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TIJDELIJKE INVULLING
VAN DE STANDAERTSITE
IN LEDEBERG
de inrichting van de site en voor activiteiten. Een stuurgroep zorgt voor advies en begeleiding en bestaat uit: LDHZ,
ElfTwelf, IN-Gent, Samenlevingsopbouw Gent en de stadsdiensten Brede School Ledeberg, Buurtwerk Ledeberg en de
wijkregisseur van de Dienst Beleidsparticipatie. Zij zien erop
toe dat de site voor iedereen toegankelijk is.
Over de stuurgroep voor de Standaertsite en de tijdelijke
invulling heeft FRANK een gesprek met Mounya Diouani
(opbouwwerker), Nathalie Desmet (wijkregisseur) en Esther Vandenbroucke (vrijwilliger bij LDHZ).
Wie gebruikt de Standaertsite nu vooral?
Esther: Voorlopig zijn dat voornamelijk de organisaties uit
de stuurgroep, maar we krijgen steeds meer aanvragen
van externen die hier een brainstorm, vergaderingen en
andere activiteiten willen organiseren. In de container, die
er gekomen is met de middelen voor de tijdelijke invulling,
organiseert Femma bijvoorbeeld een ‘bar en schaar’.

DE STANDAERTSITE IS EEN BINNENGEBIED VAN ONGEVEER
3.500 M2 VLAKBIJ HET LEDEBERGPLEIN. Eind 2012 gaat
Doe-Het-Zelf Standaert failliet en komt de familiezaak
leeg te staan. Geëngageerde buurtbewoners en buurtorganisaties verenigen zich in ‘Ledeberg doet het zelf’
(LDHZ) en vragen de Stad Gent om de site aan te kopen
en zo te zorgen voor meer ruimte voor groen en ontmoeting in het centrum van Ledeberg. Reeds bij de start van het
stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft, een tiental jaar
geleden, vielen de enorme mogelijkheden van het binnengebied de stadsdiensten op. In 2013 koopt de Stad Gent een
groot deel van de site aan.

Hebben jullie het gevoel dat jullie iedereen bereiken?
Esther: Nog niet, maar dat het sterke van de samenwerking is dat de partners allemaal verschillende doelgroepen
bereiken. LDHZ bereikt vooral jonge gezinnen. Via Brede
School, Buurtwerk en Samenlevingsopbouw bereiken we
ook meer kwetsbare mensen. De twee geefpleinen bereikten bijvoorbeeld duidelijk een ander publiek.
Wat doet Samenlevingsopbouw Gent op de site?
Mounya: Wij hebben een convenant met Stad Gent (zie
kader pag. 14). Eén van de projecten waarop we inzetten
is de Standaertsite. Op 2 mei organiseerden we hier een
Buurtgroendag. We willen de leefbaarheid in de buurt
verbeteren met meer bloembakken, een positieve aanpak
van sluikstorten en door de lege muren van de Standaertsite op te vrolijken.
Daarnaast organiseren we elke donderdag een soep- en
koffiemoment. Zo ontdekken buurtbewoners wat de
mogelijkheden zijn om hier zelf iets te organiseren. Denk
aan een workshop renovatie van oude meubels, gezond
koken, debatteren met anderstalige ouders, … Door contacten met buurtbewoners, op straat en tijdens de koffiemomenten, willen we ook ontdekken welke talenten
ze willen inzetten om de buurt te verbeteren. Op lange
termijn willen we zorgen dat vrijwilligers de permanentie
tijdens de koffiemomenten doen.

In het voorjaar van 2014 organiseert de wijkregisseur samen
met verschillende partners twee inspraakmomenten. Buurtbewoners willen meer groen en meer ontmoetingsruimte
voor de buurt en voor organisaties. Dit vormt de basis voor
een masterplan voor de site, dat ontwerpbureau BUUR cvba
in de zomer van 2014 op vraag van de Stad Gent opmaakt.
Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent verfijnt dit
masterplan nu tot een haalbaar en concreet plan. Duidelijk is alvast dat op de site naast een grote multifunctionele ruimte, twee groene pleintjes komen. Als alles goed
gaat, opent de vernieuwde site in 2018.
In afwachting van de sloopwerken in 2016, zorgen verschillende Ledebergse verenigingen voor de tijdelijke invulling.
Stad Gent sloot een beheersovereenkomst af met LDHZ en
voorziet middelen via het Fonds voor Tijdelijke Invulling voor
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WIJKWERKING

DE PARTNERS VAN
DE STANDAERTSITE

Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende
partners van de Standaertsite?
Mounya: Je hebt enerzijds vrijwilligers met een zekere dynamiek en anderzijds professionele organisaties met een
vaste werking en bepaalde regels. Wij hebben bijvoorbeeld tijd nodig om onze mensen te mobiliseren en moeten zaken kunnen inplannen.

▶ Brede School Ledeberg
• fietslessen, op woensdagnamiddag om 14 uur: kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste of het tweede
leerjaar leren fietsen onder begeleiding van een professionele lesgever en hun mama en papa.
• danslessen voor kleuters op zaterdagmorgen om 9.30 uur
• theaterkampjes in de Paasvakantie

Nathalie: Het doel van de partners is hetzelfde, maar hun
organisatiecultuur is anders. Ze werken met verschillende doelgroepen en verschillende snelheden. Dat moet nog
beter afgestemd worden.

▶ Buurtwerk Ledeberg-Moscou werkt mee aan ge-

Esther: Hoe meer we samen zullen doen, hoe meer vertrouwen er zal ontstaan. Nu zien we elkaar voornamelijk
op vergaderingen, maar als we echt samen dingen zullen
organiseren, zullen we ook een groep worden.

meenschappelijke activiteiten, de fietslessen in het kader van ‘Buurt beweegt gezond’, zorgt voor toeleiding
van buurtorganisaties naar de site en voor promotie en
praktische ondersteuning van bewonersinitiatieven die
toegankelijk zijn voor de hele wijk

Hebben jullie één wens voor de tijdelijke invulling van de site?
Esther: Veel mensen, veel dynamiek en veel activiteit.

▶ Dienst Beleidsparticipatie Stad Gent bemiddelt tussen de verschillende partners en verbindt de belangen
van de bewoners en buurtorganisaties met de visie van
de Stad Gent (participatie van alle doelgroepen)

Nathalie: Dat iedereen het gevoel heeft dat ze hier welkom
zijn, dat kinderen hier spontaan komen voetballen en spelen.

▶ ElfTwelf organiseert muziekworkshops voor kinderen

Mounya: Dat je hier mensen aanspreekt of ontmoet, die
je anders niet zou ontmoeten.

in Ledeberg, in de toekomst mogelijks op de site. Het
meisjeskoor Lisa en Kapinga, vroeger deel van Elft welf,
oefent op de site.

En wat willen jullie meenemen naar de permanente invulling?
Nathalie , Mounya en Buurtwerk Ledeberg-Moscou: Dat het
een mooie ontmoetingsplek mag worden voor de hele buurt.

▶ IN-Gent zoekt op de site vrijwilligers voor duo’s rond
inburgering.

▶ Ledeberg Doet het Zelf (LDHZ):

Esther: Vanuit LDHZ proberen we op zoveel mogelijk momenten fysiek aanwezig te zijn op de site. Een permanente fysieke aanwezigheid zal contact en sociale controle stimuleren.

• De Fietskeuken: fietsherstelplaats, elke woensdag
tussen 18 en 21 uur, je kan zelf aan je fiets komen sleutelen, er is werkmateriaal en vrijwilligers die zorgen
voor hulp of advies
• het fietsdeelsysteem ‘Op Wielekes’: in ruil voor jaarlijks lidgeld, kan je een fiets op maat van je kind lenen
en omruilen wanneer je een grotere fiets nodig hebt
• houdt elke woensdag het koffiehuis Stanza open tussen 10 en 22 uur.

De ervaring op de Standaertsite leert dat samenwerking meer is dan een optelsom van de individuele
partners. De uitdaging is de grote verscheidenheid. Het uitbouwen van solidariserende netwerken
waarbij sterke bewoners en kwetsbare bewoners
samen aan een gemeenschappelijk doel werken betekent dat we de verschillende posities erkennen,
benoemen en ermee omgaan.

▶ Samenlevingsopbouw Gent
soep- en koffiemoment: elke donderdag tussen 12 en 15 uur
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SAMENLEVINGSOPBOUW IN LEDEBERG
WOONZORGCENTRUM DE VIJVERS MOESTUINPROJECT

SAMENLEVINGSOPBOUW GENT HEEFT TOT EIND 2016 IN KADER
VAN HET STADSONTWIKKELINGSPROJECT LEDEBERG LEEFT EEN
CONVENANT MET STAD GENT. Doel is om kwetsbare groepen
een stem te geven in de ontwikkeling van hun buurt. Dit
doen we via volgende projecten:

Samen met het woonzorgcentrum De Vijvers, Velt, enkele
buurtbewoners, basisscholen Onze-Lieve-Vrouwe College
en De Kleurdoos en de Brede School, startten we in het
voorjaar van 2014 een intergenerationeel moestuinproject
met plantenbakken in de tuin van De Vijvers. Die plantenbakken dienen zowel voor planten als kruiden en zijn ook
rolstoelvriendelijk. In het voorjaar van 2015 volgden een
20-tal moestuinen. Buurtbewoners kunnen zaaien, planten, wieden, en oogsten in de tuin van het woonzorgcentrum. De wisselwerking tussen jong en oud is opvallend.

COMPOSTEERPLEK, BOTERMARKTPARK
De Composteerplek startte 5 jaar geleden op vraag van
enkele buurtbewoners. De meesten gooiden hun groentenen fruitafval bij het restafval wegens geen plaats voor een
GFT-bak, geurhinder of bij gebrek aan voldoende GFT-afval.
Sinds oktober 2010 houden 9 vrijwilligers de composteerplek
open. Elke dinsdag brengen een 40-tal buren hun GFT-afval.
De compost gebruiken ze voor hun kruiden, planten- of
groentebakken. Vrijwilligers beheren ook de gemeenschappelijke kruidenbakken. Voor hen organiseren we samen met
IVAGO een opleiding tot compostmeester en samen met Velt
een opleiding rond het beheer van kruidentuinen.
De vrijwilligers participeren ook aan denkgroepen over de leefbaarheid van de buurt, stadsvernieuwing, wonen en arbeid.
De composteerplek is een middel en geen doel. De toegang
tot de plek is zeer laagdrempelig. De gebruikers zijn van alle
leeftijden en achtergronden. De vrijwilligers stimuleren de
sociale contacten door met de gebruikers in gesprek te gaan.
De buren worden op de hoogte gebracht van verschillende
initiatieven in de wijk, ze leren elkaar kennen en hierdoor
ontstaat meer sociale cohesie en onderlinge solidariteit.

VAN TOREKES IN HET RABOT
NAAR PLUIMPJES IN LEDEBERG
Op vraag van Stad Gent onderzoeken we of in Ledeberg ook
een complementaire munt mogelijk is. Verschillende wijkorganisaties zijn hierbij betrokken. Eind juni 2015 krijgt de
Stad Gent een vooronderzoek met de noden en wat haalbaar is. We kiezen alvast voor pluimen als munteenheid.
Burenzorg zal een belangrijke rol spelen. Ook al is er vaak
veel bereidwilligheid, de drempel om aan je buur hulp te
vragen blijft voor heel wat mensen hoog. Pluimpjes kunnen
op dat moment je waardering uitdrukken. Het is een alternatieve beloning die je buurman op zijn beurt kan gebruiken
om iemand die hem helpt te vergoeden. Ook ontmoeting en
buurtzorg zullen belangrijke pijlers zijn.
De start van een tweede complementaire munt in Gent zou
een mooi vervolg op dit onderzoek zijn. Geen kopie van
het Torekesproject, maar een variant die op wijkniveau de
vele bestaande initiatieven kan verbinden, dynamiseren
en duurzaam maken.
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