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16/0000 – Mobiel UiTPUNT in Gentse wijken versterkt vrijetijdsparticipatie van kwetsbare
groepen
In opdracht van het Gentse stadsbestuur is Samenlevingsopbouw Gent gestart met een Mobiel
UiTPUNT om de toeleiding van kwetsbare groepen naar het vrijetijdsaanbod in Gent te
versterken. Het Mobiel UiTPUNT zet in op informatie over het vrijetijdsaanbod, de werking van
UiTPAS en het wegwerken van drempels. Vanaf april komt het Mobiel UiTPUNT langs in
verschillende Gentse wijken.

De UiTPAS in Gent is in gebruik sinds september 2014 en intussen genieten al meer dan 16 000
mensen van deze spaar- en voordeelkaart. Iedereen kan met de UiTPAS punten sparen bij
vrijetijdsactiviteiten die omgeruild kunnen worden in voordelen. Mensen met een verhoogde
tegemoetkoming hebben ook recht op een kansentarief en worden automatisch jaarlijks
aangeschreven om de voordelen van UiTPAS bekend te maken. Deze automatische
rechtentoekenning heeft geleid tot een hoog aantal gekochte UiTPASsen met kansentarief, maar
nog niet iedereen gebruikt de pas ook effectief. Daarom voorziet de Stad Gent een subsidie van
60 000 euro voor Samenlevingsopbouw Gent voor de uitwerking van een Mobiel UiTPUNT.

Het Mobiel UiTPUNT is een rondreizend project waar mensen meer te weten kunnen komen over
vrijetijdsactiviteiten in Gent: cultuur, sport en jeugdactiviteiten. Het Mobiel UiTPUNT geeft
informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod. Daarnaast organiseert het
ontmoeting en laagdrempelige toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten. Het Mobiel UiTPUNT is er
voor iedereen en in het bijzonder voor mensen in kwetsbare posities. Vanaf april 2016 zal het
Mobiel UiTPUNT te vinden zijn in de volgende 19de eeuwse gordel rond Gent en het centrum.

•

Rabot-Blaisantvest

•

Sluizeken - Tolhuis - Ham
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•

Brugse Poort-Rooigem

•

Bloemekeswijk

•

Muide-Meulestede-Afrikalaan

•

Dampoort

•

Ledeberg

•

Nieuw Gent-UZ

•

Watersportbaan – Ekkergem

Per wijk is er een nauwe samenwerking met verschillende plaatselijke organisaties.

Schepen van cultuur, toerisme en evenementen Annelies Storms: “In Gent hebben al veel mensen
een UiTPAS, maar nog niet iedereen gebruikt die actief terwijl er nochtans veel voordelen aan
verbonden zijn. Om die voordelen nog beter te leren kennen, zetten we nu bijkomend in op het
Mobiel UiTPUNT.”

Na een testmaand in april in de wijken Rabot en Watersportbaan is het Mobiel UiTPUNT vanaf
mei maandelijks in 6 verschillende wijken aanwezig. Minimaal om de 2 maanden strijkt het
Mobiel UiTPUNT opnieuw in dezelfde wijk neer, telkens op dezelfde plaats en tijdens dezelfde
uren. De medewerkers van het Mobiel UiTPUNT gaan in gesprek met de bezoekers rond de
verschillende mogelijkheden om aan vrijetijd te doen. Zij geven informatie over de UiTPAS en het
aanbod. Zij maken een overzicht van het aanbod op maat, zorgen voor de reservatie én
begeleiden de mensen naar activiteiten, zoals een museumbezoek, een theatervoorstelling,
helpen bij inschrijving van hun kinderen in de sportkampen, enzovoort.

“Met de UiTPAS kan je eens weggaan. Je ontdekt veel nieuwe dingen en leert andere mensen
kennen. En dat is belangrijk in een mensenleven” vertelt een deelneemster.

Benieuwd waar en wanneer je het Mobiel UiTPUNT kan vinden? Je vindt alle informatie op
http://samenlevingsopbouwgent.be/
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Informatie

Cultuurdienst, Marijke Leye, Veldstraat 82A, 9000 Gent, e-mail marijke.leye@stad.gent

Samenlevingsopbouw Gent – Mobiel UiTPUNT
Ann Hendriks – M: 0492/ 72 52 51 – E: ann.hendriks@samenlevingsopbouw.be
Paula Silva – M: 0490/ 41 31 40 – E: paula.silva@samenlevingsopbouw.be

Bevoegd
Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail schepen.storms@stad.gent
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