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Uw kenmerk 
_ 
Ons kenmerk 
_ 

Betreft: uw schriftelijke vraag 2021_SV_00618  ivm 
leefpleinen in Sint-Amandsberg 
 
  

 
Geachte raadslid 

 

In antwoord op uw bovenvermelde schriftelijke vraag kan ik u het volgende melden. 

Omschrijving van de vraag 

Toelichting: 

Afgelopen zomer werden in onze stad op meerdere plaatsen leefpleinen ingericht. 

Vraag: 

Wat zijn de bevindingen/ervaringen van de buurtbewoners/diensten ? 

Kan er specifiek voor de Halvemaanstraat, Sleutelbloempark en Heirnisplein extra 

ingezoomd worden op de plus- en minpunten ? 

Komen er in St Amandsberg op deze en andere plaatsen nog leefpleinen in 2022 ? 
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Antwoord 

Bedankt voor uw vragen over de leefpleinen van afgelopen zomer. In 2021 hadden 42 

Leefstraat-trajecten plaats, waarbij bewoners zelf de aanvraag doen en het voortouw 

nemen. 23 van deze trajecten mondden uit in de zomerse verandering van het 

straatbeeld. In 11 straten werden Leefstraten in wording omwille van uiteenlopende 

omstandigheden uitgesteld of geannuleerd tijdens het voortraject. 

Acht leefpleinen waren geïnitieerd door stadsdiensten en partnerorganisaties, maar 

uiteraard wel in afstemming  met de buurt. Ze bieden de kans om een langere tijd heel 

eenvoudig en laagdrempelig buren te ontmoeten. Leefpleinen vinden plaats vooral bij 

sociale woningconcentraties of in heel dichtbevolkte buurten. 

Wat zijn de bevindingen/ervaringen van de buurtbewoners/diensten ? 

In 2020 en 2021 boden leefpleinen (en -straten) tijdens de restrictieve COVID-

regelgeving buren de kans om op een veilige manier contact te hebben buiten en zich te 

ontspannen. Uitzonderlijk organiseerde de Stad ook activiteiten aan de Leefpleinen om 

mensen bij elkaar te brengen. Nodig, zeker omdat ook de grootschalige buurtfeesten 

deze zomer niet doorgingen.  

De lopende evaluaties met de initiatiefnemers zijn positief. De grote verschilmaker met 

de zomerpleinen in 2020 blijkt een goed en zo participatief mogelijk voortraject met de 

buurt, zodat ook de invulling op maat is van de buurtbewoners.  

Kan er specifiek voor de Halvemaanstraat, Sleutelbloempark en Heirnisplein extra 

ingezoomd worden op de plus- en minpunten ? 

Halvemaanstraat 

Dit was een Leefplein van half juni tot eind augustus en kwam er op initiatief van 

buurtwerk. Daarnaast zorgde Team Leefstraten voor picknickbanken, parasols, 

strandstoelen, losse stoelen, zitbanken, speelelementen, een infobord, een 

fietsenstalling en een caravan. 

Het leefplein is gedurende die 2,5 maand heel intensief gebruikt, vooral door 

buurtbewoners die vlakbij het pleintje wonen. Het was een soort ‘buurttuin’ waar 

bewoners kwamen om elkaar te ontmoeten, samen eten en drinken, te studeren, een 

boek te lezen… 

Het leefplein zorgde ondanks taalbarrières voor een buurtgevoel. Voor velen in deze 

dichtbevolkte buurt is het plein een noodzakelijk stukje groen in hun buurt. Doordat er 

weinig private groene ruimte én weinig publieke ruimte is, werkt dit Leefplein voor 

buren uit een wijdere omgeving dan alleen de onmiddellijke buren.  
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Er waren wel taalproblemen maar buren de tijd kunnen nemen om elkaar echt te leren 

kennen. De drempel was veel lager om problemen rond sigarettenpeuken, huisvuil, 

zwerfvuil en andere problematieken SAMEN aan te pakken. Geen WIJ/ZIJ verhaal maar 

het leefplein was een grote stap om er een pleintje van de hele buurt te maken. 

De boerenmarkt op zaterdag zorgde voor een soort van toeleiding naar het leefplein, 

maar het waren vooral de activiteiten die zorgden voor aantrek van bewoners uit de 

bredere buurt. Een greep uit de activiteiten: 

- wekelijkse knabbel en babbel op zaterdagvoormiddag 

- kleinschalige optredens bijv. van Helena en Osama en het Gents  

Spekkenkraam 

 - zangstonden 

 - wafelbak door buren 

 - voorleesactiviteiten voor kinderen 

 - knutselactiviteiten voor kinderen 

 - vertelavond door oudste inwoners van de buurt 

 - spelnamiddag Spelotheek 

 - opkuis zwerfvuil 

 - vergaderingen met als thema Leefplein, wegenwerken in de buurt 

 - Wekelijks 2 x Tai Chi 

 - Repair Café 

Het leefplein zorgde ervoor dat verschillende bewonersgroepen zich nu verenigd 

hebben in een buurtcomité (tussen Grondwetlaan en Dampoort). Daarnaast zijn er ook 

samenwerkingen ontstaan met de wijkbibliotheek en spelo-theek. Tevens blijkt het een 

ontmoetingsplaats/vindplaats voor straathoekwerk, buurtwerk, antennewerker LDC…  

Er waren heel wat positieve kanten bij de opzet en uitrol van het leefplein aan de 

Halvemaanstraat en er is een stevig zaadje geplant om verder te kunnen: er zijn 

samenwerkingen en contacten in de buurt. Duidelijk is daar de nood aan gedeelde 

ruimte. Het is grond om van daaruit in dialoog verder te werken aan de buurt.  
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Bij een vooruitblik naar 2022, gaf het buurtcomité alvast aan dat ze heel graag opnieuw 

een leefplein in de Halvemaanstraat willen. Daarvoor leggen ze ook contacten met het 

Wijkbudgetproject Boulevard Planté. 

Sleutelbloempark 

Het Sleutelbloempark was een leefplein van half juni tot eind augustus. Dit werd 

ingericht op initiatief van buurtwerk: de buurtwerkster begeleidde en Team Leefstraten 

die zorgde voor picknickbanken, parasols, strandstoelen, losse stoelen, zitbanken, 

speelelementen en een infobord. 

In dit leefplein waren er wekelijkse koffiemomenten met de buurtwerkster. Er waren 

ook grotere activiteiten zoals Blokbusters, een survival run parcours, het Gents 

Spekkenkraam en een groot slotfeest. Dit zorgde er voor dat de ruimere buurt 

langskwam op het leefplein en het bereik heel divers was. 

Het druk gefrequenteerde speelplein zorgde ervoor dat jonge gezinnen en grootouders 

langskwamen. Zo groeiden er netwerken tussen bewoners die elkaar anders niet/veel 

minder snel zullen ontmoet hebben. 

De bewoners uit de tuinwijk vormden een hecht netwerk. In 2021 waren er al veel 

vertrokken maar er waren ook nog veel bewoners die er nog woonden. Er was een grote 

nood aan ontmoeting, ook de ex-bewoners kwamen nog dikwijls langs om een praatje 

te slaan, steun te zoeken.  

Ook de antennewerkster van LDC Wibier en de Woonwijzer kwamen regelmatig langs. 

Op die manier werden bewoners toegeleid naar de activiteiten van het LDC en kregen 

bewoners met woonproblematieken professionele hulp.  

In 2022 zal de tuinwijk leeg zijn. Mogelijk wordt een leefplein opgestart in de 

Zeemanstuin. Een heel nieuwe wijk die in volle ontwikkeling is en waar er nood is aan 

sociale contacten en netwerking. Een leefplein op die locatie kan ook zorgen voor 

verbinding met de bewoners van het Wijkbudget ‘Samen Park maken’. 

Heirnisplein 

Dit is nooit een echt leefplein geweest, gezien er geen voortraject vanuit of met de 

buurt heeft plaatsgevonden. Vanuit buurtwerk werd het afgelopen jaar wel met de 

omwonenden ingezet op de inrichting van dit plein, er hebben af en toe kleinschalige 

activiteiten plaats. Het was veeleer een kruispunt dat we willen revitaliseren, een plek 

waar mensen elkaar tegenkwamen, wachten op de bus, op weg waren om te gaan 

winkelen.  

In 2022 is hier voorlopig geen intentie tot leefplein. 
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Komen er op andere plaatsen in Sint-Amandsberg nog leefpleinen in 2022? 

Sowieso kan elke Gentenaar samen met de buurt een voortraject lopen om een 

leefstraat aan te vragen en draagvlak te zoeken in de buurt. 

Een leefplein, dus op initiatief van de Stad, is zeker nog mogelijk in 2022. Waar die 

komen, bekijken we telkens op basis van de buurt -vaak bij sociale woningconcentraties- 

en op basis van de signalen en kansen. Waar dan de concrete leefpleinen in 2022 

komen, wordt in het voorjaar duidelijk. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Astrid De Bruycker 

Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen 

 

cc. de heer Mathias De Clercq, burgemeester 
cc. mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur 
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