MATERIAALLIJST
DE WIJKAAN ZET

MARIAKERKE

De

Wijk aan Sinds 2006 kunnen bewoners van de Stad Gent voor hun wijkinitiatieven een
Zet beroep doen op subsidie van de Stad Gent.
ln het kader van de Gebiedsgerichte Werking wil de Stad het zelfinitiatief en
medebeheer van bewonersgroepen via de subsidie De Wijk aan Zet
financieel ondersteunen. Met de toelagen uit deze subsidie kunnen
bewonersgroepen acties opzetten met als specifiek doel de leefbaarheid, het
samenleven, de inspraak en/of de communicatie in de wijk te verbeteren. De
grote mate van zelfinitiatief en medebeheer staat centraal in het doel van dit
reglement.

ln de wijk Mariakerke

kochten bewonersgroepen omwille van de
duuzaamheid materiaal aan met subsidie van De Wrjk aan Zet. Die
bewonersgroepen beheren het materiaal en verhuren het aan andere
bewonersg roepen / bu urtcomités.
Jurering van
de initiatieven

Na elke oproep en aftoetsing b¡j de

betrokken diensten

en

het

managementteam komen de wijkjury's van de wijken waarvoor aanvragen zijn
ingediend, samen. De Gebiedsgerichte Werking neemt het initiatief om de
wijkjury's samen te roepen.
De jury beoordeelt de aanvragen op basis van de voorwaarden en
uitsluitingsgronden aan de hand van bovenstaande en volgende criteria:

.
.
¡
.
.

de aanvraag is coherent met de visie van de Stad Gent (adviezen van
de Gebiedsgerichte Werking, de diensten en het managementteam)
het initiatief gaat uit van de wijkbewoners
naast de wijkbewoners, zijn bij voorkeur ook gebruikers, ondernemers,
organisaties en de lokale overheid betrokken bij het opzetten en/of het
uitvoeren van de aangevraagde actie
de actie heeft een meerwaarde voor de wijk en is gericht op een
gezamenlijke ontwikkeling
de actie heeft een voldoende draagvlak binnen de wijk en ze staat
open voor verschillende bevolkingsgroepen, leeftijden, achtergronden
e.d.

. er wordt voldoende aandacht aan besteed om de actie fysiek
toegankelijk te maken voor personen met een handicap
. er wordt voldoende aandacht besteed aan milieu- en
.
.
.
.

duurzaamheidsaspecten (afvalpreventie, gebruik van duurzame
producten, enz...)
de actie wordt voldoende bekendgemaakt in de wijk
de actie is haalbaar
de gevraagde gemeentelijke toelage staat in verhouding tot het opzet
van de actie
de actie mag niet het resultaat zijn van een afwenteling van andere
subsidies of inspanningen.

a

ingeval aanvragers bij een of meer vroegere oproepen al een actie
konden uitvoeren met De Wijk aan Zet, wordt rekening gehouden met
het resultaat van die vroegere actie (s)

Duurzaamheidsaspect

Een van de criteria is dat er voldoende rekening gehouden moet worden met
milieu- en duurzaamheidsaspecten.
Daarom kopen bewonersgroepen of buurtcomités van Mariakerke materiaal
aan via De Wijk aan Zet, met de bedoeling ze uit te lenen aan andere (Wijk
aan Zet)-bewonersgroepen van Mariakerke.
De huurprijs wordt gebruikt voor onderhoud, kleine herstellingen of
vervangingen.

Hoe ontlenen

Het is de bedoeling dat u, als vertegenwoordiger van de bewonersgroep of
buurtcomité van Mariakerke, zelf met de verantwoordelijke bewoner contact
opneemt om afspraken te maken over het ontlenen van het materiaal.
Na elke oproep van De Wijk aan Zet actualiseert de Gebiedsgerichte Werking
deze lijst.
Voor een actuele versie van deze lijst, kunt u terecht bij llse Van Wambeke:
via mail ilse.vanwambeke@oent.be, of telefonisch op 09 266 82 51.
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Tenten

l. Partytent 4

- Eioendom: de organisatoren van de jaarlijkse kerstboomverbranding in

mopSm

Mariakerke
- Tent: 32 m'. De tent is volledig afsluitbaar met twee zijwanden en twee
voorkanten, een voorkant is oprolbaar. Het gewicht is 90 kg, de lengte van de
buizen is 2,20 m. Het pakket bestaat uit drie pakken buizen, een doos met
koppelstukken, twee wasmanden met de zeilen, een box met
bevestigingsmateriaal en haringen en een handleiding.
- Priis: 150 euro waarborg (cash bij afhaling), 25 euro huur voor Mariakerkse
initiatieven
- Afspraken:
- de gebruikers zorgen zelf voor het afhalen en terugbrengen van de
tent
- de tent wordt proper en vooral droog teruggebracht op de
afgesproken dag
- na controle wordt de waarborg terugbetaald of ingehouden tot
eventuele herstellings- of vervangingskosten gekend zijn (waarna
wordt afgerekend, zijnde deels terug of nog een verdere vordering
voor kosten hoger dan 150 euro)
- Contact: Tom Oosterlinck: tom.oosterlinck(Otelenet.be, tel. 09 227 14 65
- Locatie: Trekweg 26, 9030 Mariakerke

2. Partytent 4

- Eiqendom: het Molenwal-straatcomité
- Tent: 32m2, gewicht 90 kg. De tent is een stevige polyethyleen feesttent met
een dak vanzwaar, regenbestendig polyethyleen (180 g/m'?). De buizen (drie
pakken en twee dozen) zijn van grijsgelakt staal (doorsnede 38 mm) en de
hoeken gelast. Het pakket bestaat uit koordjes en haken voor bevestiging in
het gras en metalen voetplaatjes voor bevestiging in een harde ondergrond.
De zijkant is 2,10 m hoog. De vier wanden zijn afsluitbaar, een voorkant is
oprolbaar.
- Priis: 100 euro waarborg (cash bij afhaling), 25 euro huur
- Afspraken:
- de gebruikers zorgen zelf voor het afhalen en terugbrengen van de
tent
- de tent wordt proper, ongeschonden en vooral droog teruggebracht
op de afgesproken dag
- na controle (aan de hand van een inventaris) wordt de waarborg
terugbetaald of ingehouden tot eventuele herstellings- of
vervangingskosten gekend zijn (kapotte, verloren of geschonden
onderdelen worden in rekening gebracht).
- Contact: Etienne Steyaert: estevaert@telenet.be, tel. 09 236 38 40 of 0472
395 796.
- Locatie: Molenwalstraat 64/A, 9030 Mariakerke
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3. Partytent 4

mopSm

3. Partytent 4

mopSm

- Eiqendom: het Molenwal-straatcomité
- Tent: 32 m2, gewicht 90 kg. De tent is een stevige polyethyleen feesttent met
een dak van zwaar, regenbestendig polyethyleen (180 g/m'z). De buizen (drie
pakken en twee dozen) zijn van grijsgelakt staal (doorsnede 38 mm) en de
hoeken gelast. Het pakket bestaat uit koordjes en haken voor bevestiging in
het gras en metalen voetplaatjes voor bevestiging in een harde ondergrond.
De zijkant is 2,10 m hoog. De vier wanden zijn afsluitbaar, een voorkant is
oprolbaar.
- Priis: 100 euro waarborg (cash bij afhaling), 25 euro huur
- Afspraken:
- de gebruikers zorgen zelf voor het afhalen en terugbrengen van de
tent
- de tent wordt proper, ongeschonden en vooral droog teruggebracht
op de afgesproken dag
- na controle (aan de hand van een inventaris) wordt de waarborg
terugbetaald of ingehouden tot eventuele herstellings- of
vervangingskosten gekend zijn (kapotte, verloren of geschonden
onderdelen worden in rekening gebracht).
- Contact: Etienne Steyaert: estevaert@telenet.be, tel. 09 236 38 40 of 0472
395 796.
- Locatie: Molenwalstraat 64/4, 9030 Mariakerke tel. 09-236 38 40

- Eiqendom: het Molenwal-straatcomité
- Tent: 32 m', gewicht 90 kg. De tent is een stevige polyethyleen feesttent met
een dak vanzwaar, regenbestendig polyethyleen (180 g/m'?). De buizen (drie
pakken en twee dozen) zijn van grijsgelakt staal (doorsnede 38 mm) en de
hoeken gelast. Het pakket bestaat uit koordjes en haken voor bevestiging in
het gras en metalen voetplaatjes voor bevestiging in een harde ondergrond.
De zijkant is 2,10 m hoog. De vier wanden zijn afsluitbaar, een voorkant is
oprolbaar.
- Priis: 100 euro waarborg (cash bij afhaling), 25 euro huur
- Afspraken:
- de gebruikers zorgen zelf voor het afhalen en terugbrengen van de
tent
- de tent wordt proper, ongeschonden en vooral droog teruggebracht
op de afgesproken dag
- na controle (aan de hand van een inventaris) wordt de waarborg
terugbetaald of ingehouden tot eventuele herstellings- of
vervangingskosten gekend zijn (kapotte, verloren of geschonden
onderdelen worden in rekening gebracht).
- Contact: Etienne Steyaert: estevaert@telenet.be, tel. 09 236 38 40 of 0472
395 796.
- Locatie: Molenwalstraat64lA,9030 Mariakerke tel. 09-236 38 40
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4. Partytent 3

mop3m

5. Partytent 5

mopl0m

6. Partytent
3m op3m

- Eisendom: de Mispelbilkers
- Tent: 3 m op 3 m, uit stof en uitschuifbaar (dus makkelijk te plaatsen maar
voorzichtigheid om ze niet te forceren), geen zijwanden
- Priis: 3 euro huur
- Contact: Van der Sichel Geert - lmpe Caroline, tel. 09 236 43 10
- Locatie: Mispelbilk 17, 9030 Mariakerke

- Eiqendom: Bewonerscomité OranjeboomstraaVDriesdreef
- Tent: 50m'in zwaat brandvertragend materiaal. 1x partytent PVC 5x10
1 x draagtassenset 5x10 pvc (2S - 2L) en 1 x verankeringsset 104 (10
spiraalharingen, 10 spanbanden). De tent heeft een zeer zwaar PVC dakzeil
van 500 grlm2. Het frame bestaat uit sterke gegalvaniseerde stalen buizen en
koppelstukken van 38 mm diameter voor extra stabiliteit en stevigheid.
De tochtflappen rondom deze PVC feesttent zorgen voor een comfortabel
gevoel. Aan de lange kant (10 meter) zijn de zijwanden in stukken van2
meter apart afneembaar. De partytent is helemaalwater- en winddicht. Alle
zijpanelen zijn uitgerust met sterke en brede velcrobanden, waardoor u kieren
en spleten tussen de zijwanden mooi dicht maakt.
- Priis: 150 euro waarborg (te betalen cash bij afhaling), huurprijs 50 euro.
- Afspraken:
- de gebruikers zorgen zelf voor het afhalen en terugbrengen van de
tent
- de tent wordt proper, ongeschonden en vooral droog teruggebracht
op de afgesproken dag
- na controle (aan de hand van een inventaris) wordt de waarborg
terugbetaald of ingehouden tot eventuele herstellings- of
vervangingskosten gekend zijn (kapotte, verloren of geschonden
onderdelen worden in rekening gebracht).
- Contact:Willy Herteleer, tel. 09 226 65 21, e-mail: willv.herteleer@skvnet.be
- Locatie: Edgard Blanquartstraat 13, 9030 Mariakerke

- Eiqendom: Lijnwaadstraat
- Tent: 3 m op 3 m, uit stof en uitschuifbaar (dus makkelijk te plaatsen maar
voorzichtigheid om ze niet te forceren), geen zijwanden
- Priis: 3 euro huur
- Contact: De Clercq Leen, tel. 09 22676 35; Baert Karlien, tel 09 227 09 99
- Locatie: Lijnwaadstraat 62,9000 Gent; Lijnwaadstraat 46, 9000 Gent
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Keukenmateriaal
Au bain mariestel
- Eiqendom: de Mispelbilkers
- Au bain mariestel: te verwarmen met brandalcohol, voorzien van drie kleine
bakken en een grote bak
- Priis: 3 euro huur
- Contact: Van der Sichel Geert - lmpe Caroline, tel. 09 236 4310
- Locatie: Mispelbilk 17, 9030 Mariakerke
Vier partytafels
- Eiqendom : Buurtcom ité Wijk aan Zet van Sierheesterlaan-Strobloemstraat
- Vier opklapbare receptietafels
- Priis: 20 euro - waarborg 50 euro
- Contact en locatie: Toon Van Coillie, Sierheesterlaan 27 9030 Gent,
tel. 0494 56 49 50
54 Soeptassen

- Eiqendom : Buurtcom ité

Wrj

k aan Zet van Sierheesterlaan-Strobloemstraat

- 54 soeptassen

- Priis: l0 euro - waarborg 20 euro
- Contact en locatie: Toon Van Coillie, Sierheesterlaan 27 9030 Gent,
tel. 0494 56 49 50
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Afval
Vuilniszakhouders

- Eioenaar: Buurtcomité't Kouterpleintje
- Materiaal.
- twee dubbele vuilniszakhouders (plooibaar)
- bestaande uit aluminium profiel met gekleurde deksels waar
twee vuilniszakken in gehangen kunnen worden.
- Priis:
- huurprijs: € 1,5 / stuk

-waarborg:€10€/stuk

- Afspraken:

- zelf afhalen en terugbrengen
- cash betalen bij ophaling, retour waarborg indien teruggave in
goede staat
- Contact: Robert Van Maele: robert.vanmaele@hotmail.com,
tel: 0478 54 49 29
- Locatie: Hogekouterstraat 122, 9030 Mariakerke

Beamer
- Eioenaar: Ontmoetingscentrum de pastorij
- Materiaal:
Een beamer met bijbehorende kabels.
- Priis.
- Gebruik van de beamer voor een activiteit in het O.C. de
pastorij: 5 euro te storten op de rekening " Stuurgroep De
Pastorij Mariakerke 8E51 890434233362" . Graag altijd
vermelden : huur beamer + datum.
- Gebruik van de beamer voor een activiteit buiten het O.C. de
pastorij: 25 euro te storten op de rekening " Stuurgroep De
Pastorij Mariakerke BEs 1 89043 4233362" . Graag altijd
vermelden : huur beamer + datum.
- Er wordt een waarborg betaald van 100 euro cash. Deze
waarborg wordt na het gebruik terugbetaald wanneer de beamer
geen tekens van schade vertoont en wanneer de lamp nog
functioneert.
- Afspraken:
- zelf afhalen en terugbrengen in goede staat
- Contact: Roel Bohez,09 227 17 99

- Locatie: Rijakker 19,9030 Mariakerke
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