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1. Inleiding door Rinkkaai NV

Ontstaan van het idee voor een buurtplek

Uitgangspunten voor de buurtplek

Ruimtelijke randvoorwaarden

2. Toelichting bij ondersteuningsmogelijkheden door Dienst Beleidsparticipatie, Stad Gent

Praktische /Financiële ondersteuning

3. Toelichting inspirerende buurtinitiatieven door

Cabane Banane

Moestuiniers

4. Brainstorm voor de buurtplek Rinkkaai

Kunnen we komen tot concrete voorstellen voor het gebruik van deze buurtplek?

Agenda



WONEN AAN HET PARK
Verbonden,  levendig,  inc lus ie f ,  gez insvr iendel i jk  en in tegraal  duurzaam 



een buurt met veel kwaliteiten en potenties
een buurt met veel kwaliteiten en potenties

PARK LOBBY STAD



1. Verbonden met de Rijsenbergbuurt
• rekening houden met bezorgdheden van de buurt: aangepaste schaal, versterken van groene 

karakter van de site, minder hinder

• nieuwe kansen bieden: een veelheid aan ontmoetingsplekken in een groot Rijsenbergpark

2. Levendig en enthousiast 

• samenhangend en levendig nieuw wijkdeel met focus op het ontmoeten vol buurtondersteunende 

functies, in inspirerende omgeving

• Vandaag, morgen en overmorgen

3. Inclusief 

• een intergenerationeel project met een goeie mix van functies en woningen in alle gebouwen 

• met plaats voor groepswonen, assistentiewonen, beroepen aan huis binnen een realistische en 

betaalbare context

4. Kind- en gezinsvriendelijk

• infrastructuur gekoppeld aan sociale structuur en identiteit

• focus op woonkwaliteit: veel licht en zicht, ruime private buitenruimte, bergruimte, veiligheid, autovrij, 

collectieve ruimtes

5. Duurzaam 

• duurzaamheid met minimum 85% van de duurzaamheidsmeter. B.E.N.-wijk (<E30), passiefbouw, 

waterzuiverende wijk, lokale materialen, sociale return, wijkmanager, ...

VIJF UITGANGSPUNTEN



Buurtwerkgroep
STERKE SCHOUDERS ONDER

EEN STERKE BUURT



1. Koffiekoeken op zondag 

Kennismaking

Kleine ontmoeting

Korte communicatielijn 

met de directe buurtbewoners

2. Infomoment

Breed informeren over het project

Ruimte maken voor vragen vanuit de ruime buurt

3. Opstart ‘buurtwerkgroep tijdelijke beleving’  voor een buurtplek

Samen de kiem planten voor een nieuwe buurtplek die 

de daadwerkelijke link maakt met de buurt, 

ontmoeting creëert, 

ruimte geeft aan kleine initiatieven vanuit de buurt, 

Verbonden met de Rijsenbergbuurt 

RINKKAAI (BE)Leven



Uitgangspunten voor de Buurtplek

Een plek in de buurt creëren waar ‘de kleine 

ontmoetingen’ kunnen plaatsvinden, waar mensen 

ook samen naartoe kunnen gaan.

De kans geven aan de buurt om eigen initiatieven

uit te voeren op een deel van het

terrein: picknickplaats, zandbak, moestuin, …

• Vertrekkende vanuit de buurt en de plek

• Niet de grote massa aantrekken, wel beperkte 

groepen

• Geen bovenlokale evenementensite, wel een 

plek voor buurtgerichte initiatieven gericht op 

ontmoeting. 

• ...

Referentiebeeld Spoor Oost 



Ruimtelijke randvoorwaarde



• een natuurrijk groen park, 

• met bloemenweide, gazonzones, 

• spelprikkels 

• menselijke schaal

• private tuinen, collectieve tuinen, 

openbaar park

ONTMOETEN

• uitnodigen tot gebruik

• functionele onbestemdheid

• inspraak/participatie/communicatie

Het Kaaiplein

Het Buurtplein

Het Parkplein



Locatie

Het buurtplein



fase 1 fase 2

tijdelijke invulling

FASERING

2018-2020 2020-2022



Locatie

Het buurtplein



Locatie

Het buurtplein



Locatie

Het buurtplein

Het buurtplein



Locatie

Het buurtplein

Het buurtplein



Locatie

Het buurtplein

Het buurtplein



Locatie

Het buurtplein

Het buurtplein



Locatie

Voorkeur voor een beperkte locatie

nabij het toekomstige Buurtplein

Beschikbare periode voor tijdelijke beleving 

2017-2020

start vanaf maart/april 2017

Toegankelijkheid

Twee toegangswegen vrijhouden voor Infrabel (incl. weekend) 

Geen afscherming spoorwegen op korte termijn- veiligheidsperimeter 

Verontreinigde bodem

Nutsvoorzieningen

Geen water of elektriciteit op het terrein beschikbaar

Ruimtelijke randvoorwaarden



- Uitwerken van ideeën door initiatiefnemers

- Zoeken naar trekkers indien deze nog onbekend zijn

- Verder uitwerken van het idee

- Praktische en financiële ondersteuning zoeken

- Afstemming met Infrabel/stad Gent/sogent over de specifieke invulling

- Eventueel tweede bijeenkomst van de buurtwerkgroep

- Bekijken of ideeën kunnen versterkt worden

- Opstart va 03-04/2017 

Wat na de brainstorm?


