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OOGSTEN OP BETON
10 JAAR DE SITE WOENSDAG 27 SEPTEMBER

UITNODIGING: Symposium

over tijdelijke invulling

Nu De Site plaatsmaakt voor de Tondelierwijk, nodigen we u graag uit om terug te blikken op dit
boeiende experiment van tussentijdse invulling. Wat zijn de ervaringen van de Stad Gent,
de buurtorganisaties en de bewoners? En hoe kunnen we de onverwachte inzichten meenemen naar
het nieuwe bouwproject, de wijk en de stad?

PROGRAMMA:
13.00 - 13.30 u.
13.30 - 14.00 u.
14.10 - 15.30 u.

15.30 - 17.00 u.

onthaal met koffie in Eetcafé Toreke, Vlotstraat 22, Gent
verwelkoming
reflecties van Anika Depraetere (KULeuven-UAntwerpen) en Evelyne Deceur (UGent) 		
op de wijze waarop De Site de blik van de Stad, de projectontwikkelaar, het middenveld
en de bewoners op participatie, wijkontwikkeling, … veranderd heeft
plaatsbezoek op De Site en slotceremonie
De Stad Gent experimenteert al meer dan 10 jaar met projecten
van tijdelijke invulling in leegstaande gebouwen en op braakliggende
terreinen, vaak naar aanleiding van stadsvernieuwingsprojecten.
Onze ervaringen delen we in een kennisnetwerk met andere Europese
steden (REFILL). Zo willen we leren hoe we de dynamieken die ontstaan
in zo’n tijdelijke invulling kunnen ‘verduurzamen’.
Anika Depraetere is onderzoeker aan het Onderzoekscentrum
Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad van de UAntwerpen en het Labo
voor Educatie en Samenleving van de KULeuven. Ze bestudeert de
politieke betekenis van praktijken van sociaal werk.
Ze was betrokken bij het DIEGEM onderzoek op De Site.
Evelyne Deceur is medewerker bij de Dienst Beleidsparticipatie (Stad
Gent). Haar ervaringen in de wijk Rabot en op De Site vormen de basis
voor haar studie naar de inzet van participatieve praktijken op stedelijke
vraagstukken. Dit najaar rondt ze deze studie bij de Vakgroep Sociaal
Werk en Sociale Pedagogiek van de UGent af.

Dit symposium is een samenwerking van Stad Gent en Samenlevingsopbouw Gent.

INSCHRIJVEN?
Ook benieuwd naar wat 10 jaar tijdelijke invulling doet met een wijk? Schrijf dan snel in en kom
dit slotmoment met ons beleven.
Inschrijven kan online via go.stad.gent/slotfeest
Geen internet?
Bel Gentinfo op 09 210 10 10.
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