
Uitnodiging 
Dialoogcafé stadsvernieuwing

Wanneer: dinsdagavond 22 juni 2010 
Waar: Basisschool Sint-Paulus, Smidsestraat 76, 9000 Gent
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Kom langs op 22 juni en laat uw mening en ideeën horen!

Kunt u het dialoogcafé niet bijwonen, maar wilt u toch graag 
meedenken over de stadsvernieuwing in de buurt van het 
station?

Van 24 tot 29 juni 2010 vindt u een vragenlijst en de nodige 
achtergrondinformatie op de website van het project Gent 
Sint-Pieters: www.projectgentsintpieters.be.

U kunt deze vragenlijst en informatie ook ophalen op het 
Infopunt Project Gent Sint-Pieters (Koningin Maria-
Hendrikaplein 2,  9000 Gent) van 24 tot 29 juni, tijdens de 
weekdagen, van 9u tot 17u.  

V.U.: D. Termont, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent



Wilt u graag komen luisteren en meepraten? 

Hoe inschrijven? 

Wilt u deelnemen? Graag een seintje!

U kunt zich inschrijven vanaf woensdag 2 juni tot en met 
donderdag 17 juni
via Gentinfo: 09 210 10 10 
(van maandag t.e.m. zaterdag van 8 tot 19u)

Voor een goed verloop van het dialoogcafé is het aantal 
plaatsen beperkt. Snel inschrijven is dus de booschap!

Dialoogcafé stadsvernieuwing

Kom dan naar het dialoogcafé
op dinsdag 22 juni om 19u30
in de Basisschool Sint-Paulus
Smidsestraat 76
9000 Gent

Voorbereidende infomarkt: 
tussen 18u30 en 19u30
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Dialoogcafé stadsvernieuwing

Het project Gent Sint-Pieters heeft belangrijke gevolgen voor ieder 
die in de buurt woont of werkt. Zo creëert het project ook kansen 
om de buurt mooier en aangenamer te maken om er te wonen 
en te vertoeven. Hoe zoiets aanpakken? 
Daarover willen de  projectpartners graag uw mening en ideeën horen. 

Op dinsdag 22 juni organiseren wij een dialoogcafé rond 
stadsvernieuwing in de buurt van het station. 

Hoe verloopt zo’n dialoogcafé? 

We beginnen het dialoogcafé met de nodige achtergrondinformatie. 
Zo kunt  u zich in de materie verdiepen. We hebben het 
onder meer over welke soort woningen er gebouwd kunnen worden, 
welke voorzieningen er eventueel nodig zijn in de buurt en hoe we aan
dat alles best vorm geven. 

Daarna is het woord aan u: u bekijkt bovenstaande thema’s in  kleine 
groepjes.  Zo kunt u persoonlijk gedachten uitwisselen met 
andere buurtbewoners en projectmedewerkers. 

We ronden af met een samenvatting.

De projectpartners nemen de conclusies van het dialoogcafé mee
bij verdere besluitvorming. 

Wie extra achtergrondinformatie wilt over het project Gent Sint-Pieters en 
stadsvernieuwing in het kader van dat project, is welkom op de infomarkt 
die aan het dialoogcafé voorafgaat. 
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