DOSSIER

Gent

EEN CREATIEVE ONTMOETINGSPLAATS
VOOR IEDEREEN

INVENTIEF SAMENWERKEN OP EEN PLAATS DIE VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK IS. DAT IS HET
UITGANGSPUNT VAN HET PROJECT DE SITE IN HET HART VAN DE GENTSE WIJK RABOT-BLAISANTVEST.
EEN BONTE MIX VAN BEWONERS PARTICIPEERT SAMEN MET STADSDIENSTEN EN EEN AANTAL
VERENIGINGEN AAN HET STADSVERNIEUWINGSPROJECT BRUGGEN NAAR RABOT.

"In 2006 werd de Alcatelfabriek aan de Gasmeterlaan afgebroken. Zo kwam er een groot te-rein vrij midden in de wijk Rabot-Blaisantvest.
De stad bereidt momenteel de herontwikkeling
van dit terrein voor. Op termijn komen er onder
andere woningen, handel en openbaar groen.
In afwachting van deze ontwikkeling blijft een
enorme betonnen fabrieksvloer ongebruikt. Dat
vonden wij zonde, vooral omdat er in de buurt
sowieso al weinig vrije ruimte en groen is",
vertelt wijkregisseur Stefaan Vervaet.
Eind 2006 bundelden vzw rocsa, Samenlevingsopbouw Gent vzw, de stadsdiensten Stedelijke
Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking en de
dienst Kunsten de krachten. Het doel was om
een creatieve ontmoetingspiek te creëren. Al
vlug werden op 'De Site' drie projecten met
bewoners gestart in het kader van de stadsubsidie 'De Wijk Aan Zet': 80 volkstuintjes, een
openluchtcinema en een verkeerspark.
En het werkte…"In plaats van een klaagzang
over allerhande problemen in de buurt kregen
we alleen maar positieve reacties. Mensen
waren bereid om de handen in elkaar te slaan
om

van De Site een creatieve 'samenwerkplaats 'te
maken. De Site werd een plek waar allerlei projecten opgestart werden die beantwoorden aan
de noden van de buurt", vertelt Evelyne Deceur
van vzw rocsa.
Ondertussen is een aantal projecten die
buurtbewoners op De Site opstartten klaar om
door te groeien. "Zo wil een groep Turkse
vrouwen die de eerste buurtbarbecue op De
Site organiseerde, dit verder zetten en zelfs
uitbreiden. We onderzoeken momenteel of ze in het kader een sociale-economieproject
- een eigen bedrijfje in de cateringbranche
kunnen opstarten ".
De Site heeft ook twee klusjesmannen in een
tewerkstellingstraject in dienst. "Zij zijn meestal
het
eerste
aanspreekpunt
van
de
buurtbewoners. Ze zorgen voor de nodige continuiteitop De Site. Als er ergens op De Site een
probleempje is, worden zij hierover aangesproken. Sinds kort krijgen ze ook hulp van
individuele bewoners uit de buurt, maar ook van
mensen van Begeleid Zelfstandig Wonen en
scholen uit de buurt".

In 2011 starten wellicht de eerste werken voor de
sanering en de herontwikkeling van het terrein. Dan
zullen de verschillende projecten op De Site moeten
verdwijnen. "Binnen de buurt is iedereen het erover
eens dat deze projecten niet zomaar mogen
stopgezet worden. Een groep mensen zit daarom
samen om te zoeken naar mogelijkheden om de
projecten elders in de wijk verder te zetten", zegt
Dimitri Vandenberghe (Samenlevingsopbouw Gent
vzw).

DE KIPPEN VAN DE SITE
Op Oe Site gebeuren ook 'wonderen'. ·Voor de opening
van Oe Site hadden we acht kippen gekocht. Heel wat
mensen kwamen me de dagen voordien waarschuwen dat
die kippen er niet lang zouden rondlopen. Op de dag van
de opening ging ik angstvallig kijken. En wat bleek: er
liepen negen kippen rond! Oaarna kwamen er ook nog
hamsters, konijnen, cavia's ... Op de duur kwamen er
zoveel dieren, dat we de mensen nu vragen om geen
dieren meer mee te brengen".
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