Cocreatietraject Rijsenbergbuurt
Inzichten startsessie 21 maart 2022
Stel, we zijn 5 jaar verder… hoe ziet de Rijsenbergbuurt er dan uit? Wat is er merkbaar
anders?
Rustiger openbaar vervoer (hard optrekken aan haltes… is verdwenen)
Elektrische bussen
Duurzamere mobiliteit in de wijk, beter comfort, slimmer…
Bereikbaarheid is gebleven
Er is/zijn ruimte(s) in de wijk voor hobby’s, voor activiteiten (naast ’t Hoeveke)
Plek om elkaar te ontmoeten
Plek om te proberen, te doen, te leren
Plek voor workshops, yoga…
Materiaal om aan de slag te gaan (ook bv. via wijkbudget) – bv. machines/ovens om potten
te bakken
Laagdrempelig (ook voor zij die minder begoed zijn)
Gezellig
Mét een bar en muziek
Terras
Stamcafé met vrijwilligers
Zichtbaar wat er gebeurt
Een soort wijkliving (cfr. De Stuyvery in Kortrijk, Kaffie is kaffie in Gentbrugge)
Kunnen we een oud gebouw omtoveren?
Kunnen we (zoals in Melopee aan de Oude Dokken) een buurtruimte combineren met de
nieuwe school in het Zone B project? Ook bv. sportzaal school openzetten voor buurt
Er is een buitenruimte met een overdekt gedeelte voor bv. weekendmarktjes
 een Kleine Stadshal in de wijk ;-)
Plaats om te tuinieren (want thuis niet altijd plaats) + vervolg op De Loveling
cfr. Groot-Brittanniëlaan/Offerlaan, Neermeerskaai (De Wingerd)
Plaats voor diverse gebruikers + nood aan zichtbare plek!
Méér dan tuinieren alleen
Meer groen in de wijk
Straatprofielen zijn heraangelegd; er is onthard
Bloembakken die insecten ondersteunen
Planten ruilen
Stekjesbibliotheek
Veel deelinitiatieven
Bv. Little Library in de Patijntjesstraat, deelkoelkast in de Albertlaan
Materialenbibliotheek
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Wijkkrant
Zichtbaar in de wijk op schermen
Aan bushaltes (ipv reclames)
Info delen over de wijk
Dynamiek in de wijk wordt bepaald door wat er zal gebeuren en wie er gaat komen wonen.
Sogent moet deelnemen aan dit traject.
Levendige buurt
Veel feesten (nu al: Duifhuisstraat, Aaigemstraat, Rijsenbergstraat, Handbalstraat)
Bestaande organisaties/comités betrekken in dit traject
Zeker ook inzetten op de Verpleegstersstraat
Diverse voorzieningen zijn aanwezig of vlakbij
Meer informele ontmoetingsplekken
Terrassen in de wijk
Banken (op een betere plaats dan nu)
Sportplein
Voor alle leeftijden
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Wat staat er dan in de krant van 21 maart 2026?
De krantenkoppen:
Rijsenbergwijk verkozen tot beste Gentse wijk!
Opening laagdrempelig Praatcafé Rijsenberg
Feestelijke opening van 20ste Stekjesbibliotheek in Rijsenbergwijk is groot succes.
50 mensen dromen weg in spiksplinternieuwe wijkliving
Architecten presenteren ontwerp van Melopee 2.0 in de Rijsenbergwijk
Wijkbewoner Maaike Cafmeyer opent feestelijk de nieuwe materialenbibliotheek
De Lijn lanceert geluidloze bus in Rijsenbergwijk
Buurtbewoonster Anita (100 jaar) trakteert met champagne
Bloesems in De Hoveling
Kom naar de Plantenruilbeurs
Buurtcentrum barst uit zijn voegen
Crea-ateliers en bewegingslessen kunnen de vraag niet bolwerken
Korte keten biomarkt verkoopt oogst buurtmoestuin
Speciale actie Sociaal Café: slaatjes uit de buurtmoestuin
Kom langs voor een koffie, lees een boek, ontleen een stuk speelgoed
Opening nieuwe picknicktafels tussen de Toekomstbomen met feestelijk ontbijt voor de
buurt
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