
•  8 tot 22 uur
•  Bijlokesite • Leopoldskazerne 
•  Sint-Pietersplein • Citadelpark

INFO EN TICKETS
 www.floralien.be 
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3  SINT-PIETERSPLEIN Verleden en toekomst

EEN RUIKER VOOR SINT-PIETER
Blikvanger hoog in de Sint-Pieterskerk is een 
reusachtige bloemenluchter van florist Tomas 
De Bruyne. 

ABDIJTUIN EN BINNENPLEIN
Zowel de abdijtuin – met een 'land art-installatie' 
van Bob Verschueren – als het binnenplein – 
voor de gelegenheid verkaveld tot stadstuintjes 
– zijn gratis toegankelijk. 

KASSEN EN ICONISCHE GEBOUWEN
Op het Sint-Pietersplein staan vier domes – 
ronde tentstructuren – met daarin warme en 
koude kassen. Hier vind je ook het paviljoen 
van de Stad Gent met een maquette van 
een utopische groene stad. Tip: doe mee 
aan de wedstrijd en haal een van de knappe 
bouwstenen in huis. 

 www.stad.gent/floralien

VERBLOEMDE HOOFDZONDEN
Zonden kunnen er heel verleidelijk uitzien. 
In de pandgangen van de Sint-Pietersabdij 
ontdek je bloemencreaties rond het thema 
van de hoofdzonden.2

4

3

FLORALIËNHAL WORDT 
WEER FLORALIËNHAL
Het is dertig jaar geleden dat er 
nog bloemen in de Floraliën hal 
stonden. Het evenement keert 
terug naar zijn roots: de telers 
zullen samen weer een kleur-
rijke zee van bloemen  creëren. 
Buiten spreken zes tuinen 
letterlijk je zintuigen aan.

FLOWER POWER IN HET MSK
Ook de overburen van het Museum voor Schone 
Kunsten zeggen het met bloemen. Flower Power is 
een mix van bloemenstillevens van vroeger en actuele 
creaties. Centraal staat een grootschalig kunstwerk van 
Gerda Steiner en Jörg Lenzlinger. Zij zijn bekend voor 
hun droomlandschappen die ze maken met bloemen, 
takken en hergebruikte materialen. 

Bromelia’s en andere planten in de warme kas. Bloemenluchter in de Sint-Pieterskerk.

Gerda Steiner en Jörg Lenzlinger in het MSK.

De Floraliënhal anno 1913.

Een utopisch, groen toekomstbeeld van de stad Gent.

Led-kweeklampen bevorderen de plantengroei.

4  CITADELPARK 
 Een feest voor alle zintuigen
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kort

wedstrijd

WAAR
IN

GENT

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Stuur de oplossing vóór 13 april naar: Stadhuis, 
Wedstrijd Waar in Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent. 
Meespelen kan ook via  waaringent@stad.gent. 

De vijf winnaars 
ontvangen ‘Schaap zoekt Groen’, een boekje 
voor 6-jarigen over een schaapje dat in een 
appartementsgebouw woont en zijn groene wei 
mist ... Dit boekje, geschreven door Eef Rombaut 
en geïllustreerd door Emma Thyssen, wordt 
geschonken door de Jeugddienst.

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
 herkenden het Muinkpark:

• Jeanne Hamerlynck, Gent
• Jean Pierre Duyck, Gent
• Frie Mortier, Gentbrugge
• Leopold Rysenaer, Sint-Amandsberg
• Sofie Steen, Gent

Vochtproblemen
subsidie
 
Heeft je woning te kampen met vochtproblemen en wil je die aanpakken?  
De premie woonkwaliteit van de Dienst Wonen omvat onder andere subsidies 
voor vochtweringswerken. Je kunt maximaal 1.500 euro van de kosten 
terugkrijgen (het bedrag dat je maximaal kunt terugkrijgen is afhankelijk van je 
inkomen). Voor meer info en voorwaarden, surf naar  
www.stad.gent/woonpremies (> Woonpremie Woonkwaliteit) of kom langs in 
een woonwinkel in je buurt (tik ‘woonwinkel’ in het zoekvenster op  
www.stad.gent voor een overzicht van alle woonwinkels).

 09 266 76 40 (Dienst Wonen)

Interfederaal Gelijkekansencentrum
wordt Unia

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum, waar je terecht kunt voor meldingen 
of vragen over discriminatie en racisme, heet voortaan Unia. De Gentse 
afdeling, ‘Unia Regio Gent’, vind je in het Administratief Centrum Zuid, 
Woodrow Wilsonplein 1. Bel of mail op voorhand voor een afspraak.  
Wil je een geval van discriminatie melden? Bel het gratis nummer 0800 12 800 
of sms 8989.

 09 268 21 68  gent@unia.be

Subsidie 
toegankelijkheid  
handelszaken 

Ben je eigenaar of huurder van een handelspand 
en wil je de toegankelijkheid verbeteren voor 
personen met een fysieke beperking? Door 
bijvoorbeeld aanpassingen te doen in de 
toiletruimte (horeca), pashokjes (kledingzaken) 
of aan de ingang? Dan kun je rekenen op een 
subsidie van de Stad. Die bedraagt 40% van de 
gemaakte kosten. Je kunt de subsidie zowel voor 
als na de werken aanvragen en de werken mogen 
in totaal twee jaar duren. Goed om te weten: 
voor dit soort werken moet je het advies van 
de toegankelijkheidsambtenaar bij de aanvraag 
voegen. Het reglement en het aanvraagformulier 
zijn te vinden op  
www.oogent.be > Steunmaatregelen > Verfraaiing 
handelspanden, of haal een exemplaar bij het loket 
van het OOG, AC Portus, Keizer Karelstraat 1.

 09 210 10 60  www.oogent.be
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Mobiliteitsplan

Gent blijft groeien. Meer dan een kwart miljoen mensen wonen er, tienduizenden mensen komen er om te 

werken of te studeren. Dat maakt van Gent een bruisende stad maar heeft ook een serieuze impact op het 

vlak van mobiliteit: een dichtslibbend wegennet, een groeiende mix van auto’s, openbaar vervoer, fietsers 

en voetgangers en te veel fijn stof in de lucht.  

Daar wil de Stad met HET MOBILITEITSPLAN iets aan doen. Het plan moet het verkeer in en uit de stad in 

goede banen leiden én de verschillende vervoersvormen (auto’s, openbaar vervoer, fietsen en voetgangers) 

beter op elkaar afstemmen. 

Het doel? Een meer verkeersveilige, bereikbare, kindvriendelijke en economisch aantrekkelijke stad creëren, 

met een hoge leefkwaliteit. Minder druk vanuit het verkeer zorgt ook voor aangenamere pleinen en straten, 

waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen. 

Het Mobiliteitsplan bestaat onder meer uit het Parkeerplan en het Circulatieplan. 

HET PARKEERPLAN, dat reeds in de eerste helft van 2016 van start gaat, bevat alle parkeermaatregelen 

voor auto’s en fietsen.

HET CIRCULATIEPLAN, dat ingevoerd wordt op 3 april 2017, wil het stadscentrum ontlasten van doorgaand 

verkeer. Dit door onder meer het gebied binnen de stadsring in sectoren op te delen en de voetgangerszone 

uit te breiden. 

Op de volgende pagina’s lees je meer over het Mobiliteitsplan in het algemeen, en over het Parkeer- en 

Circulatieplan in het bijzonder. 



2

GENT GROEIT …

HOE BLIJFT GENT BEREIKBAAR EN AANTREKKELIJK?

Ruim 250.000 inwoners

> stijging met ongeveer 
9.000 inwoners op vijf jaar

Meer dan 70.000  
studenten in Gent 

Bijna 180.000
mensen werken 

in Gent

Gent telt bijna 
11.000 (handels)- 
ondernemingen

Ruim 530.000 
toeristen

> stijging met ongeveer 
140.000 toeristen op vijf jaar

> stijging met ongeveer 
10.000 studenten op vijf jaar

> stijging met ongeveer 1.500 
vennootschappen op vijf jaar

> stijging met ongeveer 
8.000 jobs op vijf jaar

650.000 
verplaatsingen 

per dag

Beperkte 
doorstroming 

openbaar vervoer

> waarvan meer dan 
50 % met de wagen

Zeker 40% van het 
verkeer binnen de R40 

is vermijdbaar

Conflicten tussen 
voetgangers en fietsers

Vlot openbaar 
vervoer

Auto’s snel stad in/uitVeiliger en 
comfortabeler

fietsen

Betere verbindingen 
van en naar de stad

Optimalere 
inzet van 
parkeer-
aanbod

Fijn stof stijgt

Meer ruimte voor 
voetgangers

Aantrekkelijke 
straten

Kindvriendelijk
Verkeer

Meer mogelijk-
heden voor lokale 

handelaars
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Nog intensere dialoog

• Het stadsbestuur besteedt extra aandacht aan de 

mobiliteits noden van bepaalde groepen zoals zorg-

verstrekkers, aannemers, mensen met een beperking, 

handelaars en bedrijven, … Om hun betrokkenheid te 

verhogen, lanceert de stad bovenop de bestaande kanalen 

ook nieuwe vormen van participatie.

• In de lente van 2016 plannen we gesprekken met 

specifieke doelgroepen om oplossingen voor hun 

bekommernissen te zoeken. Aan de uitgangspunten van 

het Circulatieplan wordt evenwel niet geraakt. 

• Na de invoering van het Circulatieplan, op 3 april 

2017, organiseert de stad kwalitatieve bevragingen 

van Gentenaars en bezoekers om zo mogelijke 

knelpunten die nog opduiken op te vangen. Het gaat 

om een wetenschappelijk verantwoorde enquête bij een 

representatieve groep mensen.

• Een belangrijk instrument voor inspraak wordt het 

burgerkabinet. Dat zal bestaan uit 120 tot 150 Gentenaars 

die het Circulatieplan mee evalueren en adviezen 

formuleren. Het burgerkabinet komt om de vier maanden 

samen en zal een afspiegeling vormen van de Gentse 

bevolking. Geïnteresseerden kunnen hun gegevens 

opgeven op go.stad.gent/burgerkabinet of bellen naar 

Gentinfo op 09 210 10 10.

IEDEREEN KAN EIGEN MOBILITEITSKEUZES BLIJVEN MAKEN

We zijn bijna allemaal stappers en trappers. We maken allemaal wel eens gebruik 
van het openbaar vervoer en verplaatsen ons geregeld met de wagen. Het komt 
er alleen op aan om op het juiste moment voor het gepaste vervoersmiddel te 
kiezen. Laten we met z’n allen even nadenken voor we de deur uitgaan. Bekijk wat 
voor jou het beste werkt.

De 10 principes van het Mobiliteitsplan
1  Meer leefkwaliteit en een betere bereikbaarheid staan voorop. 
2  Iedereen kan zijn bestemming bereiken, ongeacht het 

vervoersmiddel. De weg naar je bestemming kan wel wijzigen.
3  De Stad moedigt iedereen aan om zich bewuster te 

verplaatsen. Wat is het meest gepaste vervoersmiddel om je 

te verplaatsen van punt A naar punt B?
4  De voetgangerszone wordt groter. Dat zorgt voor een 

aangenamer winkel-wandelgebied en geeft de lokale 

handelaars meer mogelijkheden, bijvoorbeeld voor het 

plaatsen van een terras. Sommige winkelstraten worden 

tussen 11 en 19 uur verkeersvrij.
5  De Stad investeert in haar fietsinfrastructuur: de fietspaden 

en fietsoversteekplaatsen worden veiliger en comfortabeler. 

Minder gemotoriseerd verkeer tegen een lagere snelheid 

verhoogt de fietsveiligheid.
6  Betere doorstroming openbaar vervoer, met meer comfort 

aan de haltes.
7  Bestemmingsverkeer krijgt voorrang. De binnenstad 

wordt opgedeeld in zes sectoren en een centraal gelegen 

voetgangerszone. Wie niet in de binnenstad moet zijn, zal het 

centrum niet langer met de wagen kunnen doorkruisen. Dit 

verhoogt de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de bewoners 

en gebruikers.
8  In heel Gent worden de snelheden bekeken en waar nodig 

aangepast. De zone 30 in de binnenstad is hier een voorbeeld 

van.
9  De Stad creëert nieuwe Park & Rides (P+R). Dit zijn locaties 

waar mensen hun auto kunnen parkeren om vervolgens 

te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar hun 

bestemming te gaan. Bestaande P+R worden geoptimaliseerd.
10  Parkeren voor bewoners krijgt voorrang en het bestaande 

parkeeraanbod – zowel op straat als in de ondergrondse 

parkeergarages – wordt zo goed mogelijk ingezet.  

De centrumparkings blijven bereikbaar.

Vragen over het Mobiliteitsplan?
 Op www.stad.gent/mobiliteitsplan vind je de   

 beschikbare info overzichtelijk gebundeld.

 Bij de mobiliteitslijn (09 210 10 30) kun je   

 terecht op weekdagen, van 9 tot 17 uur. 

 Je kunt je vraag ook stellen via e-mail,  

 op mobiliteit@stad.gent. 
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Dampoort -  
Sint-Amandsberg 
vanaf 9 mei

Alle andere 
bewonerszones 

volgen in het najaar

Ledeberg - 
Gentbrugge 
vanaf 23 mei

Buurt ten noorden van 
station Gent-Sint-Pieters

vanaf augustus

Buurt ten zuiden van 
station Gent-Sint-Pieters

vanaf 4 juli 

Nieuw Gent 
vanaf 6 juni

Oostakker

Wondelgem

Mariakerke

Drongen

Sint-Denijs-Westrem

Zwijnaarde



De grote principes
•  Meer buurten in Gent krijgen een ‘bewonerszone’. 

Hierdoor kunnen meer bewoners hun wagen dichter bij 

hun huis parkeren.

• In je eigen bewonerszone parkeer je gratis met een 

bewonersvergunning. Buiten je eigen bewonerszone 

moet je betalen aan een parkeerautomaat.

• Er komen nieuwe parkeerautomaten, waarbij je je 

nummerplaat ingeeft. Een ticket achter de voorruit 

leggen, hoeft niet meer. 

• Als je niet betaalt aan de parkeerautomaat of als je 

onterecht parkeert op een plaats die voorbehouden is 

voor bewoners, krijg je een retributie.

• Personen met een beperking kunnen bovengronds 

overal gratis parkeren (met een kaart voor personen 

met een handicap), behalve op een parkeerplaats die 

voorbehouden is voor bewoners. Ondergronds zijn er 

speciale plaatsen gereserveerd voor mensen met een 

handicap, die zijn wel betalend.

• De prijs om een uur te parkeren is niet in elke straat 

dezelfde. Hoe verder van het stadscentrum, hoe 

goedkoper de tarieven.

• Om de winkelende bezoekers voldoende parkeerplaats 

te bieden, geldt in de commerciële straten een 

aangepast parkeerregime. Tussen 9 en 19 uur mag je 

maximaal 3 uur parkeren. Langparkeren is daar niet 

mogelijk.

Wanneer?
Niet alle zones worden op dezelfde dag ingevoerd. 

De start van de nieuwe bewonerszones en het betalend parkeren 

verloopt in fasen:

9 mei 2016 Dampoort - Sint-Amandsberg 

23 mei 2016 Ledeberg - Gentbrugge 

6 juni 2016 Nieuw Gent 

4 juli 2016 Buurt ten zuiden van station Gent-Sint-Pieters  

augustus 
2016

Buurt ten noorden van station Gent-Sint-Pieters

najaar
2016

Rabot, zone binnen R40, Brugse Poort, 
Bloemekenswijk en een deel van de Voormuide

De tarieven
 

Hoe verder je van het stadscentrum parkeert, hoe goedkoper de 

tarieven en hoe langer de maximaal toegelaten parkeerduur.

van maandag t.e.m. zaterdag (niet op zon- en feestdagen)

9 tot 19u ROOD ORANJE GROEN GEEL

1 uur 2,50 1,50 0,80   1,50

2 uur 6,00 3,00 1,60   3,00

3 uur 10,00 4,50 2,40   4,50

Dagtarief 
(24u)

Niet 
mogelijk

6,00 3,00 Niet 
mogelijk

Na 19u ROOD  
(tot 24 u)

ORANJE
(tot 23 u)

GROEN GEEL

1 uur 1,50 1,00 gratis  gratis

2 uur 3,00 2,00 gratis  gratis

3 uur 4,50 3,00 gratis  gratis

4 uur 6,00 4,00 gratis  gratis

5 uur 7,50 Niet van 
toepassing

gratis  gratis 

•  In tariefzones rood, oranje en geel mag je 2 keer per dag 15 

minuten gratis parkeren, in tariefzone groen is dat 2 keer 30 

minuten. Voldoende om bijvoorbeeld snel binnen te springen 

bij de bakker of de apotheek.

•  In de rode zone mag je maximaal 3 uur parkeren. Ook in de 

buurt van de stations (gele zone) kun je tussen 9 en 19 uur niet 

langer dan 3 uur parkeren. Na 19 uur kan dat wel. 

•  Enkel de ingekleurde zones op de kaart hiernaast zijn 

parkeerzones, daarbuiten hoef je niet te betalen.

5

Voor veel bewoners is het niet altijd evident 
om een parkeerplaats te vinden in de buurt van 
hun woning. HET PARKEERPLAN moet daar 
verandering in brengen, onder meer met grotere 
bewonerszones en nieuwe zones voor betalend 
parkeren. Ook nieuwe parkeertarieven moeten 
meer parkeerruimte scheppen voor bewoners én 
mensen die voor enkele uren naar Gent komen 
om te winkelen, op restaurant te gaan of familie 
te bezoeken. Langparkeerders (meer dan 3 uur) 
worden aangemoedigd om de Park & Rides (P+R) 
aan de rand van de stad en de daartoe bestemde 
ondergrondse parkeergarages te gebruiken.
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De nieuwe parkeerautomaten
Een papieren ticketje achter je voorruit leggen, behoort tot het verleden:  

de nieuwe generatie parkeerautomaten werkt DIGITAAL. 

Je tikt op het scherm gewoon je nummerplaat en de tijd die je wilt parkeren in, 

betaalt en vervolgt je weg. 

BETALEN STAP VOOR STAP

STAP 1  kies je taal, lees de tariefinfo en druk op start

STAP 2  geef je nummerplaat in. Een ticket achter de voorruit  
 leggen, hoeft niet meer.

STAP 3  kies je parkeertijd

STAP 4  kies de betalingswijze (kaart of indien voorhanden cash)

STAP 5 geef aan of je een betaalbewijs wil of niet

Nieuwe borden
Er zullen per straat minder 
parkeerautomaten zijn dan 

vandaag. Nieuwe borden geven aan 
waar je een automaat kan vinden.

Ingave nummerplaat voor
een geldig parkeerbewijs

MAANDAG-ZATERDAG

ZONE ROOD

automaat

9u-24u | Max. 3u (tot 19u)

waar vind je de 
dichtstbijzijnde 
automaat?

in welke 
tariefzone 
ben je? 

wanneer is hier 
parkeren betalend 
en wanneer niet?

hoe kun je  
betalen?  

(bankkaart, cash)

maximale 
 parkeerduur 
(niet overal van 
toepassing)
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Welke documenten  
heb je nodig?

 Je identiteitskaart en pincode 

 Voor een eigen wagen:
✔ de nummerplaat van je auto 

 Voor een wagen die eigendom is  
 van een andere persoon:

✔ het kentekenbewijs van 
de auto (het vroegere 
‘inschrijvingsbewijs’)

✔ een attest van de 
verzekeringsmaatschappij dat 
je minstens medebestuurder 
bent, met vermelding van je 
naam en nummerplaat

 voor een bedrijfswagen /   
 leasingwagen:

✔  het kentekenbewijs 
✔  als werknemer: een attest 

van de werkgever dat je de 
hoofdbestuurder bent of een 
kopie van het leasecontract, 
telkens met vermelding van je 
naam en nummerplaat

✔  als zaakvoerder: een kopie 
van het Belgisch Staatsblad 
met de statuten van het 
bedrijf of een uittreksel van 
de KBO 

“We kijken niet meer of er een ticket 
achter de voorruit ligt. We geven 
gewoon de nummerplaat in op onze 
handcomputer en we zien direct of je een 
bewonersvergunning hebt of dat je betaald 
hebt. Is dat niet het geval dan krijg je een 
parkeerretributie achter je ruitenwisser.”

Bewoners vergunning nodig

Om gratis in de buurt van je woning te parkeren, heb 

je een bewoners vergunning nodig. Die kun je enkel 

aanvragen als je gedomicilieerd bent in een zone 

‘betalend parkeren’ en als je beschikt over een wagen.

De eerste bewonersvergunning is gratis. 

Een tweede – voor een tweede wagen op hetzelfde 

adres – kost 250 euro per jaar. Zo wil de Stad haar 

bewoners stimuleren om bewust na te denken over 

alternatieven voor een tweede wagen, zoals eigen 

parkeervoorzieningen of autodelen. Een derde 

bewonersvergunning aanvragen is niet mogelijk.  

HOE VRAAG JE EEN BEWONERSVERGUNNING AAN? 
TWEE MOGELIJKHEDEN

Wie al een bewonersvergunning heeft, hoeft niets te doen.  

De omschakeling naar de nieuwe bewonerszones gebeurt automatisch. 

Je zult een brief ontvangen met informatie over de ruimere 

bewonerszone waarin je gratis mag parkeren. Heb je nog geen 

bewonersvergunning? Een maand voor het instellen van een nieuwe 

betalende zone in je buurt krijg je een uitnodiging in je bus met alle info. 

Zolang je geen brief krijgt, hoef je dus niets te doen.

DIGITAAL (E-LOKET)

Surf naar https://parkeervergunningen.stad.gent, log in met je 

identiteitskaart en eID-kaartlezer. 

Als het niet om je eigen wagen gaat, moet je ook de nodige  

documenten inscannen.

Heb je geen eID-kaartlezer? Scan of fotografeer beide zijden van je 

identiteitskaart en mail dit naar mobiliteit@stad.gent. Je ontvangt dan 

een gebruikersnaam en een code. 

AAN HET LOKET
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent

09 266 28 00, www.stad.gent/loket-mobiliteit

1

2

Alle informatie over het Parkeerplan, de bewonersvergunningen en 
andere parkeervergunningen (bijvoorbeeld autodelen, parkeer&zorg, 
marktkramers, ...) vind je op
www.stad.gent/mobiliteitsplan/het-parkeerplan
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Zes sectoren
De binnenstad wordt opgedeeld 

in zes sectoren en een centraal 

 gelegen voetgangerszone.  

Elke sector is met de auto be-

reikbaar via de binnenring (R40), 

 autoverkeer tussen de sectoren 

onderling is niet mogelijk. 

Alle bestemmingen blijven 

 bereikbaar met de auto. Aangezien 

sommige  straten van rijrichting 

veranderen of geknipt worden voor 

auto verkeer, zal dit wel via een 

 andere route moeten gebeuren.

www.stad.gent/mobiliteitsplan  
> Het Circulatieplan  
> Veranderingen in uw buurt 
> Kaarten Circulatieplan

Voetgangerszone
De voetgangerszone bestaat uit 

vier deelzones: drie in het centrum 

en één rond de Overpoortstraat. 

Enkel wie een vergunning heeft, 

mag in een specifieke voetgangers-

zone stapvoets rijden. Parkeren 

mag er niet, laden en lossen wel. 

Leveranciers kunnen enkel laden en 

lossen voor 11 en na 19 uur in de drie 

zones in het centrum. In de zone 

rond de Overpoortstraat is dit na 

5 uur en voor 19 uur. Binnen rijden 

in een voetgangerszone kan via 

vooraf  bepaalde toegangs poorten, 

 afhankelijk van waar je moet zijn. 

www.stad.gent/mobiliteitsplan  
> Het Circulatieplan  
> Aandacht voor voetgangers



  
Meer antwoorden vind je op www.stad.gent/mobiliteitsplan > Veelgestelde vragen 

Meer mensen zullen met de fiets naar de stad komen.
Waar zullen ze die kwijt kunnen?

De Stad investeert extra in fietsinfrastructuur.

Zowel bij de twee belangrijke stations als bij tram- 

en bushaltes zullen meer fietsenstallingen

komen. De stalling in het station Gent-Sint-Pieters

wordt fors uitgebreid. Op termijn zijn daar

tot 13.000 plaatsen beschikbaar. Er komen

ook ondergrondse stallingen, zoals aan de Krook

(700 plaatsen). Sinds vorig jaar hanteren we een

gebiedsgerichte aanpak voor het plaatsen van

fietsenstallingen. Wijk per wijk screenen we

naar de noodzaak en op basis daarvan plaatsen we 

fietsstallingen. Vorig jaar werd bijvoorbeeld de wijk Brugse Poort aangepakt. 

Voor de binnenstad zullen er bij de invoering van het Circulatieplan ook bijko-

mende stallingen worden geplaatst in bepaalde sectoren.

Kleine ondernemers worden geremd in hun groei door de beperkte bereikbaarheid van hun zaak.
Daarnaast worden potentiële bezoekers ontmoedigd door overvolle en veel te dure parkeerplaatsen
of een duur openbaar vervoer. Wat doet de Stad daaraan?

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat de bereikbaarheid van het centrum een essentiële voorwaarde is

voor de economische vitaliteit van de stad. Er wordt in het nieuwe Circulatieplan over gewaakt dat elke bestem-

ming in het stadscentrum bereikbaar blijft met de wagen. Door de binnenstad te ontlasten van nodeloos door-

gaand verkeer, zal het verkeer zelfs vlotter verlopen voor zij die er moeten zijn, zoals leveranciers en klanten. 

De reisroute zal in sommige gevallen wel wijzigen. Om meer parkeermogelijkheden te creëren in de binnenstad 

zullen bepaalde ondergrondse parkeergarages, zoals Vrijdagmarkt, vooral bedoeld zijn voor kortparkeren. 

 Parkeren op straat blijft mogelijk maar ook daar ontmoedigen we langparkeren (meer dan 3 uur). Wie lang wil 

parkeren, kan hiervoor terecht in de P+R of in de daartoe bestemde parkeergarages zoals Ramen. Dat alles 

moet zorgen voor meer rotatie. Voor een snelle boodschap kan je zelfs gratis 2 x 15 minuten parkeren in het 

centrum. Het tariefbeleid van het openbaar vervoer is geen lokale bevoegdheid. De Stad Gent werkt wel samen 

met De Lijn om het openbaar vervoer binnen de Stad Gent te verbeteren.

Als ik door het centrum rij, duurt het vijf minuten om de autosnelweg te
bereiken. Als ik via de R40 moet, duurt het door de files minstens een

kwartier. Gaan die files niet nog langer worden?

Vóór de invoering van het Circulatieplan vinden

nog allerlei ingrepen plaats om de doorstroming

op de stadsring te verbeteren: verkeerslichten

worden beter afgestemd en bepaalde kruispunten

heringericht. Door nieuwe Park & Ride (P+R) 

voorzieningen en een betere doorstroming van 

het openbaar vervoer zullen meer mensen de 

bus of de tram nemen, wat de druk op de kleine 

stadsring verder zal verlichten. Bestuurders 

worden ook gestimuleerd om meer via de grote 

buitenring (R4) naar hun bestemming te rijden. Deze randvoorwaarden zijn 

belangrijk voor de invoering van het plan.

Patrick Cohen

Eline Van Thuyne

Kristin De Landsheer

Welke maatregelen worden genomen  
voor de minder mobiele mensen?

Het stadscentrum en de centrumparkings blijven 

bereikbaar met de wagen. Iemand afzetten, blijft 

 mogelijk. Ook het comfort van voetpaden en pleinen 

is een prioriteit. Waar mogelijk verdwijnen de 

kasseien. Het Mobiliteitsplan voorziet sowieso in 

verschillende maatregelen voor minder mobiele 

mensen en ouders met buggy’s. Het gaat om het 

gebruik van geleide lijnen, zachte tegels, verlaagde 

boord stenen, hellingen, het respecteren van een 

minimale doorgangsbreedte, een goede openbare 

verlichting, lichtkranten en -borden en spraaktechno-

logie aan perrons en in voertuigen van het openbaar 

vervoer. We bekijken ook of we shuttlebusjes kunnen 

inzetten in het voetgangersgebied voor zij die minder 

goed te been zijn.
 

Welke maatregelen komen er zodat o.a. 
 zorgverstrekkers hun werk nog vlot kunnen 

 uitvoeren in de binnenstad?

Artsen en andere zorgverstrekkers kunnen een 

vergunning aanvragen voor de looptijd van 1 jaar en 

kunnen gedurende de hele dag in de voetgangers-

zone rijden. De Stad start ook een oplossings gerichte 

dialoog op met specifieke doelgroepen zoals de 

zorgverstrekkers. Die gesprekken moeten leiden tot 

oplossingen voor heel specifieke problemen, zonder 

te raken aan de uitgangspunten van het 

 Circulatieplan. De gesprekken met de doelgroepen 

vinden plaats tussen maart en juni 2016. In de 

periode tussen juli en oktober 2016 werken we de 

oplossingen voor de doelgroepen concreet uit.

Vragen van Gentenaars

10
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Voetgangerszone:  
wat mag en wat niet?

	Voor elke voetgangerszone moet je altijd (24/24u) een 

VERGUNNING hebben. Enkel taxi's, voertuigen voor het 

ruimen van vuilnis en lijnbussen hebben geen vergunning 

nodig om de voetgangerszone in te rijden. Ook elektrische 

rolwagens voor senioren en personen met beperking, 

fietsen, elektrische fietsen en bromfietsen (max. 45km/u) 

hebben geen vergunning nodig. Lichte vierwielers 

(vierwielige bromfietsen) en motoren wel.

	Elke voetgangerszone heeft een of meerdere 

TOEGANGSPOORTEN. Op je vergunning staat via welke 

toegangspoort(en) je de zone mag binnenrijden. 

	Wie zonder vergunning in een voetgangerszone 

rijdt, krijgt een GAS-BOETE van 55 euro. Dit wordt 

gecontroleerd aan de toegangspoorten, met camera’s 

voor nummerplaatherkenning. Hier en daar wordt de 

toegang geregeld door verzinkbare palen.

	Binnen de voetgangerszones worden de Koestraat, 

Mageleinstraat, Kalandeberg, Kalandestraat, Donkersteeg 

en Langemunt VERKEERSVRIJ. Die straten zijn, 

tussen 11 en 19 uur, enkel toegankelijk voor voetgangers. 

Vrachtverkeer, autoverkeer, taxi’s en (brom)fietsers zijn 

dan niet toegelaten. Tijdens de zomer geldt deze regeling 

ook voor de Graslei.

Wanneer?

HET CIRCULATIEPLAN WORDT  
INGEVOERD OP 3 APRIL 2017.

Vergunning voor voetgangerszone: 
voor wie?

Bewoners van een voetgangerszone mogen dag en nacht hun 

zone in om er te laden en lossen. Elke bewoner mag per adres 

twee nummerplaten registreren. 

Wie kan nog een vergunning aanvragen?

•  mensen met een garage in de zone (privé of van het werk)

•  medewerkers van bedrijven uit de zone met eigen 

parkeergelegenheid

•  klanten van handelaars met een eigen parking

•  hotelgasten die bij hun verblijf een parkeerplaats boeken

•  artsen en zorgverstrekkers voor huisbezoeken

•  marktkramers

•  mensen met een parkeerkaart voor gehandicapten

•  verhuiswagens

• aannemers

• leveranciers

EEN VOLLEDIGE LIJST van alle categorieën en meer info 
over de vergunningen vind je op www.stad.gent/mobiliteitsplan 
> Vergunningen en toegangsbeleid > Wie mag wanneer in de 
voetgangerszones.

Alle vergunningen voor de voetgangerszone zijn gratis en 
kunnen aangevraagd worden bij het Mobiliteitsbedrijf.

Hoe bereik je je bestemming na  
de invoering van het Circulatieplan?

De Stad ontwikkelt een routeplanner. Die berekent zowel de 

huidige route tussen twee punten als de route tussen die twee 

punten na de invoering van het Circulatieplan. Op deze manier 

kun je zien hoe je huidige route al dan niet wijzigt.

Je kunt instellen of je te voet bent, met de fiets of met de 

wagen. Je vindt de routeplanner nog voor de zomer op  

www.stad.gent/mobiliteitsplan.

Veel automobilisten gebruiken de 
centrumstraten gewoon omdat het de kortste 
weg is, zonder dat ze echt in de binnenstad 
moeten zijn. Met HET CIRCULATIEPLAN 
wil de Stad dat onnodig doorgaand verkeer 
weren. Zo verbetert de bereikbaarheid van de 
binnenstad voor alle vervoersmiddelen:

 Voetgangers en fietsers krijgen 
  meer ruimte
 De doorstroming van trams en bussen   

 verloopt vlotter
 Auto’s die in de stad moeten zijn,    

 geraken vlotter op hun bestemming
Minder verkeer betekent ook veiligere en meer 
aangename straten voor buurtbewoners en 
gebruikers van de stad.



Mail naar: 
mobiliteit

@stad.gent
Bel naar: 

09 210 10 30

Geen 
antwoord 

gevonden?

VRAGEN OVER 
HET MOBILITEITSPLAN?

Alle informatie op: 
www.stad.gent/mobiliteitsplan  



jong en wijs

Sportmobiel en 
pretkamjonet 
Tijdens de paasvakantie rijden de 
Pretkamjonet en de Sportmobiel 
opnieuw van wijk naar wijk. Elke 
weekdag houden ze halt op een 
buurtpleintje, van 14 tot 17 uur. De 
Pretkamjonet met onder meer een 
springkasteel, een reuze vier-op-
een-rij en circusmateriaal is er voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. De Sport-
mobiel met een heleboel sport- en 
spelmateriaal is er voor jong en 
oud. De Sportmobiel rijdt niet uit bij 
regenweer, de Pretkamjonet wel. 
De activiteiten zijn gratis, op voor-
hand inschrijven is niet nodig. Het 
programma kun je raadplegen op 
www.stad.gent/ouders (> Vakantie-
aanbod).

 09 269 81 10 (Jeugddienst) 
 09 266 80 00 (Sportdienst)

Mini stadsbeiaardiers 

Ben je tussen 3 en 12 jaar, hou je van muziek en mag de hele stad 
het horen? Reserveer dan snel een plekje naast stadsbeiaardier 
Kenneth Theunissen, hoog boven in het belfort. Elke laatste zondag 
van de maand, tussen 11 en 12 uur, kunnen tien kinderen hun 
lievelingsliedje over het Sint-Baafsplein laten weerklinken. Surf naar 
www.historischehuizengent.be en klik door naar het belfort om je in te 
schrijven voor de sessie op zondag 24 april. De plaatsen zijn beperkt 
dus snel zijn is de boodschap. 

 09 266 85 00 (Historische Huizen Gent) 
 www.historischehuizengent.be

Vrijetijdsdatabank
online 

Op zoek naar een nieuwe activiteit? 
Dansen, muzieklessen, toneel, knutse-
len … Op www.stad.gent/jeugd/vrijetijd, 
de vrijetijdsdatabank van de Stad, vind 
je een overzicht van alle organisaties 
met een vrijetijdsaanbod voor kinderen 
en jongeren in Gent. Maak je keuze uit 
verschillende categorieën (leeftijd, locatie, 
thema …) en je ziet meteen bij wie je kunt 
aankloppen. 

 09 269 81 10 (Jeugddienst)

Buitenspeeldag XL
Op woensdag 13 april is het buitenspeeldag 
in Vlaanderen. Gent wil zowel kinderen als 
jongeren tot ‘buiten spelen’ verleiden met 
allerlei gratis activiteiten. Voor de kinderen 
is er in het Zuidpark van 13 tot 17 uur een 
superheldenplein, en in het Baudelopark komt 
een groot bouwdorp. 
 

Surf naar www.stad.gent/kinderen/buitenspeeldag voor het kinderprogramma. Jongeren 
kunnen van 12.30 tot 17 uur het beest uithangen onder de stadshal. Meer info vind je op 
www.stad.gent/jongeren/kickenbeats.

 09 269 81 10 (Jeugddienst)

CLB-chat
Ik word gepest, wat kan ik daaraan doen? 
Welke studierichting moet ik kiezen? 
Mijn lief wil seks, ik weet niet of ik daar 
klaar voor ben … Op de CLBch@t kunnen 
alle leerlingen voortaan ook online – 
en anoniem – hun vragen voorleggen 
aan medewerkers van de centra voor 
leerlingenbegeleiding. Hoe dat werkt? 
Surf naar www.clbchat.be en druk op het 
groene mannetje. Dat kan van maandag- 
tot en met donderdagavond, van 17 tot 20 
uur (woensdag vanaf 14 uur).

 09 269 81 10 (Jeugddienst)
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De geur van de lente is ook een beetje de geur van … lekkers op de 
barbecue! Heb je zelf geen tuin? Wacht niet op een invitatie van de 

buren, trek gewoon naar een van de Gentse barbecuezones. 
“In achttien parken is barbecueën toegestaan van 1 april tot  

1 oktober”, vertelt Tania Eeckman (Groendienst). “In elke zone staat 
een barbecuepaal, met daarop wat in dit park kan. In enkele parken 

moet je de vaste barbecue gebruiken, in andere kun je ook je eigen 
barbecuestel meebrengen. Voor de kolen, borden, bestek en het te 
bakken lekkers zorg je natuurlijk zelf. Laat nadien de barbecuezone 
netjes achter.” Een overzicht van de barbecuezones vind je op  
www.stad.gent (tik barbecue in het zoekvenster) of bij de  
Groendienst, 09 225 68 59, groendienst@stad.gent. 

Barbecue-tijd

van Tania Eeckman 
(Groendienst)

het ding
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Dienstencentrum Ledeberg

WELKOM TERUG

INFO
Stedelijke Vernieuwing 

 09 266 82 37 
 nele.vanhooren@stad.gent
 www.stad.gent/ledeberg-leeft 

Zaalhuur: Cultuurdienst Zalen 
 09 269 84 95
 cultuur.zalen@stad.gent

Bevoegd: burgemeester Daniël Termont en 
schepenen Tom Balthazar, Martine De Regge, 
Annelies Storms en Sofie Bracke

Na acht jaar krijgt Ledeberg zijn dien-

stencentrum terug. De negentiende -

eeuwse gevel is in zijn oorspronkelijke 

glorie hersteld, maar vooral de structuur 

en de binnenkant zijn grondig aangepakt, 

vertelt projectleider Jan De Block. “Het 

pand is oorspronkelijk een samenraapsel 

van een notariswoning en vier burger-

huizen. De stabiliteit en brandveiligheid 

voldeden niet meer. Daarom moest er  

een volledig nieuwe draagstructuur 

 ontworpen worden.”

Uitkijktoren
De Ledebergenaars hebben straks 

eindelijk ‘hun’ Dienst Burgerzaken terug. 

Ook de politie van Ledeberg keert op 18 

april naar zijn vertrouwde stek terug. De 

onthaalbalies van beide diensten 

bevinden zich op het gelijkvloers, de 

politiekantoren zitten vlak onder het dak. 

Vanop de bovenste verdieping kunnen de 

inspecteurs half Ledeberg in de gaten 

houden, zegt wijkcommissaris Danny Van 

de Wielle (Commissariaat Ledeberg). 

“Architecturaal zijn die kantoren in elk 

geval een prachtige plek, met licht happers 

die veel daglicht binnenbrengen.”

Voor één keertje kun je ze met je eigen 

ogen zien: op vrijdag 15 april staan alle 

deuren uitzonderlijk open tussen 18 en 22 

uur, vertelt Nele Vanhooren (Dienst 

Stedelijke Vernieuwing). “Die avond 

wordt het dienstencentrum heropend, 

met een receptie, optredens en een 

tentoonstelling over het gebouw en zijn 

gebruikers.”

Theater en carnaval
Dankzij de renovatie kregen ook de vier 

‘receptieve ruimtes’ in het gebouw een 

nieuw jasje aangemeten. De voormalige 

feestzaal mag zichzelf nu een echte 

theaterzaal noemen, met plaats voor 230 

toeschouwers. De semiprofessionele 

uitrusting zal veel gezelschappen doen 

watertanden, denkt Bram Ghyoot 

(Cultuurdienst). “Maar carnaval en andere 

activiteiten kunnen er natuurlijk ook een 

plek krijgen. Naast de theaterzaal zijn er 

nog twee zaaltjes met een capaciteit tot 

80 personen. De vierde ruimte is een 

vergaderzaal voor 30 personen.  

Alle zalen zijn beschikbaar, zowel voor 

socio- culturele verenigingen als voor 

particulieren.”

Na het openingsfeest kun je het diensten-
centrum nog met een gids bezoeken op 
zondagen 24 april, 22 en 29 mei, 12 en 26 
juni, 31 juli en 21 en 28 augustus, telkens 
van 10.30 tot 12 uur. Inschrijven kan vanaf 
dinsdag 5 april bij Gentinfo (09 210 10 10) 
of op go.gent.stad/dienstencentrum.

Het Commissariaat Ledeberg is vanaf 
maandag 18 april open op maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 8 tot 13 
uur (op woensdag ook van 14 tot 16.30 
uur). Ook op zondagvoormiddag, tijdens 
de markt, is het commissariaat open van 8 
tot 13 uur. 
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de route

Doopfeesten en 
zwaardgevechten, de 

plechtigheden in kerken en 
moskeeën: ze verlopen volgens 
vaste, vaak eeuwenoude regels. 
Erfgoeddag staat dit jaar in het 

teken van dergelijke rituelen.  
Op zondag 24 april, tussen 
10 en 18 uur, tonen musea, 

bibliotheken, heemkundige 
kringen, archieven en andere 
organisaties hoe het moe(s)t.

Paters Karmelieten

In het Klooster Paters Karmelieten vind 
je een schat aan relikwieën en rituelen 
– het leven van de paters was door-
spekt met rituele handelingen. Tussen 
11 en 17 uur kun je een rondleiding vol-
gen in het kloostercomplex. Je ontdekt 
er onder meer gebedskleren, koor-
mantels en liturgische attributen in de 
 sacristie, en je ontmoet echte karme-
lieten in authentieke kloosterkledij.

Burgstraat 46

7

ZOALS  
HET MOET

Rituelen op Erfgoeddag
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Een overzicht van alle activiteiten vind je op  www.stamgent.be (> Erfgoed in Gent > Erfgoeddag) . Daar zie je per activiteit ook of reserveren noodzakelijk is.  
Naast de specifieke erfgoedactiviteiten kun je in alle musea de vaste collectie gratis bezoeken.
INFOPUNT: STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent,  09 267 14 00. Bevoegd: schepen Annelies Storms. 

Strandbloemen
Hét zomerritueel voor kinderen aan 
zee: strandbloemen maken en ruilen. In 
het Museum voor Schone Kunsten Gent 
gaan kinderen aan de slag met alle 
kleuren crêpe-papier. Aan de overkant, 
in het S.M.A.K., kan iedereen zich laten 
inwijden in de actuele kunst door op-
drachten uit te voeren in het museum. 
Om 17 uur word je ritueel en officieel 
gedoopt tot moderne kunstkenner.

MSK, Fernand Scribedreef 1 
S.M.A.K., Jan Hoetplein 1

Schoenen uit aub

Elk religieus huis bulkt van de rituelen. 
Twee moskeeën zetten hun deuren 
open: de Tevhid  Camii moskee in de 
Bloemekeswijk – om 11 en 14 uur – en 
de Eyup Sultan moskee vlakbij de 
Dampoort – om 15 uur. Een gids toont 
je onder meer waar de wassing en het 
gebed plaatsvinden en vertelt over 
de inzegening van het huwelijk en het 
begrafenisritueel. 

Tevhid Camii moskee, F. Ferrerlaan 214a
Eyup Sultan Moskee, Kazemattenstraat 80

Het leven backstage
Sommigen gooien zout over hun 
schouder, anderen prevelen een schiet-
gebedje. Veel artiesten hebben een 
vast ritueel voor ze het podium opgaan. 
Onder de noemer ‘Break a leg’ start 
in Kunstencentrum Vooruit om het uur 
(tussen 10 en 17 uur) een rondleiding 
doorheen loges en repetitieruimtes. Je 
komt meer te weten over de rituelen en 
legendes backstage.

Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23

Elk kind telt

Vondelingen werden achtergelaten 
met een herkenningsteken – een 
bidprentje, paternoster, medaillon, een 
halve speelkaart of een briefje van de 
moeder – om het kind in betere tijden 
terug te vinden. Ontdek de levensver-
halen van de Gentse vondelingen in 
het archief van het OCMW. Kinderen 
 kunnen er de hele dag een geluks-
brenger maken tijdens een workshop. 

Archief OCMW, Neermeerskaai 1B

Ridder Mark

Je rivaal daagt je uit voor een duel. 
Welk wapen gebruik je? En hoe hanteer 
je zo’n ding? In het Gravensteen leer je 
alles over de eeuwenoude rituelen van 
een duel. Er zijn demonstraties – met 
echte zwaarden – om 10.30, 12, 14.30 en 
16 uur. Ridder Mark is ook van de partij: 
hij slaat dappere kinderen (vanaf 4 jaar) 
plechtig tot ridder, precies zoals in de 
middeleeuwen.

Gravensteen, Sint-Veerleplein 9

321

6 45

Op z’n Keltisch

De Gallische hoeve in Sint-Amandsberg 
is een reconstructie van een neder-
zetting uit de Ijzertijd waar de dagelijkse 
handel en wandel uit die periode tot 
leven komt. Op Erfgoeddag worden de 
rituelen van de Kelten er in de kijker 
gezet. Waren zij woeste koppensnellers 
of toch niet, en hoe hielden ze wispeltu-
rige goden te vriend? 

Alfons Braeckmanlaan 430, Sint-Amandsberg
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Leer fietsen

OP WIELTJES
Fifi Umba had nooit leren fietsen. “In Kin-

shasa doe je dat niet. Het is levensgevaarlijk 

want daar zijn nauwelijks fietspaden. Maar 

vier jaar geleden kwam ik naar hier en als je 

geen auto hebt, dan is de fiets een oplos-

sing. Dus heb ik vorig jaar leren fietsen. 

Toen ik mijn mama opbelde om haar te 

vertellen dat ik hier met de fiets rondrijd, 

was ze aanvankelijk erg bezorgd. Maar ik 

vertrek wanneer ik wil, ik zit nooit in de file, 

ik hoef geen parkeerplaats te zoeken en het 

is veel gezonder.”

Stap voor stap
“Er zijn best veel mensen die niet kunnen 

fietsen”, zegt Tim Lamon van de Sport-

dienst. “Met ‘Leer fietsen!’ willen we hen 

helpen. Je betaalt 15 euro voor tien lessen, 

inclusief het gebruik van de fiets en de 

fietshelm, en je hoeft niet ver te gaan want 

de lessen worden in zeven wijken georga-

niseerd.” Het fietsen leer je stap voor stap. 

“We beginnen met de fiets aan de hand 

als het moet”, vertelt lesgeefster Carmen 

Leenknecht. “Anderen gaan quasi meteen 

de openbare weg op.” 

Onder de indruk
Na een reeks van tien lessen had Fifi haar 

 diploma op zak. “Ik was wel bang om te val-

len hoor, en mijn poep deed pijn”, lacht ze. “Ik 

ben nog altijd een beetje onzeker als ik op 

drukke banen of kruispunten rijd. Daarom 

probeer ik elke dag één uur te fietsen. Naar 

mijn werk, om boodschappen te doen, … En 

soms trek ik op ontdekking, om mijn weg in 

de stad beter te leren kennen. Maar ik moet 

een beetje opletten, want mijn man heeft 

ondertussen ook de smaak te pakken en is 

dan weg met de fiets. Met mijn fiets!” 

“Tien lessen, 
en ze zijn 

vertrokken.”

INFO
Sportdienst
Zuiderlaan 13

 09 266 80 00
 www.stad.gent/sport
 sportdienst@stad.gent 
 www.facebook.com/GentSport

Bevoegd schepen: Resul Tapmaz
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“Fonkelende oogjes"

Yano Chieko (42): “Ik was 
zeven en woonde in Shimane 
toen ik begon met kendo, 
een Japanse vechtkunst met 
bamboestokken. Ondertussen 
geef ik ongeveer twintig 
jaar les in België, waarvan 
dertien jaar in het Tolhuis, als 
vrijwilliger. Ik hou van mijn 
cultuur, dus ik ben blij dat ik dit 
kan doen. De kleine kendoka’s 
zijn ook zo dankbaar: je zou de 
fonkeling in hun ogen moeten 
zien wanneer ze een beweging 
onder de knie hebben.”

"Positieve vibes"

Sari Van Haute (16):  
“Citaten met een positieve 
boodschap geven mij instant 
een goed gevoel. Dat wil ik 
graag met iedereen delen, 
daarom zet ik samen met een 
vriendin een ‘quotefestival’ op 
poten: we verzamelen posi-
tieve quotes en stellen die 
op 30 maart  tentoon op de 
Korenmarkt. Als iedereen een 
foto maakt en die deelt met 
de hashtag #PositifGhent, dan 
vullen we de sociale media met 
goede vibes.”

“Een spiegelhuis aub!"

Karsten Buyse (10):  
“Onlangs hebben we met 
onze klas deelgenomen aan 
Thuis in ‘t stadhuis. Daar 
mochten we ook mee denken 
over hoe we de stad leuker 
konden maken. Ons voor-
stel? Een spiegelhuis! Er 
staan toch veel gebouwen 
leeg, dus waarom maken we 
niet in eentje een doolhof 
met spiegels? En als het 
slecht weer is, kunnen we 
daar ook afspreken met 
vrienden.”

“Liefde voor de cirq"

Mariëtte Smits (73): “Ik ben 
vrijwilliger in het buurtschool-
tje. De kindjes zien me graag 
komen, zeker sinds ik hen 
tijdens de kerstvakantie op 
een circusvoorstelling trak-
teerde. Ik hou van 'de cirq' 
en dat plezier wilde ik met 
hen delen. Ze waren super 
enthousiast. Zelfs zo enthou-
siast dat ze intussen speciaal 
voor mij een circusact in 
elkaar hebben gestoken. 
Wie weet komt er nog een 
buurtcircus van …?”

Een kind- en jeugdvriendelijke stad maak je niet alleen. Op www.jongenwijs.be kun je 
zelf tips, ideeën, oproepen en leuke voorbeelden delen om Gent  

nog ‘wijzer’ te maken. Verder kun je er ook je eigen (wijk)activiteit promoten 
in de agenda. Deze vier geven alvast het goede voorbeeld.

INFO Jeugddienst  09 269 81 10  kindersecretaris@stad.gent  www.jongenwijs.gent
Bevoegd: schepen Elke Decruynaere
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DI 19 APR T.E.M. ZO 1 MEI

KIMONO EN  
SAMOERAIZWAARD 

In 1971 werden Gent en de Japanse stad Kanawaza 
zustersteden. Sindsdien mocht Gent al een reeks 
geschenken in ontvangst nemen. De mooiste staan in 
de inkomhal van het STAM (Godshuizenlaan 2) opge-
steld, onder de noemer ‘Aan Gent geschonken: van 
kimono tot samoeraizwaard’. Je leert er ook wat bij over 
hoe Japanners geschenken geven. Dat doen ze niet 
zomaar: er zijn heel wat regeltjes mee gemoeid. Wist 
je bijvoorbeeld dat ze nooit voor een witte verpakking 
zullen kiezen omdat dit kleur symbool staat voor de 
dood, en dat ze een geschenk altijd met beide handen 
aanbieden? Gratis te bezoeken tijdens de openingsuren 
van het museum.

 www.stamgent.be  09 267 14 00 

WO 20 APR 

SÖNDÖRGO

Om 20 uur brengt de Hongaarse groep Söndörgő (Shoen-doer-goe) 
de traditionele muziek uit de Servische en Kroatische dorpjes langs 
de Donau tot leven in De Centrale. Dit is niet zomaar een Balkan-
groep, maar een authentieke tamburitza-band: een van de muzi-
kanten geeft het ritme aan met de tambura, een instrument uit de 
mandolinefamilie. 

 www.decentrale.be  09 265 98 28   

ZO 17 APR
Voorjaarslezing 
DC Ledeberg
 
Het dienstencentrum Lede-
berg, een imposant neo-
classicistisch gebouw aan het 
Ledebergplein, werd geres-
taureerd. Jan De Vylder van 
‘architecten de vylder vinck 
taillieu’ vertelt je alles over 
de transformatie. Deze gratis 
lezing vindt plaats om 10.30 
uur in de Minardschouwburg, 
Walpoortstraat 15.  
Inschrijven kan van 5 t.e.m. 
14 april op 09 210 10 10 
(Gentinfo) of go.stad.gent/ 
voorjaarslezingen.

 09 269 37 30  
 (Dienst Monumentenzorg en   
 Architectuur)

VR 29 APR  
T.E.M. ZO 8 MEI
Week van de  
Amateurkunsten 

De amateurkunsten worden 
opnieuw in de kijker gezet, ook 
in Gent. Tien dagen lang staat 
alles in het teken van het thema 
‘Match’ of samenwerkingen en 
partnerschappen. De stad zal 
bruisen van dans,  toneel, kunst 
en muziek.  
Het volledige Gentse programma 
vind je op www.stad.gent/WAK.

 09 269 84 80 (Cultuurdienst) .
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ZO 17 APRIL 

QUETZALCOATL
KIDCONCERT

In Muziekcentrum De Bijloke vertelt 
 acteur Dimitri Leue om 16 uur het 

verhaal van Hernán Cortés. Toen 
Hernán in Mexico voet aan wal 

zette, werd hij door Aztekenkoning 
Montezuma onthaald als Quetzalcoatl  

de slangengod. Sluwe veroveraars, 
machtige keizers, 

 goddelijke  deugden 
en menselijke dwaasheden: 

in dit spannende verhaal krijgt alles 
een plaats. Het symfonisch orkest 

deFilharmonie verzorgt live de 
soundtrack. Reserveer je ticket op 

educatie@debijloke.be of  
09 269 92 92.

 www.debijloke.be 
  

ZO 24 APR
PROJECT GENT SINT-PIETERS  
WERFBEZOEK

Hoe ver staat het met de bouw van het nieuwe station Gent-
Sint-Pieters en met de ontwikkeling van het nieuwe stads-
deel in de stationsbuurt? Op 24 april kun je gratis deelnemen 
aan een gegidst bezoek op en rond de werf. Tussen 8.30 
en 16 uur start om het uur een nieuwe rondleiding aan het 
Infopunt, Prinses Clementinalaan 215. Elke rondleiding duurt 
2 uur. 

Inschrijven kan vanaf dinsdag 5 april op  09 210 10 10 (Gentinfo) of  
 www.projectgentsintpieters.be. 

DO 14 APR
Paarse Zetel
Christine Otten

Op 14 april neemt Christine Otten 
plaats in de Paarse Zetel. Deze 
Nederlandse auteur blijft voor 
haar romans dichtbij zichzelf en 
de  actualiteit. In ‘Rafaël’ beschrijft 
ze hoe fort Europa het leven van 
een Nederlands-Tunesisch kop-
pel dwarsboomt. In ‘Om adem te 
kunnen halen’ reconstrueert ze 
de moeilijke verhouding met haar 
vader. Het interview vindt plaats 
van 12.30 tot 13.15 uur in de Achilles 
Musschezaal. Het Paarse Zetel-
gesprek is gratis, reserveren is niet 
mogelijk.

 www.stad.gent/bibliotheek 
 09 266 70 00 (Bibliotheek Zuid) 
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DO 21 APR
Matilda,  

een lettertype

Onderzoekster Ann  Bessemans 
kreeg van Microsoft een beurs 

van 50.000 euro om minder 
goede lezers te helpen. Daar-
mee ontwierp ze Matilda, een 

‘vriendelijk’ lettertype met ronde 
vormen dat het leesproces van 

beginnende en slechtziende 
lezers kan verbeteren. Om 14 

uur komt Ann Bessemans in het 
MIAT over haar werk spreken. 

Reserveer je ticket op  
09 210 10 10 (Gentinfo) of 

go.stad.gent/miat. Voor studen-
ten is de inkom gratis, niet- 

studenten  betalen de prijs van 
een museum toegang.

 09 269 42 00  
 www.miatgent.be 
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ZIE OOK  
WWW.UITINGENT.BEagenda

april
VR 8 APR
Letterzetters
workshop 

Ben je thuis in de wereld van de 
typografie en heb je al ervaring 
met letterzetten? Tijdens deze 
workshop voor gevorderden 
kun je verder met letters spelen. 
Onder het goedkeurend oog van 
twee ervaren drukkers maak je 
een drukwerk op de proef persen 
van het MIAT. Reserveren doe 
je op 09 210 10 10 (Gentinfo) of 
go.stad.gent/miat.

  www.miatgent.be 
 09 269 42 00  

ZA 9 APR 
Davlatmand  
Kholov & zonen 

Drie jaar na zijn eerste succes-
volle optreden in De Centrale, 
staat de Tadzjiekse meester-
zanger en multi-instrumentalist 
 Davlatmand  Kholov er nog eens 
op het podium. Deze keer brengt 
hij drie zonen mee om hem 
te begeleiden - in Tadzjikistan 
wordt het muzikale vak van vader 
op zoon overgebracht. Om 20 
uur brengen ze de traditionele 
 muziek ‘Charkh o Falak’ (Draaien-
de Hemel) uit het Pamirgebergte 
in Zuid-Tadzjikistan. 

  www.decentrale.be 
 09 265 98 28  

VANAF DI 12 APR
Van Wynantz  
naar Gent nu

Hoe zag Gent er 200 jaar geleden 
uit? Het Gentse stads ontwikkelings-
bedrijf sogent, Voldersstraat 1, 
stelt de stadsgezichten uit het 
boek ‘Kleurrijk - Wynantz & Gent 
omstreeks 1820’ tentoon. Het 
gaat om een bundeling van de 
aquarellen van soldaat-schilder 
Jean-Baptiste  Joseph Wynantz uit 
het Stadsarchief en een privé-
collectie en de hedendaagse 
beelden van fotograaf  Philippe 
Debeerst.  Debeerst nam voor deze 
reeks exact dezelfde positie als 
Wynantz in, waardoor je stadsbeel-
den van toen en nu met elkaar kunt 
vergelijken. De expo is gratis en te 
bezoeken tijdens de openings uren 
van sogent.

  www.sogent.be  09 269 69 00

VR 15 APRIL
La Risonanza &  
Roberta Invernizzi

Deze voorstelling, om 20 uur 
in Muziekcentrum De Bijloke, 
is de ideale kennismaking met 
de opera’s van componisten 
Antonio Lucio Vivaldi en Georg 
Friedrich Händel. Soliste van 
dienst is de Italiaanse  sopraan 
Roberta Invernizzi, Fabio 
 Bonizzoni staat op het podium 
als dirigent. 

  www.debijloke.be 
 09 269 92 92 
 

WO 13 APRIL 
Quatuor Zaïde
De vier jonge Françaises van het 
klassieke muziekkwartet Qua-
tuor Zaïde wisten inter nationaal 
al veel prestigieuze prijzen in 
de wacht te slepen. Om 20 uur 
staan ze op het podium van de 
Miryzaal met werk van Mozart, 
Sjostakovitsj en Bartók.

 www.debijloke.be  
 09 269 92 92  

ZO 17 APR
Boterkoekenloop
De benen losgooien en tegelijk 
een goede daad verrichten? 
Dat kan tijdens de boterkoeken-
loop, om 11 uur in de Gent brugse  
Meersen. Klein en groot kunnen 
er hun ziel uit het lijf lopen om 
daarna de vermoeide voeten 
onder tafel te schuiven voor 
een picknick. Voor een beleg-
de pistolet betaal je 2 euro, 
groenten buffet inbegrepen. De 
opbrengst gaat integraal naar 
vzw Sportaround, die naschool-
se  bewegingslessen aanbiedt 
aan kinderen die niet altijd de 
mogelijkheid hebben om aan te 
sluiten bij een sportclub. Neem 
een kijkje op  
www.stad.gent/sport voor het 
volledige programma.

 09 266 80 00 (Sportdienst) 
 

VAN MA 4 T.E.M. VR 8 APR

Op kamp in het museum
Het MIAT nodigt kinderen van 8 tot 
10 jaar uit om zich een hele week 
te verdiepen in het thema ‘ver-
zamelen’, elke weekdag van de 
paasvakantie van 9.30 tot 16 uur 
- met vooropvang vanaf 8.30 uur 
en na-opvang tot 17.30 uur. Op het 
programma staan onder meer een 
spel, een zoektocht naar het verschil tussen Westerse en  Oosterse 
verzamelaars, een bezoek – met de boot – aan een  grote plan-
tenverzameling en verhalen van de Verhalenv erzamelaar. Een 
bladwijzer verzamelaar met wel duizend bladwijzers toont haar 
collectie, waarna je zelf een bladwijzer ontwerpt en drukt in de 
historische drukkerij van het museum. 

 09 269 42 00   www.miatgent.be  
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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 23 & VR 29 APR
Ledebergse  
componisten
 
In het gerenoveerde diensten-
centrum op het Ledebergplein 
34 vinden onder de noemer 
Ledebergse componisten twee 
concerten plaats. Op 23 april, 
van 14 tot 17 uur, zijn ‘Kinde-
ren baas’: de muziekgroep 
Ledebirds speelt onder leiding 
van kinderdirigenten. Op 29 
april staan diezelfde Ledebirds 
om 20 uur op het podium met 
het Spectra Ensemble en het 
symfonisch orkest Continuo.

 09 269 84 80 (Cultuurdienst)

NOG T.E.M. ZO 10 APR
Expo:  
de Zesdaagse 

De Gentse Zesdaagse in  
’t Kuipke is tot op vandaag een 
topper voor wielerfanaten. Het 
Huis van Alijn, Kraanlei 65, zet 
de historiek en het erfgoed 
van de zesdaagsen en het 
 Belgische baanwielrennen in 
de kijker, nog tot en met 10 
april.

  www.huisvanalijn.be 
 09 235 38 00  

ZO 10 APR

Rinus Van de Velde
De jonge Leuvense kunstenaar Rinus Van de Velde is 
bekend voor zijn monumentale tekeningen in houtskool 
waarin hij zichzelf een rol toebedeelt. De fantastische ta-
ferelen die je op de tekeningen ziet, bouwt hij eerst op in 
zijn atelier. Rinus’ tentoonstelling Donogoo Tonka in het 
S.M.A.K. loopt nog tot en met zondag 5 juni. Op 10 april, 
om 12.30 uur, komt de kunstenaar naar het museum om 
de catalogus van de expo te signeren.

  www.smak.be    09 240 76 01   

ZA 23 APR
Mediacafé
Wil je ideeën rond digitale media 
uitwisselen bij een koffie of een 
pintje? Kom dan naar het media-
café in de Lijnmolenstraat 153 in 
Sint-Amandsberg. Het thema van 
deze aprileditie is: Facebook en 
sociale media. Het mediacafé is 
gratis en doorlopend open van 
13.30  tot 16.30 uur. Iedereen is 
welkom, zowel mensen met als 
zonder ervaring. Meer info en 
data vind je op go.stad.gent/
mediacafe.

 09 266 07 17 (Digipolis)

ZA 23 APR 

The City’s Song
The Ramallah  
Session

De Gentse muzikanten Thomas 
Noël en Wouter Vandenabeele 
en fotograaf Sammy Van 
 Cauteren trokken naar Palestina 
en ontmoetten er onder meer 
violist en orkestleider Ramzi Abu 
Radwan en de singer-song-
writers Shadi Zaqtan en Faris 
Shomali. Deze artiesten reizen 
nu op hun beurt naar België, 
recht naar het podium van De 
Centrale. Om 20 uur treedt het 
zestal samen op.

  www.decentrale.be 
 09 265 98 28  

NOG T.E.M. ZO 10 APR
History @ The Movies 

Deze expo in de Sint- 
Pietersabdij (Sint-Pietersplein 
9) toont een dertigtal kos-
tuums die furore maakten 
op het witte doek en op het 
kleine scherm, samen met 
filmfragmenten en stills uit vijf-
tien kostuumdrama’s waaron-
der The Tudors. Je ziet er onder meer de gouden jurk uit The 
White Queen, het kostuum van Colin Firth in The King’s Speech 
en de jurk van Keira Knightley in The Duchess.

  www.sintpietersabdij.stad.gent 
 09 266 85 00 (Historische huizen Gent)  
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Wĳ  helpen je kiez en wat
je later worden wil

Stedelijk 
Onderwijs
Gent Alle opendeurdagen op SCHOLENWIJZER.STAD.GENT

Kennismaken met 
je toekomstige school?
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