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VERLOOP 
 
Aangezien het Debatcafé een nieuwe formule van wijkdebat is, kregen alle bewoners 
bij het binnenkomen een korte en bondige uitleg over het verloop ervan: 
 

 Onthaal: keuze debatgroep en thema  
 

 Verwelkoming door moderator Marc Peirs en de burgemeester 
 

 Twee debatrondes onder leiding van een moderator. Er waren vijf debattafels 
met aan elke tafel minstens één lid van het college van burgemeester en 
schepenen, een kabinetsmedewerker, een moderator en een groep 
buurtbewoners. Elke groep besprak twee thema’s van elk een 30-tal minuten. 
 

 Terugkoppeling: de moderator interviewde kort de burgemeester en de 
schepenen over de belangrijkste aandachtspunten, voorstellen en 
werkpunten. 
 

 Receptie: bewoners konden de burgemeester en schepenen aanspreken. 
Bewoners konden er ook nog reacties, signalen, opmerkingen, … kwijt aan de 
medewerkers van de Gebiedsgerichte Werking. 
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Delegatie stadsbestuur 
 
 
Aanwezigen: 

▪ Daniël Termont: burgemeester  
▪ Martine De Regge: schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, waarnemend 

burgemeester 
▪ Christophe Peeters: schepen van Financiën, Facility Management, Sport en Haven 
▪ Rudy Coddens: schepen van Onderwijs en Opvoeding 
▪ Tom Balthazar: schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen 
▪ Resul Tapmaz: schepen van Personeelsbeleid, Informatica, Administratieve 

Vereenvoudiging en Kwaliteitszorg 
▪ Guy Reynebeau: schepen van Welzijn en Gezondheid 
▪ Catharina Segers: schepen van Burgerzaken en Protocol en ambtenaar van de 

burgerlijke stand 
▪ Geert Versnick: schepen van Intercommunales, Financiële Participaties en voorzitter 

OCMW 
 

Moderator: Marc Peirs 
 
Verontschuldigd: 

▪ Mathias De Clercq: eerste schepen en schepen van Economie, Jeugd en 
Middenstand 

▪ Lieven Decaluwe, schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten 
▪ Sofie Bracke: schepen van Innovatie en Werk 

 
 
 

 
Hieronder vindt u een samenvatting van de voornaamste vragen, 
aandachtspunten en voorstellen per debatgroep. 
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TERUGKOPPELING 
 
Schepen Balthazar 

Het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ omvat grote projecten, waaronder enkele  

bouwprojecten. Mensen willen dat de zaken wat sneller gaan, onder andere wat betreft de 

‘groene sproeten’, de groene zones, het bouwproject aan de Keizerpoort (die omvat de 

verbreding van de Brusselsesteenweg, woningen waaronder sociale woningen en 

kantoorgebouwen).  Ook de heraanleg van verschillende parken is voorzien, waaronder 

waaronder het park De Vijvers aan de De Nayerdreef: streefdatum 2014. 

Er zijn tal van grote projecten en die vragen veel tijd: voorbereiden, uittekenen, uitschrijven 

van bestekken, het vinden van aannemers en/of ontwikkelaars, alles afstemmen en hierbij 

ook rekening houden met alle geldende richtlijnen en voorschriften. 

Schepen Peeters 

De deelnemers hadden vooral vraag naar sportinfrastructuur. Momenteel is er niet veel in 

Ledeberg. Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie voor een buurtsporthal, is ons 

oog gevallen op de opslagplaats van dienst Wegen aan de Frans De Mildreef, die ook 

gebruikt wordt door de Jeugddienst om materiaal van jeugdverenigingen in op te bergen. 

Deze opslagplaats moet eerst afgebroken worden om plaats te maken voor de nieuwe 

buurtsporthal. Dat vergt echter een wijziging van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan.  

Schepen Reynebeau 

Heel wat geëngageerde Ledebergenaren vragen naar meer ontmoetingsplaatsen. Ook deze 

school hier wordt veel gebruikt, na de schooluren. Sommigen vragen naar een vaste stek. Dit 

is moeilijk, want we kunnen niet voor iedere vereniging of bewonersgroep een afzonderlijke 

locatie voorzien die slechts een paar uur in de week gebruikt wordt. Wat kan wel: 

bijvoorbeeld het clubhuis voor senioren staat open voor derden, het dienstencentrum met 

feestzaal kan na de grondige renovatiebeurt gebruikt worden door o.a. carnavalverenigingen. 

De vraag leeft naar duidelijkheid wat betreft het gebruik van deze zalen alsook naar een 

centraal aanvraagpunt.  

Ook werd er gevraagd of er aan de Meierij geen appartement ter beschikking gesteld kan 

worden als ontmoetingsruimte. Voor de toekomstige Welzijnsknoop willen bewoners een 

informatiemoment rond het gebruik van de locatie door bewoners/verenigingen. 

Schepen Coddens 

Een veelgestelde vraag was of het aanbod voor jonge gezinnen meegroeit met de kinderen 

in Ledeberg?  

Ook is er dringend behoefte aan meer buitenschoolse opvang. Tegen de volgende 

zomervakantie willen we hier een antwoord op geven, door onder andere ook kleuterscholen 

uit te bouwen tot lagere basisscholen, zodat de kleuters kunnen doorstormen. Bovendien 

zouden we er kinderopvang aan koppelen. 

Schepen De Regge 

Ledeberg is dicht bebouwd, heeft vele smalle straten, waar zowel wagens parkeren als 

fietsers en voetgangers volwaardige doorgang moeten krijgen. Ook de verbinding naar het 

station Gent-St-Pieters vlot niet via de Stropbrug. Dat willen we aanpakken door middel van 

aanpassing van de Burggravenlaan, gekoppeld aan rioleringswerken.  
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Andere verzoeken zijn: het aanbrengen van extra aanduidingen voor fietsers en van betere 

werkmarkeringen, en het wegnemen van  onduidelijkheden. Kleine ingrepen kunnen al leiden 

tot  betere en veiligere situaties.  

Wat parkeren betreft: de aanleg van een woonerf gaat een beetje ten koste van 

parkeerplaatsen, maar de leefbaarheid en de verblijfskwaliteit nemen toe. Het lang 

aangekondigde nieuwe parkeergebouw rechtover Speurder, heeft eindelijk groen licht 

gekregen qua te voorziene minimumafstand tussen het gebouw en de snelweg. De bouw 

moet binnen de twee jaar van start gaan. 

Schepen Segers 

De renovatiewerken aan het dienstencentrum zijn volop aan de gang en zullen klaar zijn in 

2015. Goed nieuws voor de carnavalisten hier in Ledeberg: er komt een grote en een kleine 

feestzaal. De dienst Burgerzaken zit nog steeds gehuisvest in de J.Eggermontstraat. De 

Stad Gent beschikt nu ook over een Mobielloket dat op verschillende locaties in Gent 

halthoudt. Voor Ledeberg is het dichtstbijzijnde de Dampoort, en dat op maandag van 16u30 

tot 18u30 en aan het station Gent-St-Pieters op dinsdag. Het Mobielloket beschikt ook over 

een bibliotheek en Gentinfo staat er tot uw dienst. 

Schepen Versnick 

In onze groep ging het voornamelijk over het OCMW en de klussendienst.  

Ledeberg kent een grote dienstverlening, waaronder het Wezlijnsbureau, het Woon- en 

Zorgcentrum De Vijvers, de emancipatorische werking, het opleidings- en 

tewerkstellingscentrum (OTC). Ook is er een ruime vraag naar permanente dienstverlening 

voor klussen via dienstencheques of PWA. En werd ook aangehaald dat carnaval 

integratiebevorderend werkt. 

Schepen Tapmaz 

In onze groep samen met de burgemeester, ging het voornamelijk over 

samenlevingsproblemen,  zoals overlast (oa van nachtwinkels) en sluikstort. 

Burgemeester 

Voor ons is het belangrijk om te weten welke problemen er zijn, we leven op een kleine 

oppervlakte. Op korte termijn zijn er ook veel allochtonen bijgekomen die het niet altijd zo 

nauw nemen met regels. Bewoners weten dat en geven ook direct constructieve voorstellen, 

zoals het netheidscharter voor propere straten. Dat positivisme in Ledeberg maakt dat deze 

wijk dergelijke problemen aan kan. ‘Komaan buren laat ons zelf iets doen, kijk hiervoor niet 

altijd naar politie en politici.’  

De overlast van nachtwinkels vraagt om maatregelen van het stadsbestuur? Dat doen we 

ook. Zo bestaat ons overlastscenario uit volgende maatregelen: 

- Vrijheid gaat zover tot dat de ander zijn vrijheid wordt beperkt; 

- De eerste keer komt er een verwittiging, de 2e keer nemen we maatregelen en komt 

er een sluiting voor een bepaalde periode; 

- Er is een vestigingswet waar geen nieuwe nachtwinkels meer worden toegelaten 

binnen een straal van 500 meter. De bestaande nachtwinkels blijven, maar worden 

aangepakt in geval van overlast; 

- Meestal is er ook geen probleem van uitbater maar van klanten die er komen. 
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In verband met de overlast door leerlingen van de Benedictuspoort, zullen we eens met de 

school gaan praten, alsook met Ivago voor onder andere sensibiliseringsacties. 

 

De burgemeester spreekt nog een woord van dank uit voor het feit dat het college van 

burgemeester en schepenen naar alle 25 wijken tweemaal is mogen komen voor een 

boeiend wijkdebat (goed voor 50 debatten). 
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DEBATGROEP Ledeberg leeft, groen en wonen 
 

Schepen Balthazar 
Moderator: Liesbeth Bultinck  
 

Debatvragen:  

Ledeberg leeft: Hoe staat het met de geplande projecten? 

Groen: Wanneer start de heraanleg van parken en komen de bomen in de 

straten? 

Wonen: Hoe wordt gestreefd naar kwaliteitsvol wonen? 

 

Inleiding door schepen Balthazar: 

Het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ is op vele zaken gericht. Er werd niet gekozen 

voor grote, maar voor punctuele ingrepen. Algemene doelstelling is het verbeteren van de 

woon- en leefkwaliteit. Ook gebeurt er veel achter de schermen, bijvoorbeeld via premies 

voor woningrenovatie. Zo zijn er vandaag al 780 dossiers. Er is heel wat inzet van technische 

consulenten voor nazicht van de woonkwaliteit. Slechte panden werden opgekocht en 

afgebroken. Intussen zijn de nieuwe ontwerpen klaar.  

De voorziene grote infrastructuur bevatten de Welzijnsknoop, de renovatie van het 

dienstencentrum/feestzaal (die te kampen had met een paar kwalen, zoals aannemer en 

stabiliteit), ook komt er een buurtsporthal aan de Meierij.  

Qua open ruimte en groen gaat het om de heraanleg van het Keizerpark, het park De Vijvers 

en het Adolf Papeleupark. Daarnaast komen er groene sproeten bij (dat zijn kleine 

ontmoetingsplaatsen) en is er de heraanleg van de Edward Pynaertkaai… 

Een bewoner wil weten waarom het zolang duurt en meent dat het beter is om later te 

communiceren, omdat het er nu op lijkt dat de mensen zand in de ogen worden gestrooid. 

Schepen Balthazar erkent dat het lang duurt, maar stelt dat dit nog redelijk meevalt als we 

rekening houden met factoren als opmaak van de plannen, de aankoop, het vinden van 

ontwikkelaars,…  

Een bewoner vernam op een infovergadering dat wat de heraanleg van de Keizerpoort 

betreft, er heel wat kantoren en een 100-tal woningen bij komen. Waarom zo’n groot project 

en waarom past dit binnen Ledeberg leeft? 

Schepen Balthazar legt uit dat er op stadsniveau woningen moeten bij komen en er zich een 

herschikking van kantoorgebouwen en winkels aandient. Bovendien zorgt gezinsverdunning 

voor een een stijgende vraag naar woningen; almaar meer mensen komen alleen te wonen. 

Er is nood aan meer kwaliteitsvolle woningen, ook sociale woningen.  

Wat betreft het kantoorgebouw werd de vraag gesteld wat de Ledebergenaar daar nu aan 

heeft. Ook het economisch leven moet bloeien; economische bedrijvigheid en 

aantrekkingskracht zijn noodzakelijk. Het personeel zal over de middag in Ledeberg gaan 

eten, er boodschappen en aankopen doen, wat niet onbelangrijk is. 

Een bewoner vraagt naar de te verwachten parkeerdruk als gevolg van de kantoren.  
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Schepen Balthazar wijst op de ondergrondse parking voor de Aldi en een kantoorparking. De 

bouwheer zal inzetten op mobiliteit en alternatief vervoer. Bovendien is het zo dat Ledeberg 

op die plek een sterk aanbod van openbaar vervoer kent. 

Een bewoner toont zich niet akkoord met die stelling wat betreft de vlotte toegang van 

openbaar vervoer. Hij vindt de bereikbaarheid van en naar het treinstation slecht en zeer 

gevaarlijk. Daardoor nemen mensen sneller de wagen, zeker met de vlotte verbinding naar 

de snelweg en tot het kantoorgebouw.  

Schepen Balthazar stelt dat er kan en moet geïnvesteerd worden in een fietsverbinding naar 

het station. 

Een bewoner vreest dat een gebouw met 11 verdiepingen Ledeberg veeleer zal afschermen 

van de stad.  

Schepen Balthazar licht toe dat een dergelijke ontwikkeling van een kantoorgebouw te 

maken heeft  met de welvaart van de agglomeratie. Deze plek is voorzien van openbaar 

vervoer. Voor alle duidelijkheid gaat het niet om een project van de Stad Gent zelf. De Stad 

heeft daarvoor niet de nodige middelen. Bovendien zou de ontwikkeling nog trager verlopen, 

aangezien de Stad gebonden is aan strikte regels. Wel maakt de Stad afspraken met de 

private ontwikkelaar wat betreft onder meer het verplicht voorzien van sociale woningen en 

voldoende parkeergelegenheid. 

De projectontwikkelaar bij Aclagro vult aan dat Alcagro ook al instond voor de ontwikkeling 

van ‘Cotton Island’ en dat daardoor het idee ontstaan is voor de bijkomende ontwikkeling van 

de Keizerpoort. Het zal om meer gaan dan enkel een kantoorgebouw. Het hoge gedeelte 

bestaat uit een slank gebouw. Dat betekent dat niet de volledige blok zo hoog zal zijn. Qua 

parkeerplaatsen geldt dat per eenheid er een parkeercapaciteit van 1,2 wordt voorzien. Tot 

slot is er ook veel vraag naar kantoorgebouwen. 

Schepen Balthazar voegt er nog aan toe dat de bijkomende werkgelegenheid een opsteker 

is voor Gent. Op die manier moeten sommige Gentenaars ook minder pendelen. 

Economisch gezien is dit goed. 

Een bewoner vraagt zich af of dit wel tewerkstelling betekent voor de Ledebergenaar, dan 

wel voor mensen elders uit Gent. Bovendien hekelt hij een ontwikkeling waarbij mensen en 

auto’s gestapeld worden.  

Een andere bewoner ziet meer heil in de zoektocht van de schepen van Sport naar locaties 

voor sport (zoals voor een buurtsporthal). Misschien biedt deze plek mogelijkheden voor 

sport en vrije tijd, waar iedereen in Ledeberg bij gebaat is. 

 

Iemand toont begrip voor het dichte bouwweefsel, maar vindt dat plaatsen, zoals 

trottoiruitstulpingen, ruimte bieden voor het inplanten van een boom. En stelt zich vragen bij 

het voorzien van bomen en banken, zoals aan de E. Pynaertkaai. 

Een bewoner stelt voor om ook enkele vergaderplekken te voorzien in de Keizerkop, om te 

vermijden dat het ’s avonds een donkere, verlaten plek wordt. 

Iemand vraagt of een gedeeld gebruik van dit gebouw als vorm van social return mogelijk is.  
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De projectontwikkelaar ziet dat afhangen van de uitbater. Op het gelijkvloers is er in ieder 

geval ruimte voor horeca, … 

Een bewoner ziet de Zebrastraat als een geslaagd project en als het ideale plaatje: een 

gemengd gebruik van wonen, kantoren en cultuur. 

Een bewoner merkt een toename van het aantal gezinnen in Ledeberg en wijst op de 

stijgende vraag naar eengezinswoningen met tuin. 

Schepen Balthazar bevestigt de nood aan extra gezinswoningen, ook voor bejaarden, 

kinderloze koppels en studenten. De kavelprojecten zijn gericht op eengezinswoningen. 

Daarnaast staat de vraag naar woningen/appartementen voor alleenstaanden. De vraag stelt 

zich of we binnen deze context in onze stad nog woningen kunnen voorzien met privétuin? 

Er kan ook geleefd worden met gedeelde ruimte, voldoende openbare ruimte en park, meer 

woningen met terras als buitenruimte. 

Een bewoner wil weten of er in Ledeberg of op de site De Porre (project in de naburige wijk 

Moscou-Vogelhoek) co-housing is voorzien. 

Schepen Balthazar antwoordt dat er op de site De Porre ongeveer 65 eengezinswoningen bij 

komen en dat deze site inderdaad dichtbij is. Hij ziet dit als een te overwegen mogelijkheid. 

De Stad werkt momenteel wel aan een project rond co-housing aan de Tolhuislaan en doet 

een oproep naar gezinnen. 

Cohousing is een vorm van gemeenschappelijk wonen die een alternatief wil bieden 

voor de huidige eensgezinswoningen, waar het sociale contact gering is, zonder 

gemeenschapsgevoel en met soms grote vereenzaming. Eigen aan cohousing is dat 

er naast de eigen woningen, ook een aanbod van voorzieningen en 

gemeenschappelijke ruimte. Door samen te bouwen kunnen ook bouwkosten naar 

beneden getrokken worden en kan de private bruto vloeroppervlakte van de 

privéwoning beperkt worden. Bovendien brengt het terug ruimte, groen en lucht in de 

meestal dichtbebouwde blokken van de stad. 

Site De Porre: herontwikkeling van voormalig fabrieksterrein naar een site met een 

nieuw wijkpark, nieuwe woningen en een wijkcentrum. Met uitbreidingsmogelijkheid 

voor de basisschool de Sportschool. Situeert zich in de wijk Moscou-Vogelhoek, 

tussen de Jules de Saint-Genoisstraat en de Peter Benoitlaan. 

 

Een bewoner vraagt of er op kleinere schaal, door ontpitting van de binnenkern, groene 

plekken gecreëerd kunnen worden, in functie van meer ontmoeting. 

(ontpitting betekent dat in een bouwblok het middengedeelte, de kern, doorgaans 

bestaande uit woningen, garageboxen, .. wordt weggenomen om plaats te maken 

voor een gedeelde ruimte). 

Schepen Balthazar antwoordt dat ontpitting in Ledeberg niet voorzien is. Wel verwijst de 

schepen naar de mogelijkheden die de grote (soms verscholen) parken in Ledeberg te 

bieden hebben: het Keizerpark, het park De Vijvers en het Adolf Papeleupark. Ook de 

ontwikkeling van de groenas - de Ledebergse Scheldemeander die loopt van Merelbeke tot 
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aan Heusden -  is een meerwaarde als extra groen, aangename verblijfplaats en als 

verbindingsas tussen verschillende groene plekken langs de Schelde. 

Een bewoner vraagt naar de plannen voor de Fransevaart. 

De moderator verwijst naar de ontwikkeling van de Keizerpoort. Informatie hierover is 

beschikbaar op www.ledebergleeft.be 

 

Een bewoner vraagt naar de plannen voor het Ledebergplein, en ziet hier mogelijkheden 

voor een betere invulling van deze grote open ruimte.  

Schepen Balthazar antwoordt dat dit momenteel niet aan de orde is en dat eerst het 

parkeerprobleem moet opgelost worden. Later zal er een kwalitatievere invulling volgen. 

De moderator geeft extra uitleg bij de plannen rond het parkeergebouw aan Speurder. Dit 

dossier kent vertraging omdat de afrit/fly-over gecatalogeerd staat als snelweg, wat als 

gevolg heeft dat er binnen de 30 meter afstand van de snelweg niet gebouwd mag worden.  

Dat vergt een wijziging van het statuut, wat intussen aangevraagd en goedgekeurd is. Het 

parkeergebouw is zowel bedoeld als Park & Ride en als parking voor bezoekers. Eens het 

parkeergebouw klaar, kan er wat parkeerruimte van het Ledebergplein weg en ontstaat 

ruimte voor een kwalitatievere inrichting van het plein. 

Een bewoner wil weten waarom er weinig sociale huisvesting is en er een deel langdurig 

leeg staat? 

Schepen Balthazar erkent dat er een tekort is aan sociale woningen, maar wijst er anderzijds 

op dat  Gent van de 13 Vlaamse centrumsteden, de stad is met het hoogst aantal sociale 

huisvesting, zijnde 11%. 

De schepen ergert zich ook aan de vele leegstaande sociale woningen. Dit heeft onder 

andere te maken met de renovaties die blijkbaar gebundeld moeten gebeuren en het feit dat 

elke huurder op een andere termijn de woning verlaat, waardoor bepaalde panden enkele 

maanden leeg staan in afwachting van de renovatiewerken. 

Een bewoner, die uit zijn woning is gezet als gevolg van de onbewoonbaarverklaring van zijn 

woning en een noodwoning toegewezen, vraagt waarom hij niet meteen naar een definitieve 

woonplaats kan. 

Martine Claeys Dienst Wonen, betreurt dit, maar wijst op het feit dat de Stad gebonden is 

aan de richtlijnen van de toewijscommissie. Die bepalen welke woning daarna definitief 

toegewezen wordt. De Stad tracht te bekomen dat, in geval van onbewoonbaarverklaring, de 

huurder direct een definitieve sociale woning toegewezen krijgt. Momenteel is dat echter nog 

niet mogelijk. 

Een andere bewoner die eveneens in een noodwoning woont, getuigt dat de 

huisvestingsmaatschappij Scheldevallei hem een sociale woning had beloofd, maar dat dit 

niet is gebeurd. Zo werd hij toen doorverwezen naar het  Stadsbestuur. 

Een bewoner vraagt naar de haalbaarheid van de piste van het wegnemen van de fly-over 

en het doortrekken van het Zuidpark tot in Ledeberg.  

http://www.ledebergleeft.be/
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Schepen Balthazar verduidelijkt het achterliggende idee, namelijk dat het uitmonden van de 

snelweg in het centrum van de stad niet langer houdbaar is. Hoe, in dat geval, de 

vrijgekomen ruimte ingevuld zou worden, is nog niet bepaald en is de 

verantwoordelijk/bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Wat wel vaststaat is dat er een 

parkeergebouw komt rechtover Speurder waar momenteel ook een parking voorzien is. 

Een bewoner uit zijn bezorgdheid omtrent de ‘groene sproeten’: aan de wijkbibliotheek is een 

huis afgebroken. Hij vraagt naar het doel  van die kleine groene plekken. 

Schepen Balthazar antwoordt dat het een kwestie is van het aanbrengen van wat extra 

open(bare) ruimte en zodoende van wat extra ‘verluchting’ in het dichtbebouwde gebied. Het 

planten van hier en daar een boom stuit op vele (vooral ondergrondse) obstakels:  

rioleringen en leidingen, en ook de doorgaans smalle straten, waar bomen licht wegnemen. 

 

Een bewoner wil weten of er in het Park De Vijvers iets ondernomen kan worden tegen de 

vele ganzen en de ganzenpoep.  

Schepen Balthazar belooft dit door te spelen aan de Groendienst. Ook Gent kampt met een 

overvloed aan Canadese ganzen. De Groendienst doet daar wel iets aan, bv. door af & toe 

doorprikken van de eieren. 

 

Een bewoner vermoedt dat het ook iets te maken heeft met het feit dat mensen deze ganzen 

voedt, net als bij bijvoorbeeld katten. 

Schepen Balthazar benadrukt dat het voederen verboden is en dat de 

Gemeenschapswachten dit verbod opvolgen. 

Een lid van het Welzijnsoverleg vraagt de aandacht voor betaalbaar wonen en investeren in 

experimenten zoals co-housing. 

Een bewoner uit de Frans De Coninckxstraat getuigt van geluidsoverlast door de NMBS en 

vraagt naar de plaatsing van geluidsschermen. De NMBS antwoordde eerder al dat de 

spoorweg er eerst was.  

De moderator stelt voor om dit signaal mee te nemen in het dossier van de heraanleg van 

deze straat en de tunnel. Het gaat hier om eigendom van de NMBS, niet van Stad Gent. 
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DEBATGROEP Vrijetijd en Sport in Ledeberg 
 

 
Schepen Peeters 
Schepen De Clercq (vertegenwoordigd door kabinetsmedewerker Stijn 
Dauwe) 
Moderator: Katelijne Van den Brande 

 
Debatvragen:  
Vrijetijdsaanbod voor de jeugd 
Bewegen in de wijk, waarheen om te sporten? 
 

 

Inleiding schepen Peeters: 

Kenmerkend voor Ledeberg is de dichte bebouwing en de beperkte ruimte. Het sportaanbod 

is er erg mager. Al jaren is er vraag en zoektocht naar plaats voor een buurtsporthal. 

Aanvankelijk was de ruimte onder en naast de snelwegviaduct hiervoor voorzien, maar deze 

krijgt geen goedkeuring van de Vlaamse overheid.   

Nu is er een nieuwe locatie gevonden, namelijk aan Frans De Mildreef, ter hoogte van de 

loods van de dienst Wegen. Een wijziging van de stedenbouwkundige voorschriften van het 

geldende Ruimtelijk Uitvoeringsplan is hiervoor nodig. Dit wordt nog een lange 

administratieve procedure.  

Wat is er wel: 

- Brede schoolactiviteiten, met veel aandacht voor sport en bewegen. Denk maar aan 

vorige actie ‘Ledeberg beweegt’, met Olli, de olifant 

- uittekenen joggingparcours 

- Keizerpark, met basket- en skatevoorzieningen 

- Vernieuwing van enkele parken 

- E3-plein met multi-sportveld 

- Fietslessen 

- BOP’ers via vzw Jong 

- De ‘sportmobiel’ 

- Petanquepleinen 

- Aan de Welzijnsknoop voorzien we buitenfitnesstoestellen 

- Vzw Jong heeft er werking voor verschillende kinder-, jeugd- en tienerdoelgroepen, 

ook een speel-o-theek 

- KSJ 

- Dienstencentrum: neemt veel tijd in beslag. Een van de redenen is dat we tijdens de 

restauratie pas vastgesteld hebben hoe erg de situatie was. Eerder uitgevoerde 

renovaties  waren slecht verankerd in muren; de vloer was als het ware aan het 

zweven. Nu is men, binnen de huidige muren, een volledig nieuw betonnen skelet 

aan het bouwen om de draagkracht en de stabiliteit te waarborgen. De ruwbouw zal 

tot eind 2013 duren. Wel hebben we enkele mooie ontdekkingen gedaan, zoals een 
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stenen leeuw behorend tot de notariswoning van Eggermont en cachotten die we 

zullen integreren in het nieuwe publiek sanitair. 

- De sporthal Driebeek in Gentbrugge wordt gerenoveerd. 

 

 

Een bewoner meldt dat het pand in het Keizerpark (ruimte voor tieners waar vzw Jong haar 

werking heeft) zich in erbarmelijke staat bevindt en vraagt naar een aanpak.  

 

Schepen Peeters antwoordt dat dit onderzocht moet worden, aangezien investeren in de 

renovatie van een dergelijke gebouw niet aangewezen lijkt. Beter is afbreken en een nieuw 

gebouw zetten. 

Kabinet De CDe Clercqlercq is dit aan het bekijken. Vzw Jong krijgt een nieuwe locatie in de 

toekomstige ‘Welzijnsknoop’ naast het Wijkgezondheidscentrum. De tienerwerking krijgt 

mogelijks daar tijdelijk onderdak, terwijl het Keizerpand wordt aangepakt. 

 

Een bewoner vraagt naar een zwembad in Ledeberg.  

 

Schepen Peeters antwoordt dat daarvoor in Ledeberg geen plaats is en de investering te 

groot is. Het Stadsbestuur is al jaren op zoek naar een geschikte locatie voor een 

buurtsporthal waar meer nood aan is. 

Bovendien is het stedelijk zwembad Strop hier niet veraf. Mocht er al een nieuw zwembad 

komen, dan zou Gentbrugge de voorkeur genieten. Dat mits een samenwerking en 

gezamenlijke investering met de aanpalende gemeenten Melle en Heusden. Een zwembad 

vraagt een grote investerings- en onderhoudskost; zonder tussenkomst van de Stad zou een 

zwembeurt op 15 euro komen. 

Naburige zwembaden zijn de Rozebroeken in Sint-Amandsberg (ganse dag open), het 

zwembad Van Eyck (open  tot ’s avonds laat) en zwembad Strop. 

 

Een bewoner vraagt naar de timing van de buurtsporthal. 

Schepen Peeters antwoordt dat de huidige loods van dienst Wegen aan de Meierij / Frans 

De Mildreef de voorkeur geniet. Helaas is deze lange, smalle opslagplaats niet breed genoeg 

voor een gewoon sportveld. Daarom is het nodig om de loods af te breken en nieuwbouw te 

voorzien. Dat vergt echter een aanpassing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). De 

huidige stedenbouwkundige voorschriften laten geen grondige verbouwingswerken, zoals het 

vergroten van de huidige loods, toe. Deze aanpassing van het RUP betekent een heel 

omslachtige administratieve procedure, met een duur van nog minstens drie jaar. Het plan is 

om op gelijkvloers de opslagruimte en garageboxen te voorzien, met de buurtsporthal op de 

1e verdieping. 

 

Een bewoner vraagt of er aanvankelijk ook geen sprake was van een voorziening voor 

jongeren, zoals een skatepark onder de viaduct. 

 

Kabinet De Clercq deelt mee dat de Vlaamse Overheid verbiedt om iets onder de snelweg te 

bouwen, wegens gevaar voor brand. 

 

Schepen Peeters beaamt dat dit inderdaad veel ruimte is die er onbenut bij ligt, maar dat een 

andere overheid bevoegd is. Een skatepark op deze plek kan onderzocht worden. Er zijn nu 
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skatevoorzieningen in het Keizerpark. Mocht er echt vraag of nood zijn naar bijkomende 

skatevoorzieningen, dan wil de schepen dat laten onderzoeken. 

 

Een bewoner verwijst naar het voornemen van het inplanten van voorzieningen voor jonge 

kinderen in de buurt van de Welzijnsknoop en voor tieners op het Centrumplein.  

 

Schepen Peeters bevestigt dat dit voorzien is in één ontwerp: het Centrumplein met tuin 

Welzijnsknoop worden beschouwd als één aan te pakken zone in dezelfde ontwerpsfeer. 

 

Kabinet Declercq vult aan dat men dit samen met de Groendienst bekeken heeft of er een 

mogelijkheid is om één groot skatepark te voorzien. Dat zou mogelijk zijn op de 

Blaarmeersen. 

 

Een bewoner vraagt zich dan af of er, gelet op de beperkte ruimte meer kleine ingrepen 

voorzien kunnen worden op kleine plekken, bijvoorbeeld pingpongtafels in openlucht. 

 

Schepen Peeters wil dit nagaan en zal dit voorstel doorspelen aan de cel Buurtsport. 

Mogelijks kan dit aan het clubhuis voor senioren, waar ook al petanquebanen zijn. 

 

Een bewoner is benieuwd of het stadsbestuur wel een goed zicht heeft op de noden van de 

kinderen en jongeren. Ledeberg kent een erg gemengde groep van jeugd, met verschillende 

nationaliteiten, doelgroepen, noden…  Hij vraagt naar het bestaande aanbod en heeft de 

indruk dat de jongeren zomaar wat doelloos rondhangen. 

 

Schepen Peeters licht het aanbod toe: er is vzw Jong, de speel-o-theek, de pretkamjonet,… 

De Stad kent de noden via de Jeugddienst, het buurtwerk, het straathoekwerk. Echter, de 

Stad kan jongeren ook niet verplichten om naar het aanbod te komen.  Het aanbod voor 6-

jarigen is minder aanwezig. 

 

Vzw Jong getuigt dat haar medewerkers weliswaar veel kinderen bereikt, maar dat het lang 

niet evident is om iedereen warm te maken. Bovendien wil niet iedereen weten van een 

dergelijk aanbod. 

In de huidige locatie van vzw Jong, in de Ledebergstraat (voorheen: het 

Wijkgezondheidscentrum) kan, om veiligheidsredenen, enkel het gelijkvloers gebruikt 

worden. Dat betekent een beperking, ook op het aantal kinderen. 

Soms ontvangt de vzw klachten over rondhangende jongeren, maar kan ze weinig 

ondernemen. Hangjongeren doen niet altijd iets verkeerd. 

 

Een bewoner uit de omgeving van de wijkbibliotheek, ondervindt hinder van jongeren die 

zich daar ophouden onder de luifel: de slechte geluidsisolatie maakt dat hij ’s avonds moeilijk 

kan slapen. Er is geen aanbod in de directe omgeving, ook niet voor kinderen die in de straat 

wonen. Bovendien mogen zij van hun ouders niet zo ver te voet naar de omliggende parken 

of speelpleinen, wat begrijpelijk is. 

 

Schepen Peeters beaamt dat de groenzones en speelplekken in Ledeberg aan de rand 

liggen en het, zeker als kind, inderdaad niet evident is om grote steenwegen over te steken. 
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Of kano-verhuur in de stad of hier in Ledeberg mogelijk zou zijn, wil een bewoner weten. 

 

Schepen Peeters verwijst naar het voorbeeld van de Blaarmeersen waar een dergelijke 

voorziening bestaat. Hier in Ledeberg ligt dit moeilijker. De aanwezigheid van water en een 

mooie omgeving is één zaak, maar er is ook een uitbater nodig die dit voldoende rendabel 

acht. 

 

Iemand vraagt hoe het zit met de bereikbaarheid van het zwembad Strop vanuit Ledeberg. 

Er was al enige tijd sprake van een fietsbrug over het water in functie van een veiligere en 

vlottere verbinding? 

 

Schepen Peeters licht toe dat de fietsbrug over Schelde tot de bevoegdheid van Water & 

Zeekanaal (W&Z) behoort en dat dit voor hen geen prioriteit is. W&Z is evenmin happig om 

de Stad dat te laten betalen gezien we hier geen bevoegdheid in hebben.  

 

Een bewoner vindt het Keizerpark leuk en gezellig, maar vindt er maar weinig afvalkorven.   

 

Kabinet De Clercq wil dit natrekken om er bij mooi weer extra te voorzien. Wekelijks worden 

er nu al 8.000 afvalkorven geledigd in Gent. 

 

Een bewoner klaagt het vuil en het afval in de De Naeyerdreef aan. De afvalkorf is er nu 

weg, maar mensen blijven daar vuil zetten. Kan daar iets aan gedaan worden? 

 

Een bewoner mist in het Keizerpark voorzieningen voor kinderen om iets met water te doen 

en wijst op het gevaar van het ontbreken van een afsluiting bij het water voor kinderen die te 

dichtbij komen. 

 

Schepen Peeters zal dit signaal doorgegeven aan de Groendienst.  

 

Een bewoner wil weten of er extra groen komt in Ledeberg.  

 

Schepen Peeters verwijst hier naar de inbreng van de zogenaamde ‘groene sproeten’. 

 

Een bewoner weet dat er zich in de zijstraat van het Ledebergplein aan het parochiecentrum, 

achteraan een ondergrondse parking bevindt, bedekt met een grasveld. De eigenaar laat dit 

niet betreden, wegens te weinig draagkracht. Maar waarom mag dit niet gebruikt worden 

door bewoners? 

 

Schepen Peeters vermoedt dat dit stuk eigendom is van de kerkfabriek. De schepen is wel 

van mening dat de Stad genoeg betaalt en dat het toch mogelijk zou moeten zijn om op z’n 

minst die plek open te stellen voor bewoners van dit aanpalende appartementsgebouw.  

 

Een bewoner stuurt aan op een veiligere fietsverbinding van de Van Bockxstaelestraat naar 

park De Vijvers. Vandaag verloopt die via de Hovenierstraat.  

 

Schepen Peeters antwoordt dat dit onderzocht zal worden en kabinet De Clercq geeft mee 

dat het Park De Vijvers begin 2014 heraangelegd zal worden. 
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Een bewoner wenst meer activiteiten voor kinderen en meer sportkampen. 

 

Schepen Peeters wijst op de moeilijkheid om goede lesgevers te vinden en op geschikte 

plaats, bv voor zwemmen. Dankzij de opening van het zwembad Rozebroeken is dit 

probleem gelukkig opgelost. Er zijn steeds bepaalde sportkampen die snel volzet zijn, ander 

bieden nog steeds plaats. 

 

Een bewoner herhaalt zijn veelvuldig gestelde vraag naar de inrichting van het driehoekige 

perceel in de Eugeen Zetternamstraat. Het blijft onduidelijk of dit stuk grond eigendom is van 

Infrabel, van de Stad en of de Stad dat wel mag inrichten… 

 

Schepen Peeters wil dit navragen. 

 

Andere bedenkingen van bewoners: 

 Voor veel zinvolle zaken is er geen plaats in Ledeberg, maar toch komt er een groot 

kantoorgebouw  aan het begin van de Brusselsesteenweg.  

 De kop van de Keizerpoort zou een perfecte locatie zijn voor een buurtsporthal: 

tegenover het park, met goed openbaar vervoer…
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DEBATGROEP Samenleven in Ledeberg 
 
Burgemeester Termont 
Schepen Tapmaz 
Moderator: Peter Lambrecht 
 

Debatvraag: Samenleven in Ledeberg: Hoe werken we er 
samen aan? 
 
 

Inleiding door de burgemeester: 

 

De 50 wijkdebatten en debatcafés in deze bestuursperiode (Ledeberg sluit de lange rij af) 

hebben ons al een ruim zicht gegeven op de bestaande problemen. Verschillende 

maatregelen werden al genomen als antwoord op de signalen en problemen die we al door 

kregen. Veel van die signalen hebben te maken met sluikstort en nachtlawaai. 

 

Om een maatregel te kunnen toepassen moeten we echter de overtreders op heterdaad zien 

te betrappen, wat ons heel wat manuren kost. We hebben hiervoor ook een overlastteam 

opgericht, het O-team, zo’n 30 man sterk. Zij werken zowel in uniform als in burger en zowel 

overdag als ‘s nachts. Zij pakken zaken aan, als storend rondhangen & overlast op en om 

het Ledebergplein. Daarnaast hebben we twee camera’s aangekocht die we op verschillende 

plaatsen kunnen inzetten.  

De mentaliteit van mensen doet er ook veel aan, sommige hebben een slechte mentaliteit en 

maken het samenleven problematisch.  

 

Een bewoner bedankt voor de inzet van de politie en het stadsbestuur. 

Hij ziet een probleem op het vlak van sluikstort:  het aanbieden van vuilnis gebeurt de ganse 

week door en in verschillende soorten zakken. Hij wil weten of de Stad geen convenant kan 

afsluiten met Ivago om slechte zakken toch nadien op te halen. Nadeel is dan wel dat het 

andere mensen kan aanzetten om het vuilnis ook foutief aan te bieden, want het wordt dan 

sowieso gratis opgehaald. De bewoner vraagt ook naar verdere inzet op preventieve acties. 

De politie noch burgers noch Ivago kunnen alles in het oog houden. Iedereen probeert zijn 

best te doen.  

 

De burgemeester verduidelijkt dat Ivago, in geval van sluikstort , het afval zo snel mogelijk 

probeert op te ruimen. Afval dat blijft liggen, trekt immers andere afval aan. Een probleem is 

ook dat sommige mensen onze taal niet kennen en anderen gewoonweg van slechte wil zijn. 

Nu zet de Stad in op de zwaarste probleemgebieden: het Rabot en de Brugse Poort. Daar 

gaat men zelfs deur aan deur bellen om mensen attent te maken op het correct aanbieden 

van afval, zowel wat betreft de ophaalmomenten als het soort vuilnis. De Stad investeert 

zwaar in preventie en  sensibilisatie: hiervoor werden maar liefst een 15-tal mensen 

aangeworven. 
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Een bewoner die betrokken is bij een Netheidscharter*, klaagt van het afval in de omgeving 

van nachtwinkels. De bewoners ruimen dit op, maar worden koudweg uitgelachen door 

klanten van de nachtwinkel. 

*Een netheidscharter is een overeenkomst waarbij een groep bewoners zich 

engageert voor het nethouden van bijvoorbeeld een straat of buurt. Ze stoppen al het 

vuil in zakken, zetten die aan het buurtcentrum en Ivago haalt deze vervolgens op. 

De bewonersgroep krijgt in ruil voor die inzet een beloning van de Stad, namelijk een 

som geld om iets terug te doen voor de straat. Vorig jaar spendeerde de 

bewonersgroep in Ledeberg het geld aan een BBQ en aan de aankoop van 

bloembakken. Gevolg: een propere straat en tevreden mensen. 

 

Een andere bewoner heeft hierbij wel een bedenking: zijn groep zet zich in, maar dan plots 

beslist de  Gebiedsgerichte Werking om in de aanpalende straat gratis bloembakken uit te 

delen. Hij vraagt naar een betere afstemming .  

Toevoeging vanuit Gebiedsgerichte werking: 

 in het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ wordt ook gewerkt 

aan het ingroenen, vergroenen van Ledeberg. In smalle straten en de dichtbebouwde 

wijk is het niet steeds mogelijk voor de Stad om planten en bloemen op het openbaar 

domein te planten. Ook geveltuinen zijn soms onmogelijk omdat er op de trottoirs 

altijd een minimale doorgang van 1,2m voorzien moet zijn. Vandaar dat de Stad in 

2011 het initiatief nam om een 2 straten waar het aanplanten van groen op het 

openbaar domein door de Stad niet mogelijk is, bewoners aan te spreken en te 

vragen of zij een bloembak, geschonken door de Stad op hun vensterbak willen 

plaatsen om bij te dragen tot een fleurige straat. 

In 2012 heeft Samenlevingsopbouw in navolging van de positieve reacties een gevolg 

gegeven aan deze actie. 

 

Een bewoner stelt dat de overlast op het trottoir de doorgang voor mensen met een rolstoel 

of kinderwagen bemoeilijkt. 

 

Een bewoner ondervindt hinder van de vele nachtwinkels op de hoek van de Langestraat – 

Ledebergstraat en vraagt of ze kunnen verdwijnen.  

 

De burgemeester erkent dit probleem en licht de nieuwe aanpak van de Stad toe: bij de 1ste  

vaststelling hoort een verwittiging, bij de 2e vaststelling volgt een sanctie en bij blijvende 

overlast gaat de Stad over tot sluiting. Dat heeft effect. Daarenboven geldt de regel dat er 

zich geen nieuwe nachtwinkels mogen vestigen in een straal van 500 meter. 

Het Stadsbestuur probeert in te grijpen door procedures op te stellen. Zo is er tijdens de 

Gentse feesten een verbod op de verkoop van alcohol ingeroepen, maar is de Stad hiervoor 

teruggeroepen door de Raad van State. Het ontbreekt het stadsbestuur dus aan 

doeltreffende instrumenten. 

 

Een bewoner verwijst naar Leuven, waar er een draaiboek rond nachtwinkels is opgemaakt 

en er op succesvolle wijze wordt toegepast.  

Unizo heeft draaiboek opgemaakt voor nachtwinkels, het wordt dit  toegepast in Leuven en is 

succesvol.  
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Een andere bewoner heeft niet zozeer een probleem met het aantal nachtwinkels, maar wel 

met de jongeren die er rondhangen. Hij denkt dat niet de uitbaters het knelpunt vormen, 

maar wel de ‘klanten’. 

 

Iemand stelt vast dat de mensen met hetzelfde (onveiligheids)gevoel zitten, maar toch de 

indruk hebben dat de politie hier niets onderneemt. De bewoner, die bewust gekozen had 

voor een multiculturele wijk, heeft wel het gevoel dat het er in Ledeberg op achteruit gaat.   

 

Een bewoner geeft mee dat de uitbater de regels inzake aanbieden van vuilnis aan zijn 

nachtwinkel wel naleeft, maar dat anderen kort nadien vuilnis in verkeerde zakken er bij 

zetten. Dit afval wordt dan echter niet door Ivago opgehaald. 

Jongeren hangen daar soms rond, maar doen ze eigenlijk iets verkeerd? En waarom kan de 

politie hen niet aanspreken? 

 

Een bewoner die al lang in Ledeberg woont, ziet sinds de instroom van mensen uit Midden 

en Oost-Europa tijdens de afgelopen jaren, meer politie op straat dan vroeger. Vroeger 

kende ook iedereen elkaar, wat niet langer het geval is. De bewoner spreekt die mensen 

aan, maar ervaart weinig respons. 

De bewoner uit nog zijn appreciatie over dit debatcafé en over andere stedelijke initiatieven, 

zoals het gratis voorzien van bloembakken.  

 

Een bewoner van het Centrumplein ziet er veel kinderen spelen, wat goed is, maar betreurt 

het dat schoolgaande kinderen er vuilnis laten rondslingeren. Hij heeft al gevraagd aan Ivago 

om de afvalkorf te verplaatsen naar hun ‘wandelroute’, zodat ze hun vuilnis daarin kunnen 

gooien.  

 

Een bewoner geeft nog mee dat het internaat van het Onze-Lieve-Vrouwcollege meewerkt 

aan het netheidscharter. Kinderen uit de lagere school maken regelmatig het Ledebergplein 

en de zijstraten proper. 

De burgemeester looft dit initiatief.   

 

Een bewoner, die spreekt in naam van meerdere bewoners van het Rietgrachtcomité, ook 

van composteerders en van leden van het netheidscharter, bedankt het college om hier te 

zijn en ook de burgemeester om zo goed op de hoogte te zijn van wat er leeft tussen de 

mensen Ledeberg. 

Hij ziet een probleem van sluikstort en zwerfvuil op het Centrumplein,  van schoolgaande 

jeugd (Benedictuspoort). Hij stelt voor om Ivago naar school te laten gaan voor preventie & 

sensibilisatie. Ook vraagt hij een tussenkomst van de politie in verband met jongeren die 

daar met de brommer rondrijden.  

Een probleem met Ivago is dat ze geen ophaling doen van afval aan dichtgetimmerde 

woningen, aangezien deze niet bewoond zijn. Dat geldt ook voor afval dat gedumpt wordt in 

de bloembakken in de Veldwijkstraat die we van Stad gekregen hebben.  

De bewoner is blij te horen dat het park De Vijvers aangepakt zal worden. Wel betreurt hij 

dat de wijkagent niet langer gekend is bij de mensen.  

De bewoner dankt de burgemeester voor de wijksubsidies en de beloning gekoppeld aan het 

Netheidscharter, die goed besteed is: een receptie en bloemen voor de straatbewoners. 

Immers, in een mooie straat wordt minder vuil gemaakt.  
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Tot slot geeft deze bewoner nog een boodschap voor de andere aanwezige bewoners: 

namelijk dat men niet alles mag verwachten van de politie, de burgemeester en het 

Stadsbestuur. En een warme oproep tot zelfinitiatief. Bewoners moeten ook voor zichzelf 

opkomen en zelf initiatief nemen en mensen aanspreken. Wanneer iedereen zijn burgerplicht 

opneemt, komen we tot een mooie samenleving. 

 

Een bewoner vraagt naar concrete maatregelen naar hangjongeren aan het Ledebergplein. 

 

De burgemeester stelt dat er niks mis is met jongeren die wat rondhangen en samen praten, 

hangen, zitten, liggen, …  Wel kan de politie af en toe jongeren aanspreken. We mogen ook 

niet evolueren naar een politiestaat. 

 

Een vertegenwoordiger van vzw Jong licht toe dat zij activiteiten organiseren voor de 

kinderen die op het Centrumplein spelen. Wel ligt daar telkens veel vuil en vooral 

glasscherven, wat erg gevaarlijk is voor spelende kinderen. Komt daarbij dat deze speelplek 

op het Centrumplein voor een tijd in het gedrang dreigt te komen, door de voorziene 

werfzone in functie van de bouw van de Welzijnsknoop. 

 

Een bewoner uit de Hundelgemsesteenweg doet zijn beklag over (lawaai)overlast van een 

café, nachtlawaai tot 02-03u ‘s nachts. Kan dit? 

 

De burgemeester stelt dat dit niet kan en raadt aan om in die gevallen, altijd de 101 te bellen. 

Is een directe interventie niet mogelijk, dan wordt de klacht toch geregistreerd. Pas als we 

over echte registraties en processen verbaal beschikken, kunnen  we overgaan tot actie. Bij 

sommige cafés heeft de burgemeester al vergunningen ingetrokken en cafés laten sluiten 

om 01u (doorgaans hebben ze een vergunning tot 05u). Uit dergelijke voorvallen trekken ze 

dan wel hun lessen. 

 

Een bewoner wil weten of de burgerpatrouilles door de politie nog bestaan. 

De burgemeester antwoordt dat dit zeker nog gebeurt maar sommigen intussen de 

burgervoertuigen en de nummerplaten uit het hoofd kent. 
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DEBATGROEP Dienstverlening in Ledeberg 
 

Schepen Versnick  
Schepen Segers 
Schepen Bracke is verontschuldigd en wordt vervangen door schepen 
Versnick 
Moderator: David Slosse 
 

Debatvragen: 
Dienstverlening: kansen voor ontmoeting, toegankelijke 
dienstverlening, … 
Klussendienst – Boodschappendienst – Verhuisdienst: Kan dit 
in de wijk? 

 
 
 

Inleiding door schepen Segers: 

Gent telt 247.000 inwoners. Voor Ledeberg zijn er volgende cijfers: 

 aantal inwoners: ongeveer 9.000  

 Meer vrouwen dan mannen 

 80% Belgen, 20% van vreemde origine 

 Bevolkingsdichtheid: 4x zo hoog dan Gents gemiddelde 

 Gemiddelde leeftijd: 38jaar 

 

Inleiding door schepen Versnick: 

 

Op welke manier is het OCMW aanwezig in Ledeberg?  

 Het Welzijnsbureau in de wijk, met een laagdrempelige werking, dichtbij de mensen.   

 Het Woonzorgcentrum De Vijvers, alom gekend voor zijn relatie met de buurt en voor 

de verschillende gemeenschappelijke activiteiten.  

 Het OTC: opleidings- en tewerkstellingscentrum, dat nog even aanwezig is in 

Ledeberg. Hier investeert men in opleiden en toeleiden van mensen naar een job, 

zelfredzaam leren zijn, heropleiden. Het OTC  kent steeds meer succes en dient 

daarom te verhuizen naar een grotere locatie, met name naar de Maisstraat. Op de 

huidige plek komt dan in het kader van ‘Ledeberg leeft’ een woonproject.  

 De Welzijnsknoop: Begin juli start de bouw van de Welzijnsknoop, waar  diverse 

dienstverleningen bijeen komen te zitten: van OCMW, Stad Gent, Kind & Gezin en 

vzw Jong.  

 

Schepen Versnick vernam dat in Ledeberg de vraag bestaat naar een soort klussendienst. 

Via het OTC biedt het OCMW opleidingen aan om door te stromen nar de arbeidsmarkt. 
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Anderzijds is er de wil om de diensten van mensen tijdens hun opleiding beschikbaar te 

stellen tegen een lager tarief.  Ook zou er vraag zijn naar een boodschappendienst. Dat kan 

via PWA, door middel van dienstencheques. Vraag is of hier in Ledeberg interesse voor 

bestaat.  

 

Een vertegenwoordiger van het Wijkgezondheidscentrum merkt vanuit haar werking vraag 

hiernaar. Het huidige aanbod van de klussendienst van het OTC voldoet niet aan de vraag. 

Het gaat over kleine klussen, zoals kader en gordijnen ophangen…. 

Voor schepen Versnick lijkt het nuttig om met verschillende lokale verenigingen samen te 

komen en aanbod en vraag te onderzoeken, temeer omdat er binnenkort, met de 

Welzijnsknoop, ook een concrete locatie is. 

Een bewoner verwijst naar het systeem van de Torekes uit de wijk Rabot-Blaisantvest, dat  

inspeelt op het vrijwillige buurtgevoel. Het is een complementaire munt die je kan verdienen 

met buurtgerichte acties. Daarnaast bestaan ruildiensten, zoals het LETS-systeem, bv: door 

boodschappen te doen voor buren, door een park op te kuisen,… 

Schepen Versnick geeft aan dat beide systemen bruikbaar lijken: ruildienst en 

complementaire munt.  

Een bewoner weet dat er, in het kader van de uitbreiding van Park De Vijvers, de 

groenstrook tussen parking en dreef ook park zal worden. Wel wil hij weten of er daar een 

buurtparking bij kan komen, want in de buurt zijn weinig parkeerplaatsen. 

Schepen Versnick zegt dat het ‘s avonds beschikbaar stellen voor buurtbewoners van 

parkings die overdag gebruikt worden door personeel en bezoekers, enkel kan mits strikte 

afspraken. Dat is echter moeilijk, aangezien niet elke gebruiker deze naleeft. 

Nathalie Desmet, wijkregisseur voor Ledeberg, verwijst naar de plannen omtrent de 

heraanleg van het park De Vijvers die tijdens het Debatcafé beneden uithangen.  

De huidige parkeerzone wordt groenzone tot aan de straatkant. De bezoekers-

/personeelsparking wordt verlegd en er komt een extra parkeerstrook langs de straatkant 

specifiek als buurtparking. 

 

Een medewerkster van het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt/Platform Hulpverlening 

merkt op dat de geboortecijfers in Ledeberg met  4% meer dan globaal voor Gent, stijgen, 

maar dat 1/4 van die kinderen opgroeit in een kansarm gezin. In Ledeberg wonen veel jonge 

mensen, maar zijn er wel voldoende trajecten om al deze kinderen voldoende kansen te 

bieden? Ook het beleid moet snel genoeg inspelen zodat er tijdig een voldoend aanbod is 

van mogelijkheden.  

 

Schepen Versnick antwoordt dat het OCMW voorziet in een voltijds personeelslid dat de 

begeleiding van deze gezinnen op zich neemt en beaamt dat er voldoende aanbod moet 

komen. 

 

Een bewoner is benieuwd of Ledeberg vanuit OCMW-oogpunt een ander profiel heeft? 
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Schepen Versnick constateert op basis van de cijfers, meer kansarmoede  en ook meer 

verschillende nationaliteiten. De werking van het OCMW is hierop voorzien en plant daarom 

ook deze Welzijnsknoop. 

De schepen geeft nog enkele cijfers mee: 

Het aantal mensen met een leefloon is de laatste 6 jaar gedaald; het aantal instromers 

gestegen. Ook is er een stijging van armoede onder de middenklasse (de modale 

tweeverdieners). Het gaat hier soms over een tijdelijke situatie. 

Schepen Segers legt uit dat, wat dienstverlening betreft, de renovatie van het 

dienstencentrum vertraging heeft opgelopen. Oorzaken zijn problemen met vergunningen en 

de ontoereikende stabiliteit van het gebouw, al van bij de start van de werken.  

Concreet: in 2015 zouden de werken afgerond moeten zijn. Momenteel zit Burgerzaken in de 

Jacques Eggermontstraat en in Gentbrugge. De Politie is momenteel verhuisd naar 

Gentbrugge.  We hebben ook een bus omgevormd tot een mobiel loket. Die staat elke 

maandag, van 16u30 tot 18u30, aan het Dampoortstation. 

Een bewoner stelt vast dat er steeds meer nationaliteiten bij komen en dat die mensen zich 

niet altijd aan de woonregels houden.  

Schepen Segers antwoordt dat de Stad zich daarvan bewust is en hierop inspeelt. Zo is er 

een strikte regelgeving in verband met het opdelen van woningen. Eengezinswoningen 

mogen niet zomaar worden opgedeeld. Ook qua domiciliëring/adresvaststelling  ziet de 

politie er op toe dat er geen grote groepen bewoners gedomicilieerd worden op kleine 

woningen. 

Een bewoner beweert dat het ongeveer 2 maanden duurt vooraleer de politie langs komt 

voor woonstvaststelling. 

 

Schepen Segers zegt werk te maken van een betere afstemming en samenwerking tussen 

de twee betrokken diensten: de dienst Burgerzaken en de Politie. 

Een bewoner merkt dat de werken aan het dienstencentrum opschieten, maar vernam dat de 

nieuwe bouwregelgeving activiteiten zoals het Ledebergse carnaval niet meer zou toelaten. 

Schepen Segers zegt daar geen weet van te hebben. Integendeel, het is net de bedoeling 

van deze grote investeringen om zaken als het carnaval te laten plaatsvinden. 

 

Een bewoner vraagt of de Welzijnsknoop ook gebruikt zal kunnen worden voor 

bewonersactiviteiten. 

Schepen Versnick antwoordt dat het gebruik-/en verhuursysteem momenteel bekeken wordt. 

Er komt ook een sociaal restaurant waar bepaalde doelgroepen aan sociaal tarief een 

maaltijd zullen kunnen genieten. 

 

Een bewoner verbaast zich over de aanwezigheid van armoede zo dichtbij. Hij ziet ’s avonds 

ook Belgen in containers naar voedsel zoeken. 

 

Een bewoner wil weten of woningen kunnen voorzien worden op ouder wordende bewoners. 

Zo zouden mensen langer bij hen thuis kunnen blijven wonen.  
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Schepen Versnick bevestigt. Het OCMW start hier in Ledeberg met een Woonzorgzone. 

Concreet gaat het om een aanbod van diensten (zowel qua aanpassingswerken en bouwtips 

als huishoud- en verpleeghulp), zodat mensen zolang mogelijk op een comfortabele manier 

thuis kunnen blijven wonen.  Ook is er een soort alarmsysteem voorzien, zodat snel hulp kan 

ingeroepen worden. 

Het doel om zolang mogelijk thuis te wonen is voor iedereen goed: men leeft graag zolang 

mogelijk in zijn vertrouwde omgeving en ook financieel is dat interessanter. Eén dag in een 

Woon- en Zorgcentrum kost 150 euro waarvan 50 euro door de klant zelf wordt betaald.  
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DEBATGROEP Ontmoeting 
 
Schepen Reynebeau  
Schepen Decaluwe (verontschuldigd ; wordt vervangen door mevrouw Anne-Mie 

Hautekeete, hoofd van de dienst Cultuurparticipatie) 
Moderator: Ann Manhaeve 

 
Debatvraag: Waar zien we elkaar en wat doen we daar? 
 

 

Inleiding schepen Reynebeau: 

Aan deze debattafel gaat het over ‘ontmoeten’ in de brede zin van het woord. Het gaat over 

de activiteiten zoals het aanbod van dienst Buurtwerk, de seniorenwerking en ook over de 

locaties waar men elkaar kan ontmoeten, het buurtcentrum, het clubhuis voor senioren… 

 

Een bewoner van Ledeberg die ook in Ledeberg een vzw heeft en actief is in andere 

organisaties, is op zoek naar subsidies en andere ondersteuning. Eén van de voorwaarden 

om  een project in te dienen via het Kunstendecreet, is een engagement van de Stad Gent 

zoals bijvoorbeeld van Dienst Cultuurparticipatie of een medewerker van buurtwerk die zich 

een paar uur per week engageert, een soort cultureel buurtwerk. Er zijn ook voorbeelden uit 

Parijs, in de banlieues (achtergestelde wijken), waar zo’n 30-tal buurtwerkers meehelpen.  

Dat kent een goed resultaat en draagt ook bij tot het multiculturele. Men bereikt er een 

doelgroep die anders z’n weg niet vindt naar het ‘gewone’ aanbod. Hier in Ledeberg is er ook 

zo’n muzikaal cultureel aanbod. De bewoner vraagt of er ook een dergelijke ondersteuning 

kan komen vanuit de Stad? 

 

Schepen Reynebeau vindt dit weliswaar een zinvol aanbod, maar stelt dat momenteel niet 

aan de orde is. Het buurtwerk hier heeft ook eerder een regulier karakter. Momenteel wordt 

onderzocht of buurtwerk ruimer én flexibeler kan werken. Het einde van de bestuursperiode 

is het geknipte moment om dergelijke werking anders te gaan bekijken.  

 

Een bewoner verwijst als voorbeeld naar de dynamiek in de Brugse Poort, met het diverse 

aanbod van De Vieze Gasten (de Propere Fanfare, toneel, schrijf- en fotoclub, muziek), de 

Circusplaneet, vzw Trafiek als ontmoetingsplaats, … 

 

Een andere bewoner beaamt dit en mist in Ledeberg een culturele ontmoetingsplaats, ook al 

is het op cultureel vlak een erg verscheiden wijk. Cultuur brengt mensen samen. Deze 

bewoner voelt zich altijd op vakantie in eigen straat, in eigen buurt. Er is niet enkel 

kansarmoede in Ledeberg, maar ook mensen die uit zijn op meer ontmoeting en cultuur. 

 

Iemand sluit zich hierbij aan. De Stad Gent heeft enkele huizen opgekocht waarvan tijdelijk 

gebruik van gemaakt wordt. In Ledeberg is er veel energie en goesting om iets degelijks te 

doen, maar er is geen aanbod van beschikbare lokalen. Het clubhuis voor senioren staat ter 

beschikking, maar de vrijwilligers van het clubhuis staan hier niet voor te springen. 

 

Zowel het tijdelijk karakter van de aangekochte huizen als de verantwoordelijken van 

bepaalde locaties maken het erg moeilijk en niet gebruiksvriendelijk om het gebruik te delen.  
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Knelpunten zijn de regelgeving, het huurgeld, het verplicht afsluiten van een verzekering 

alsook de beperkte bereikbaarheid (tot maximum 18u). 

 

Schepen Reynebeau herhaalt dat hij de duidelijke nood aan ontmoetingsruimte aanvoelt. Hij 

verwijst naar voorbeelden van clubhuizen die zich wel vlot open stellen naar de buurt, zoals 

in Mariakerke. Het clubhuis is daar ook op voorzien. Zo kunnen zij gemakkelijk een deel van 

hun ruimte met de eigen goederen afsluiten, zodat de rest van de ruimte verhuurd kan 

worden. Clubhuizen die huiselijker ingesteld en ingericht zijn, bemoeilijken het verhuren en 

bieden meer beperkingen. Clubhuizen moeten voor derden beschikbaar blijven.  

Ook is het zo dat men vandaag voor het huren van de ene zaal bij Circa moet zijn, en voor 

de andere bij dienst Buurtwerk en voor nog een andere bij dienst Feestelijkheden. De 

schepen streeft naar een centraal verhuursysteem waar ook de prijzen worden afgestemd of 

je nu een culturele of een ander soort vereniging bent. De Stad ontvangt veel vragen voor 

locaties, al dan niet voor gedeeld gebruik. Ook het Voedselteam zoekt naar een plaats. 

 
Toevoeging:  

Een voedselteam is een groep van mensen uit een zelfde buurt die samenwerken voor de rechtstreekse 

aankoop van biologische groenten en fruit, van hoevezuivel en hoevevlees (al dan niet bio), van brood 

en bloem ... van streek- en seizoensproducten. Elk voedselteam heeft een opslagplaats nodig, meestal 

in een garage of een schuurtje bij één van de leden. Elke week, op een vaste dag, wordt daar het 

bestelde voedsel geleverd. 

 

De verantwoordelijke van het Voedselteam bevestigt. Momenteel kan men gebruik maken 

van het creatief huis, maar dit geldt als een tijdelijke locatie. Toch leeft men in de overtuiging 

dat dit een permanente plek moet krijgen binnen Gent. De filosofie achter dergelijk initiatief 

heeft te maken met  het beperken van de CO²-uitstoot, het beperkt houden van de 

voedselketen,…  

Dergelijke initiatieven passen binnen het Gentse beleid en verdienen daarom de nodige 

ondersteuning.   

 

Iemand van het Buurtwerk stelt de vraag of mensen het gevoel hebben dat men niet altijd in 

het buurtcentrum terecht kan en of mensen bepaalde drempels ervaren. 

 

Een bewoner vindt dat de voorwaarden die soms opgelegd worden, wel beperkend werken. 

Zo beschikt het Voedselteam niet over middelen om huurgeld te betalen. 

 

Het buurtwerk bevestigt dat er soms huur moet betaald worden en dat het buurtcentrum 

beperkt open is voor publiek. In sommige gevallen geldt er echter geen huurgeld. Iedere 

aanvraag wordt bekeken. 

 

Ook de plaatselijke naaiclub ervaart de beperkingen, waardoor geen gebruik kan gemaakt 

worden van het buurtcentrum. Vandaar dat zij nu een plek gekregen hebben in het Creatief 

Huis. 

 Toevoeging: dit creatief huis in Langestraat 134 dat door de stad ter beschikking werd 

gesteld, ook bekend als het Creatief Huis, is het vaste repetitielokaal van het multicultureel 

orkest de Ledebirds. Ook Café Retouché heeft vaste voet aan de grond. Er worden 

Fabricoleerbijeenkomsten georganiseerd, de plaatselijke Transitiegroep heeft hier onderdak 

gevonden, de Prinsessen van de Moriaanstraat ontmoeten er elkaar, het Voedselteam heeft 

er een afhaalpunt, ook multiculturele kookavonden hebben er plaats… 
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Schepen Reynebeau geeft nog een korte toelichting over het buurtwerk. Daar waar zij 

vroeger activiteiten inrichten in het buurtcentrum en men bewoners stimuleerde om naar 

daar te komen en er deel te nemen, biedt het huidige buurtwerk  de locatie aan, zodat 

bewoners en verenigingen er activiteiten kunnen organiseren.  

 

Een andere bewoner wil graag een permanente ontmoetingsplek waar men altijd terecht kan 

voor een koffie en een babbel. 

 

Een andere bewoner merkt nog op dat bewoners wel de weg naar het buurtcentrum vinden, 

maar er een concrete vraag naar afstemming is en er ook een culturele insteek aanwezig 

moet zijn. 

 

Schepen Reynebeau geeft mee dat dit gesprek geen eindverhaal is, maar net werkpunten 

meegeeft naar de toekomst. De verwachtingen naar het buurtwerk en een optimaal gedeeld 

gebruik van ruimtes, vragen nader onderzoek. 

 

Een andere bewoner beklemtoont nogmaals het moeizame gedeelde gebruik van het 

clubhuis voor senioren; de huidige verhuurders maken het de huurder moeilijk. Een ander 

punt is de verwachting van het buurtwerk om de activiteiten die bewoners opzetten, open te 

stellen voor iedereen. Echter, niet iedereen wil elke activiteit openstellen.  

 

De schepen verduidelijkt dat iedereen het clubhuis voor senioren kan huren. Wel is het zo 

dat de huurtarieven verschillen naargelang het ene open of private activiteit is. 

 

Het buurtcentrum verhuist naar de Welzijnsknoop. Een bewoner uit de wens dat bij de 

inrichting  rekening zal gehouden worden met de akoestiek, bijvoorbeeld door het plaatsen 

van gordijnen, en met aangepaste belichting, zoals spots. 

Ook de inkomhal van de wijkbibliotheek wordt door iemand aangehaald als een mogelijke 

locatie voor gedeeld gebruik en activiteiten. 

 

De schepen stelt voor dat het buurtwerk het initiatief neemt om met de plaatselijke bewoners 

en organisaties rond de tafel te zitten, zodat men zicht krijgt op de behoeften en de 

mogelijkheden. 

 

Een bewoner en lid van het overkoepelend platform van Vlaanderen vr sociaal verhuur en 

bewonersparticipatie, zit met een actiegroep aan de Meierij. Er werd al een paar keer een 

BBQ georganiseerd aan de Meierij, met succes. De Meierij situeert zich aan de rand van 

Ledeberg langs de Schelde en telt 3 sociale appartementsblokken. Dit deel wordt ook 

begrensd door de spoorweg, de snelweg en de Hundelgemsesteenweg. Wel zit men midden 

in een groene omgeving aan de fiets- en wandelas van de Ledebergse Scheldemeander en 

aan de visvijver. Het Vissershuis wordt uitgebaat als lunchcafé. Nu richten de uitbaters zich 

vooral naar de werknemers uit de omgeving, voornamelijk deze uit de Zuiderpoort. ’s Avonds 

is deze zaak helaas gesloten. De bewoners zou het een meerwaarde vinden mocht het 

Vissershuis meer als ontmoetingsplaats kunnen fungeren. 
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Schepen Reynebeau verwijst naar de toekomstige Welzijnsknoop waar er ruimte voorzien 

wordt voor ontmoeting. Momenteel kan men onder meer terecht in het buurtcentrum en het 

clubhuis voor senioren dat openstaat voor derden.   

 

De bewoner is op de hoogte van dit aanbod maar beklemtoont dat het net de groene 

omgeving is aan de Meierij die het aantrekkelijk maakt. Hij stelt de vraag of er iets aan de 

concessie gewijzigd kan worden, of er een mogelijkheid van co-participatie bestaat. 

Een ander bewoner wijst op de fysieke grens tussen de Meierij en de rest van Ledeberg, 

gevormd door de Hundelgemsesteenweg, de spoorweg en de snelweg. 

 

De schepen voegt eraan toe dat ook het Woonzorgcentrum De Vijvers bereid is om zijn 

infrastructuur open te stellen om er activiteiten te organiseren. 

 

Vanuit de groep merkt men op dat ook de school De Kleurdoos openstaat en dat er een 

goede samenwerking bestaat met Brede school. 

Toevoeging:  

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren 

waaronder een of meerdere scholen die samenwerken aan een brede leer- en 

leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel het creëren van maximale 

ontwikkelingskansen voor álle kinderen en jongeren.  

Schepen Reynebeau vraagt of iedereen vertrouwd is met buurtwerk. 

 

Een bewoner geeft mee dat  bijna alle activiteiten overdag plaatsvinden of op het tijdstip dat 

hij  net thuiskomt van zijn werk. Zijn kinderen zijn wel lid van de KSJ. 

 

De school, De Kleurdoos, krijgt geregeld vragen over het delen van hun accommodatie. Men 

kan niet steeds ingaan op die vraag, mede doordat de inrichting van de school dat niet altijd 

toelaat. Sommige ruimtes worden nu ook al permanent in gebruik genomen door 

organisaties of groepen. 

 

Er zijn ook 2 naaiclubs actief in de wijk: één in de school, de andere in het Creatief Huis in de 

Langestraat.  

 

Een bewoner uit de Meierij verzoekt de schepen om bij schepen Coddens, tevens voorzitter 

van WoninGent  (de sociale huisvestingsmaatschappij), na te vragen of er geen sociaal 

appartement ter beschikking gesteld kan worden als permanente ontmoetingsruimte.  

 

Samenlevingsopbouw Gent is ook actief in Ledeberg. Ze hebben er het Open Huis in de 

Langestraat waar onder meer basisontmoeting wordt georganiseerd.  Samenlevingsopbouw 

ervaart even goed de nood aan ontmoetingsruimte. Ook willen zij de mogelijkheid nagaan 

om een plek te krijgen in de toekomstige Welzijnsknoop.  Zij wijzen op de bestaande 

onduidelijkheid over het gebruik van het gebouw wat betreft het organiseren van 

ontmoetingsactiviteiten. 

 

De schepen voegt eraan toe dat de Welzijnsknoop voorziet in een gemeenschappelijke 

ruimte waar plaats is voor deze activiteiten. 
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Buurtwerk vult aan dat de er nog geen concrete regelgeving werd opgemaakt maar dat dit 

zeker een agendapunt is binnen de werkgroep die zich ontfermt over het gebruik van de 

Welzijnsknoop. Buurtwerk zal er ook de laagdrempeligheid bewaken. 

 

Samenlevingsopbouw vraagt zich ook af in hoeverre de gemeenschappelijke ruimte ter 

beschikking staat voor andere organisaties die er een wekelijkse ontmoetingsmoment willen 

voorzien? 

 

De schepen deelt mee dat die mogelijkheid bestaat afhankelijk van de agenda en verwijst 

naar het Welzijnsbureau van Nieuw Gent. Daar wordt de gemeenschappelijke ruimte door 

veel externe organisaties of bewoners gebruikt. Het is een taak van de buurtwerker om 

hierover samen te zitten met de verschillende organisaties en bewoners(groepen) zodat er 

zicht komt op de vragen, de mogelijkheden en de wensen. 
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DEBATGROEP Onderwijs – Kinderopvang - 
Naschoolse opvang 
Sociale huisvesting 

 

Schepen Coddens 

Moderator: Ilse Van Wambeke 

 
Debatvraag: 
Onderwijs – kinderopvang - naschoolse opvang 

 Voldoende plaatsen in de scholen? 

 Naschoolse opvang 

 Vakantieopvang 

 … 
 
Sociale huisvesting 

 Te lange wachtlijsten 

 Komen er ook sociale woningen voor personen met een 
beperking 

 Kunnen grote en kleine herstellingen aan woningen sneller 
in orde gebracht worden? Waar zien we elkaar en wat doen 
we daar? 

 
 
Inleiding schepen Coddens: 
Ledeberg is dicht bebouwd. Er zijn hier 3 scholen: 2 basisscholen en 1 secundaire school, en 
er is ook kinderopvang aanwezig. 
Sinds kort kent Ledeberg een enorme aangroei.  
Enkele jaren geleden nog een concentratieschool, kent basisschool De Kleurdoos  vandaag 
een gezonde mix. Ook opvallend is het gewijzigde gebruik van de buitenschoolse opvang en 
van de kinderopvang: de huidige bevolkingsgroep heeft daar duidelijk meer nood aan dan de 
vorige. Die wijziging is ook merkbaar bij de allochtone bevolkingsgroep.  
Om tegemoet te komen aan die sterk toegenomen vraag naar buitenschoolse kinderopvang, 
zoekt het stadsbestuur twee oplossingen. Betreffende bijkomende kinderopvang, bestaat de 
mogelijkheid om een tweetal woningen aan te kopen en om te bouwen. Voor een school is 
het complexer, aangezien dit veel meer ruimte vraagt: afzonderlijke klassen, gang, 
speelplaats, refter, …  
 
Enkele ouders van De Kleurdoos en ook de voorzitter van de ouderraad erkennen het 
probleem van de sterke aangroei op korte termijn. Men verwijst ook naar de beleidsnota van 
Stad Gent waarin opgenomen is dat men streeft naar kwalitatieve opvang. Wat wordt hier 
voorzien? Momenteel wordt in het Stibo (Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse opvang) 
voorrang gegeven aan kleuters. Daardoor is er geen plaats voor kinderen die hier lagere 
school lopen. In Ledeberg is er amper opvang; er is een aanbod van speelpleinwerking voor 
halve dagen. 
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Schepen Coddens erkent het probleem en benadrukt nogmaals dat het voor Ledeberg over 
een explosie gaat op zeer korte termijn. Een uitbouw van de buitenschoolse opvang vergt 
zowel bijkomende locatie als personeel, net twee zaken die niet zo snel te realiseren zijn. 
Buitenschoolse opvang werd al uitgebreid van 8 naar 12 jaar. De kinderbegeleiders moeten 
bereid zijn om met grotere kinderen te werken, aangezien ze in de kinderopvang enkel 
gewoon zijn om met kleine kinderen te werken. 
 
Een bewoner zegt dat de leeftijdsgrens voor het inschrijven bij het Stibo (Stedelijk Initiatief 
voor Buitenschoolse Opvang) ook niet duidelijk is. Eerst werd ons de mogelijkheid geboden 
om in te schrijven tot 8 jaar en pas in juni krijgen we te horen dat er leeftijdsbegrenzing is. 
 
Schepen Coddens legt uit dat pas in juni kon worden vastgesteld dat er een overbevraging 
was, wat de maatregel van leeftijdsbegrenzing noodzakelijk maakte.  
 
Een bewoner benadrukt dat de begeleiders van De Kleurdoos heel gemotiveerd zijn om dit te 
doen. 
 
De schepen licht toe dat systeem iets complexer in mekaar zit en er meer nodig is dan enkel 
motivatie. Tijdens een vakantieperiode moet er minstens 50% van het personeel werken. Het 
Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (Stibo) gebeurt binnen het schoolgebouw, 
maar is niet eigen aan de school. Volgens de wet moet die openstaan voor de bredere buurt 
en niet enkel voor kinderen van De Kleurdoos. Wel kan er gewerkt worden met een 
voorrangsregeling voor bepaalde leeftijdscategorieën. 
Zoiets vergt voldoende capaciteit aan mensen én locaties. Er komen nieuwe 
kinderdagverblijven, maar op korte termijn is dat niet haalbaar. We doen er alles aan om 
oplossingen te vinden.  
Een voorbeeld: dankzij de goede werking van Brede School werken de directies van 
basisschool De Kleurdoos en van het OLV-college (met diens internaat) een aanbod uit voor 
de volgende zomervakantie. Dat gebeurt in samenwerking met Idee-Kids en Idee-Fiks, die 
ervaring hebben met het organiseren van themakampen. Dankzij de samenwerking tussen 
een stedelijke school en een niet-stedelijke school, worden deze 5-daagse kampen 
aangeboden aan de democratische prijs van ongeveer 75 euro. De enige voorwaarde is dat 
de school haar accommodatie gratis ter beschikking stelt. Dit gebeurt nu al in onder andere 
Zwijnaarde, Drongen, Mariakerke en Sint-Amandsberg. 
 
 
Iemand stelt voor om de prijs van de kinderopvang te verhogen, zodat er meer inkomen is en 
er sneller nieuw personeel bij kan komen. 
 
De schepen stelt dat dit niet zomaar kan gezien de prijzen wettelijk vastgelegd worden op 
basis van de inkomens. 
 
 
Een bewoner vult aan dat het volledige zuiden van Gent benadeeld is als je kijkt naar de 
spreidingskaart van het Stibo. 
Er wordt voorgesteld om het huidig aanbod van de speelpleinwerking van vzw Jong uit te 
breiden naar een dagaanbod i.p.v. halve dag aanbod. 
 
De schepen wijst ook daar op een uitbreidingsbeperking. Bovendien moeten begeleiders 
over de nodige capaciteiten beschikken. Zoiets is veel meer dan een loutere ‘kinderoppas’; 
het betekent begeleiden, opvolgen, …. 
 
Een bewoner vraagt zich af of er uitzicht is op nog andere mogelijkheden van 
schooluitbreiding voor deze groeiende groep kinderen? 
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De schepen verduidelijkt dat elk gebouw een bepaalde capaciteit heeft wat betreft het aantal 
kinderen dat er naar school kan gaan. Basisschool De Kleurdoos heeft haar plafond bereikt, 
het OLV-college kan nog uitbreiden. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij, voornamelijk in het 
O.L.V-college. De schepen is zich bewust dat deze situatie de vrije keuze in het gedrang 
brengt.  
Wat wordt er bijkomend gedaan? Het kleuterschooltje in de Moutstraat, aan de overkant van 
de Schelde ter hoogte van de Meierij, wordt omgevormd tot een volwaardige basisschool. 
Momenteel is die school via de Stropbrug te bereiken. Het stadsvernieuwingsproject 
‘Ledeberg leeft’ voorziet in zijn plannen voor de toekomst hier een fietsbrug.   
 
 
Een ouder vraagt zich af of bepaalde ongebruikte ruimtes op school ook door andere 
organisaties of door bijvoorbeeld vrijwillige ouders die willen instaan voor opvang, gebruikt 
kunnen worden. 
 
De schepen licht toe dat zijn diensten deze piste al aan het onderzoeken zijn. De concrete 
toepassing van een dergelijk systeem veronderstellen een duidelijke bepaling van zaken als 
verzekering, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. 
 
 
Een bewoner stelt vast dat er allerlei suggesties gedaan worden vanuit het huidige aanbod, 
maar vraagt zich af of er ook aan uitbreiding wordt gedacht? 
 
De schepen verwijst naar zijn meerjarenplan, waarin ruimer gekeken wordt dan enkel naar 
de huidige beschikbare middelen. Een zoektocht naar snelle oplossingen is aan de gang. 
Een voorbeeld: het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers gaat uitbreiden met een dagcentrum. 
Men overweegt om er ook kinderopvang te voorzien. Het samen zetten van zowel ouderen 
als kleine kinderen in één gebouw, zou leiden tot een interessante wisselwerking. 
Een bewoner looft dit initiatief, maar merkt dat de dienst Stedenbouw in de praktijk niet altijd 
erg meegaand is. 
 
De schepen verduidelijkt dat dienst Stedenbouw moet toezien op de naleving van de 
vastgelegde bouwvoorschriften en moet waken over mogelijke bouwovertredingen.  
 
 
Een bewoner merkt op dat de voorziene ontwikkeling van de Kop van de Keizerpoort een 
extra 500 bewoners naar Ledeberg zal lokken, waaronder heel wat kinderen. Hij vraagt wat  
hiervoor wordt voorzien. 
 
De schepen wijst op het stedenbouwkundig plan met voorschriften en voorziene 
bestemmingen, waar de Stad zich aan moet houden. Wat kan wel? De achterzijde van 
basisschool De Kleurdoos, waar kinderopvang De Kereltjes zit, grenst nu aan de werkplaats 
van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. Deze werkplaats zal verhuizen en een 
nieuwe bestemming krijgen. Dat zet de deur open voor een uitbreiding van ‘De Kereltjes’, 
met een nieuwe toegang in de voorziene doorsteek tussen de Fransevaart en de August Van 
Bockxstaelestraat. 
 
 
Een bewoner vraagt of er bij de uitbreiding van het kinderdagverblijf gedacht wordt aan 
dubbel gebruik: overdag opvang en ’s avonds openstellen voor wijkactiviteiten, 
muziekrepeitities,... 
 
De schepen verduidelijkt dat zoiets voor een kinderdagverblijf erg moeilijk ligt. De opdeling 
gebeurt immers niet in klassen en het gaat eerder om kleine lokalen met hier en daar ook 
een huiselijke inrichting.  
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Wel komen er wijkateliers, muziekateliers in het kader van het deeltijds kunstonderwijs 
(DKO). De schepen is voorstander van samenwerking met lokale actoren.  
 

Aanvulling:  
schooljaar 2012-2013 wordt gestart met muziekateliers van DKO in samenwerking 
met de Ledebirds, die daar een voortrekkersrol in gespeeld hebben. 

 
 
 
Sociale huisvesting 
 
Een Ledebergenaar vraagt of er een aanbod is van woningen voor mensen met een 
handicap in Ledeberg, en of deze beschikbaar zijn.  
 
De schepen licht toe dat er een nieuw project komt op de hoek van de Jozef Vervaenestraat 
en de Hundelgemsesteenweg. De huidige woningen die aangekocht zijn, zullen plaatsmaken 
voor aangepaste woningen voor zowel senioren als andersvaliden. Dit maakt deel uit van 
een groter project, namelijk het zorgtraject, waar onder meer ook het Woon- en Zorgcentrum 
De Vijvers en het Wijkgezondheidscentrum deel van uitmaken.  
Het budget hiervoor ligt klaar en de bestekken worden op dit ogenblik opgemaakt. Binnen de 
6 maand zouden de werken starten. 
U kunt zich al inschrijven op de wachtlijst voor deze woningen en mensen met een handicap 
krijgen voorrang. 
 
Een senior uit Ledeberg vraagt of er voor het nieuwe seniorenproject geen afwijking kan 
worden toegestaan zodat de Ledebergenaren hier voorrang krijgen.  
 
De schepen deelt mee dat de vastgelegde regelgeving dit beperkt toestaat. Speciaal voor dit 
project is een afwijking voorzien. 
 
 
Een andere bewoner vraagt zich af of er sociale woningen zijn bijgekomen. 
 
De schepen licht toe dat er qua aantal op zich geen beschikbare woningen bijkomen, om 
twee redenen: 

 er zijn slechts enkele nieuwe projecten bijgekomen; 

 een deel van het huidig aanbod is niet beschikbaar, wegens renovaties, waardoor het 
beschikbare aanbod gelijk blijft, de nieuwe woningen ten spijt.  
 

De schepen verwijst naar de 44 nieuwe appartementen op de site Arbed Noord, aan de 
Schelde ter hoogte van Gentbruggebrug (wijk Oud Gentbrugge) en naar de Robiniawijk (wijk 
Gentbrugge), met verschillende fases van woningrenovatie. 
 
 
Een bewoner die al 6 jaar op een wachtlijst staat, vraagt waarom dit zo lang duurt, terwijl er 
andere appartementen zo lang leeg staan. 
 
De schepen deelt mee dat de gemiddelde wachttijd voor een 1-slaapkamer-appartement 4 
tot 5 jaar bedraagt. Hoe meer wensen er bijkomen (bv. het appartement moet in Ledeberg 
gelegen zijn), hoe langer de duur. 
Dat appartementen soms zo lang leeg staan, kan verschillende oorzaken hebben: 

 soms beschikt de huurder nog over de sleutel maar is hij wel al sneller dan voorzien 
verhuisd naar zijn nieuwe woning,  

 de mensen op de wachtlijst worden uitgenodigd om het appartement te bezichtigen, 
maar kunnen niet allemaal op dezelfde dag komen;  
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 soms zijn er herstellingen nodig.  
 
Het gebeurt steeds vaker dat de mensen die we uitnodigen de woning niet zien zitten. 
Weigeren ze tweemaal, dan worden ze van de lijst geschrapt. 
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DEBATGROEP Mobiel in de wijk: 
 

Schepen De Regge 

Moderator: Marc Verheirstraeten 

 

 

PARKEREN 

 

Vragen, bemerkingen en voorstellen van bewoners: 

- We hebben vernomen in de media dat er aan de Keizerpoort een gebouw komt met 

kantoren, winkels en woningen. Hoeveel parkeerplaatsen worden daar voorzien?  

- Hoe staat het met het aangekondigde parkeergebouw ter hoogte van het rondpunt 

aan de Jacques Eggermonstraat (rechtover Speurder)? 

- Wordt er ook een systeem van bezoekersparkeren ingevoerd in Ledeberg, waar 

bewoners gratis parkeerbonnen krijgen om aan bezoekers te geven? 

- De Edward Pynaertkaai werd recent heringericht als woonerf. Er is er een binnenkoer 

met garageboxen. De paaltjes die er staan bemoeilijken het in- en uitrijden. Kunnen 

deze paaltjes meer uiteengezet worden?  

Het tekort aan parkeerplaatsen betekent een hinderpaal voor dokters, 

dienstverleners, aannemers. Kunnen er overdag niet enkele plaatsen voorbehouden 

worden voor dergelijke dienstverlening? 

 

 

Antwoorden schepen De Regge: 

Wat het bouwproject aan de Keizerpoort betreft:  er komt een ondergrondse parking met 

voldoende parkeerplaatsen voor werknemers, klanten en bewoners. Ook is er op deze plek 

een goede ontsluiting van het openbaar vervoer.  

 

Het parkeergebouw aan Speurder moet 500 parkeerplaatsen bevatten, wil het rendabel zijn. 

Het voorziene plan kon niet uitgevoerd worden, omdat de afstandsregel van 30 meter niet 

gerespecteerd werd. 30 meter is de minimale afstand die moet vrijgehouden worden tussen 

het gebouw en de snelweg. Het gaat hier echter om een afrit van een snelweg, die eigenlijk 

een andere quotering moet hebben. Hiervoor zijn we al lange tijd in discussie met het 

Vlaams Gewest. We hebben nu een akkoord gekregen en mogen bouwen tot een afstand 

van ongeveer 5 meter van de afrit. Zodoende kunnen we nu werk maken van de opmaak van 

het bouwdossier. Begin 2014 hopen we echt van start te gaan met de bouw. 

 

Rond bewonerskaarten: in Ledeberg worden geen bezoekerstickets toegekend, aangezien 

het betalend parkeren hier slechts geldt tot 19 uur. Bezoekerstickets worden enkel verleend 

in zones waar het betaalregime tot middernacht geldt. 

 

Over de heraanleg van de Edward Pynaertkaai:  de bevoegde ambtenaar is bezig met de 

kwestie van het verplaatsen van paaltjes. De paaltjes worden zodanig geplaatst dat er 

tussen 2 palen onvoldoende plaats is om te parkeren. Anders wordt het in- en uitrijden van 

de garageboxen en koer belemmerd. 
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Omtrent het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen voor dokters, dienstverleners en 

aannemers: volgens de wegcode mag je maar voor bepaalde doelgroepen parkeerplaatsen 

reserveren: voor bewoners, taxi’s en mindermobielen.  

Bij de heraanleg van de Edward Pynaertkaai is bewust gekozen voor woonerf om het 

woonkarakter te verbeteren en ook in functie van zachte weggebruikers en van de 

verblijfsruimte. Er zijn ook steeds meer auto’s; sommige gezinnen hebben er tot 3 en dat bij 

een woning met gevelbreedte van amper 5 meter en zonder garage. 

 

 

FIETSEN 

 

Vragen, bemerkingen en voorstellen van bewoners: 

- Veel fietspaden bevinden zich in zeer slechte staat, ook het stuk fietspad richting St-

Pietersstation, Burggravenlaan, dit laatste stuk rond de Stropbrug, en het fietspad 

richting Zuid.  

Er is een heel mooi fietspad langs de Schelde maar bepaalde stukken liggen zeer 

slecht. Ook zijn er te veel paaltjes, ook in fietsstraten, wat het indraaien bemoeilijkt, 

zeker met fietskarren. 

 

- Kan er iets gedaan worden aan de slechte staat van het fietspad langs de Schelde ter 

hoogte van de Zuiderpoort? 

 

- Hoe zit het met de geplande fietsbruggen vanuit Ledeberg over de Schelde? Op 

plannen van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ staan twee fietsbruggen 

ingetekend: één ongeveer ter hoogte van de Meierij naar de Waarmoezeniersweg (= 

verlengde van de Stropkaai) en een van de Zuiderpoort richting Filips de Goedekaai.  

Vandaag is het zo dat wie Ledeberg uit fietst, altijd over een van de twee slechte en 

verkeersonveilige knooppunten moet: of over de Stropbrug of via de Sint-

Lievensbrug.Deze twee beloofde fietsbruggen vormen hier de oplossing. Wat is de 

stand van zaken? 

 

- Fietsers die moeten oversteken aan Hundelgemsesteenweg richting Stropbrug 

kunnen niet reglementair links indraaien en er is een slechte wegmarkering. Je kan 

als fietser niet legaal van de Hundelgemsesteenweg de Burggravenlaan op.  

Tellingen van de fietsersbond tonen aan dat er 600 fietsers per uur passeren over de 

Stropbrug; aan de Keizerbrug telt men er 450 per uur. Het fietspad aan de Stropbrug 

is veel te smal, maar er zijn wel 4 rijvakken voor auto’s over een lengte van een 100-

tal meter. 

 

- De verkeerslichten aan de Sint-Lievenspoort voor fietsers en voetgangers richting 

centrum zijn slecht afgesteld. De tijdspanne om over te steken is veel te kort en er is 

altijd voorrang voor de auto’s. 

 

Antwoorden schepen De Regge: 

- Er zijn al 2 fietsbruggen aan de Keizerpoort en bij de Sint-Lievensbrug is een breed 

fietspad gekomen. De regeling van de verkeerslichten is de verantwoordelijkheid van 

het Vlaams Gewest. Wij zijn ons bewust van dit probleem en hebben dit besproken. 

Het Gewest heeft geantwoord dat het momenteel bekijkt om de ‘groentijd’ voor 
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fietsers te verlengen.  

 

- De fietsbrug over de Schelde, tussen de Zuiderpoort en Filips De Goedekaai, valt 

onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Agentschap moet 

deze brug bouwen samen met de bouwpromotor van de Zuiderpoort. Hierbij heeft 

zeer lang een discussie gewoed over wie de vergunning moet verlenen. 

- Fietspad en voetpad zijn voldoende breed aan de St-Lievensbrug. Er wordt gevraagd 

om betere markeringen aan te brengen in functie van een duidelijkere scheiding 

tussen fietspad en voetpad. 

 

- Traject Stropbrug-A. Heyndrickxlaan daar komt een vernieuwing van het wegdek in 

het kader van de vernieuwde riolering. Een beter fietspad wordt hierin voorzien. 

Momenteel wordt bekeken om de belijning, wegmarkering aan te pakken als tijdelijke 

maatregel want rioleringswerken zijn pas over 2 jaar gepland. Ook willen we het 

fietspad tot aan de Ottergemsesteenweg doortrekken en de belijning aanpassen. 

 

- De fietsbrug naar de Warmoezeniersweg staat ook op de plannen maar is nog niet 

actief opgenomen door de bevoegde overheid. 

 

- Aanpassingen aan de wegmarkeringen zullen zorgen voor een betere en 

reglementaire oversteek van fietsers komende van de Hundelgemsesteenweg 

richting Burggravenlaan. 

 

 

TROTTOIRS EN VOETGANGERS 

 

Vragen, bemerkingen en voorstellen van bewoners: 

- Een medewerker van het OCMW-Woonzorgzone licht toe dat het woonzorgproject als 

hoofddoel heeft om mensen zolang mogelijk thuis laten wonen, in een goede en 

vertrouwde omgeving. In Ledeberg zijn er veel slechte trottoirs. Daardoor gaan 

oudere mensen soms ook veel minder de straat op. Vanuit dit project wil men ook 

een loopcirkel uitzetten. Dat is een wandelroute langs de voornaamste basiswinkels 

en dienstverleningen. Drie jaar geleden werd een knelpuntenwandeling gedaan met 

senioren. Alle knelpunten werden toen genoteerd en aan de bevoegde diensten 

doorgegeven. Wat is stand van zaken? 

 

- Ook de voetpaden verkeren in slechte staat. De Stad Gent besteedt inderdaad veel 

geld aan vernieuwing van voetpaden en dikwijls worden deze amper een paar weken 

nadien weer opgebroken voor nutswerken. 

 

- Een moeder van drie kinderen nodigt de schepen uit om ‘s morgens de weg naar 

school te lopen, om vast te stellen hoeveel hindernissen er onderweg zijn, zoals 

auto’s op het voetpad, verkeerd gestalde fietsen en zakken, …. Waardoor 

voetgangers soms op straat moet stappen. 

 

- Een bewoner meldt dat in Moscou, tussen de 2 voetgangerstunnels,  hier en daar 

tegels los liggen. 
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Antwoorden schepen De Regge: 

- In het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ is er veel heraanleg 

van trottoirs voorzien. Bij een totale heraanleg wordt de volledige straat vernieuwd  

en gaan we van gevel tot gevel. Momenteel zijn er veel projecten lopende en worden 

daardoor ook voetpaden beschadigd. We wachten tot de projecten afgelopen zijn om 

dan over te gaan tot een vernieuwing. 

Verschillende bewoners betreuren dat het allemaal zolang duurt. 

De schepen vult aan met een opsomming van wat wel al allemaal aangepakt is en 

wat gepland staat:  

o al aangepakt: Weldadigheidstraat/Veldwijkstraat, Marie Popelinkaai, 

Bisschopstraat, E Pynaertkaai, Scheldekaai;  

o gepland voorjaar 2013: Doorgangstraat, Driesstraat, Brusselsesteenweg, Pol-

plein, Frans De Coninckstraat, Van Ooteghemstraat;  

o gepland voor 2015: Van den Heckestraat, Hilarus Bertolfstraat, 

Huurhouderijstraat, Rederijkerstraat. 

 

- Losliggende tegels worden wel hersteld en moeten altijd gemeld worden, via Gentinfo 

tel:092101010 of gentinfo@gent.be of aan de buurinspecteur. Deze moeten ook 

binnen de 10 dagen hersteld worden.  

 

- De schepen noteert de losliggende tegels aan de voetgangerstunnels in Moscou en 

zal dit doorgeven. 

 

De buurtinspecteur merkt op dat losliggende tegels ook aan hem mag doorgegeven worden. 

 

Een bewoner betreurt het feit dat enkele weken de trottoirs van de 

Weldadigheidstraat/Veldwijkstraat weer werden opengelegd, zo kort na de grote investering 

in het vernieuwen van deze straat. 

   

De schepen betreurt dit feit ook en deelt mee welke overlegmomenten er allemaal 

voorafgegaan zijn om al deze werken af te stemmen. 

 

Een ander bewoner is tevreden met alle investeringen die gebeurd zijn en staan te gebeuren 

en hoopt  dat alles goed uitgetekend wordt en dat plannen ook voorgelegd zullen worden 

aan de fietsers.  

 

Tot slot vraagt een bewoner zich af of het nodig is om zoveel paaltjes te voorzien. De afstand 

tussen paaltjes moet toch enkel het parkeren belemmeren. Vraag is of de paaltjes niet iets 

verder uit mekaar gezet worden.  

De schepen stelt dat dit inderdaad hier en mogelijk moet zijn. 
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