Programma zaterdag 7 maart 2020
9u
9u30
9u35
10u05
10u30
11u
11u45
12u
12u15
13u
14u
14u30
15u30

Onthaal
Verwelkoming en overlopen dagprogramma door Emilie Peeters, politiek voorzitter sp.a Gent
Toelichting meerjarenbegroting Stad Gent door Rudy Coddens, schepen van Financiën
Toelichting financiën sp.a Gent door Ellen De Jans, penningmeester sp.a Gent
Pauze
Toelichting dossier van de lage emissiezone (LEZ) in Gent door Joris Vandenbroucke,
volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid
Facts en figures over Nieuw Gent door Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk
Sofagesprek met leden uit de wijk, gemodereerd door Emilie Peeters, politiek voorzitter sp.a Gent
Lunch met verse soep en boterhammen
Wandelingen in de buurt met buurtbewoners en professionals
Koffie met gebak
Toelichting over de uitdagingen voor Woningent door Marc Heughebaert, voorzitter Woningent
Slotwoord door Emilie Peeters, politiek voorzitter sp.a Gent

Je kiest zelf of je de hele dag of slechts voor een deel van het programma komt. Je kan gerust voor slechts
één of twee toelichtingen binnen springen. Inschrijven is wel nodig en kan via deze link. Voor de soep en de
boterhammen ’s middags vragen we een vrije bijdrage.

Nieuw Gent
Voor onze algemene vergaderingen trekken we dit jaar de wijken in. Op die manier willen we de leden de
kans geven om minder bekende delen van Gent te leren kennen, en meer te weten te komen over de warme
en solidaire plannen die we voor onze geliefde stad hebben. De eerste afspraak is op zaterdag 7 maart om
9u30 in het Wijkgezondheidscentrum van Nieuw Gent.
De wijk Nieuw Gent kent een grote concentratie van sociale woningen en zal de komende jaren sterk
veranderen. Veel woningen zullen worden vervangen en ook het park wordt aangepakt. Allerlei projecten
moeten het samenleven in de wijk gemakkelijker maken. Schepen Astrid De Bruycker geeft een toelichting
over de plannen. Hierna gaat politiek voorzitter Emilie Peeters in gesprek met enkele leden uit de wijk. Zij
vertellen hoe zij als bewoners de wijk ervaren en wat ze zelf zouden willen wijzigen.
Na de lunch gaan we op stap in de wijk zelf. Enkele wijkorganisaties zoals Aanloophuis Poco Loco,
Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent en KAA Gent Foundation tonen tijdens een wandeling sterktes en de
uitdagingen van de wijk. Tot slot geeft de voorzitter van Woningent, Marc Heughebaert meer uitleg over de
uitdagingen voor Woningent de komende jaren: wat is de staat van de woningen, waarom is de financiële
toestand moeilijk en wat zijn de plannen? Hij geeft meer info over sociaal wonen, maar zal geen vragen
over individuele dossiers beantwoorden.

Praktisch
Wijkgezondheidscentrum van Nieuw Gent, Rerum Novarumplein 182, 9000 Gent; op wandelafstand
van halte Rerum Novarumplein (tram 2) en halte Kikvorsstraat (bus 5). Parkeren kan vlakbij en is gratis.
Het gebouw is toegankelijk voor minder mobiele personen.
Voor meer informatie kan je na de kantooruren terecht bij Ellen De Jans (0488 99 29 04).
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