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K w a l i t e i t s v o l  e n  b e t a a l b a a r  
w o n e n  v o o r  i e d e r e e n

D u u r z a a m  e n  
t o e k o m s t g e r i c h t

V l a k b i j  b i n n e n s t a d  
e n  i n  h e t  g r o e n

Kwaliteitsvol en betaalbaar 
wonen voor iedereen	  

Vlakbij binnenstad 
en in het groen	  

Duurzaam en 
toekomstgericht	  
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Ligging projectgebied 

7	  ha	  
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Tondelier - grote lijnen 

PPS  
 
•  7 hectare 
•  Sanering 
•  530 woningen 

(renovatie en nieuwbouw) 
•  Publieke functies 
•  2 parken: 2,7 hectare 
•  Handelsruimte, horeca, kantoren 
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Tondelier - grote lijnen 

•  Gashouders 
•  Passiefbouw 
•  Duurzaamheidsmeter 
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Dienst Coördinatie ‘Project Tondelier’ - Botermarkt 1 - 9000 Gent - Tel.: 09 210 10 10 
(Gentinfo: maandag tot zaterdag, van 8u tot 19u) info@tondelier.be - www.tondelier.be

STAD GENTwww.tondelier.be

STAD GENT 
Dienst Coördinatie ‘Project Tondelier’ 

 
Botermarkt 1, 9000 Gent - Tel.: 09 / 210 10 10  

(Gentinfo: maandag tot zaterdag, van 8u tot 19u) 
info@tondelier.be 
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Dienst Coördinatie ‘Project Tondelier’ - Botermarkt 1 - 9000 Gent - Tel.: 09 210 10 10 
(Gentinfo: maandag tot zaterdag, van 8u tot 19u) info@tondelier.be - www.tondelier.be

STAD GENTwww.tondelier.be

STAD GENT 
Dienst Coördinatie ‘Project Tondelier’ 

 
Botermarkt 1, 9000 Gent - Tel.: 09 / 210 10 10  

(Gentinfo: maandag tot zaterdag, van 8u tot 19u) 
info@tondelier.be 
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Historiek en stavaza 

•  2006: effectieve start project, consultatie diensten  
   en bestuur 

•  2007: marktconsultatie 
•  2008: publicatie selectiedossier 
•  2009: goedkeuring bestek / ontvangst offertes 
•  2009: brownfieldconvenant 
•  2010: keuze preferred bidder / start onderhandelingen 
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Historiek en stavaza 

•  Maart 2012: ondertekening PPS 
•  Februari 2013: ondertekening akte opstalrecht 
•  Mei / juni 2013: Stedenbouwkundig Inrichtingsplan  

     naar College 
•  September 2013: indienen aanvraag 

           
 verkavelingsvergunning 

•  Juni 2014: verkrijgen bouwvergunning fase 1A 
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Historiek en stavaza 

•  Start marktconforme verkoop / budgetwoningen 
•  Oktober 2014: indienen aanvraag bouwvergunning 

     fase 1B 
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Functievervlechting  

•  Publieke functies 
o  Crèche 
o  Jeugdlokalen 
o  Publiek sanitair 
o  Sporthal 

•  Restauratie gashouders 
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Functievervlechting 

•  Kantoren, kleinhandel, horeca en recreatie 
 

o  Kantoren: nabijheid gerechtsgebouw 
(maxima zie RUP) 

o  Kleinhandel, horeca en recreatie: 
complementariteit met bestaande 
handelswezen (maxima zie RUP) 
 

(Studie BRO) 
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Functievervlechting 

•  Woonfunctie: sociaal / budget / marktconform 

o  Verschillende types 
o  Maximale spreiding 
o  Criteria budgetwoningen 
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Functievervlechting 

•  Tijdelijke invullingen 
 
volkstuintjes, stadsakker, BMX parcours, 
sportvelden, broodbakoven, fietsherstelplaats, 
Indoor skate club, dansclub, co-working, 
fietskoerier, restaurant 
 
à dynamiek op gang brengen en verankeren in 
project 
 
Het project integreren in de bestaande 
buurwerking in overleg met GGW en 
Samenlevingsopbouw. 
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Functievervlechting 

•  Kunstintegratie 
 

•  Subsidie ‘Creatief Rabot’ 
 

•  Mobiliteit 
o  Project inpassen in bestaande wijk 
o  Parkeernorm, STOP principe, aantakken op 

gewestweg… 
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Functievervlechting 

•  Stadsvernieuwingsfonds, 2 luiken: 
 

o  Wonen op niveau 
Inzet op structurele verbetering van de woonkwaliteit in 
de omliggende buurt 

o  Buurtbeheer 
Vanuit de aanwezige dynamiek komen tot een 
veralgemeenbare methodiekontwikkeling rond 
buurtbeheer. 
Opnemen van het beheer van nieuwe ontwikkelingen 
(buurtsporthal, autovrij park, pluginstroken, 
jeugdlokalen,…) en andere beheersaspecten uit de 
bestaande wijk (gedeeld gebruik scholen, 
kerkinfrastructuur, JOC Minus One, groenzones, …) 
via activering, verhoogde betrokkenheid, 
vrijwilligerswerk, … van de huidige wijkbewoners en 
van de toekomstige nieuwe bewoners. 
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Hoe verankeren ? 

•  RUP 
 

•  PPS contract 
 

•  Inrichtingsplan 
 

•  Duurzaamheidsmeter 
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Hoe verankeren ? 

RUP 
 
•  Handel / horeca 
•  Types woningen  
•  Ontwerp OD: zichtlijnen, doorwaadbaarheid, 

groennorm 
•  … 
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Hoe verankeren ? 

PPS contract 
 
•  Publieke functies 
•  Sociale / budgetwoningen 
•  Tijdelijke invulling faciliteren 
•  Kunst in de publieke ruimte 
•  Commerciële functies: meerwaarde voor de wijk, 

complementariteit bestaand handelsapparaat 
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Hoe verankeren ? 

PPS contract 
 
•  Commerciële functies:  

o  Meerwaarde voor de wijk  
o  Complementariteit bestaand 

handelsapparaat 
o  Maximale werkgelegenheid creëren met 

aandacht voor kansengroepen 
à invulling op voorhand bespreken met SG 
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Hoe verankeren ? 

PPS contract 
 
•  Projectcommunicatie / inspraakmomenten / 

klankbordgroepen / laagdrempelige participatie 
•  Infopunt 
•  Sociale overwegingen: opmaak actieplan in 

overleg met het Lokaal Werkgelegenheidsbureau 
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Hoe verankeren ? 

PPS contract 

•  Kwaliteitskamer: advies- en overlegorgaan dat 
erover waakt dat de ambities en de kwaliteiten van 
het Stedenbouwkundig Inrichtingsplan, het 
Beeldkwaliteitsplan en duurzaamheid 
gegarandeerd blijven in elke fase van het project 
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Hoe verankeren ? 

Inrichtingsplan 
 
•  Totaal project en groenvoorziening aansluiten op 

het Rabotpark.  
In overleg met de groendienst het nieuwe en het 
bestaande in concept en functionaliteit met elkaar 
vervlechten. 
Extra aandacht voor beheer na realisatie. 

•  Link met water via aanpassing gewestweg in 
overleg met AWV. 

•  IP als basis voor verkavelingsplan als kader voor 
bouwvergunningen. 
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Hoe verankeren ? 
Duurzaamheidsmeter 
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Hoe verankeren ? 

Duurzaamheidsmeter 
 

o  Integrale benadering van duurzaamheid 
o  deel van het bestek 
o  % vastgeklikt, opvolging doorheen project 

 
•  Afstemmingsnota op de woonprogrammatie 
•  Mix en spreiding van woontypologieën 
•  Socio-economische inventaris 
•  Buurteffectenrapport 
•  Maak educatieve website / buurtpanelen 
•  … 
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