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De definitieve provinciale jaarrekening over
2003, door de provincieraad in zitting van
11 mei 2005 vastgesteld, berust voor
inzage van het publiek ter griffie,
Provinciehuis, Gouvernementstraat 1 te
Gent. (art. 68 van de Provinciewet)

Informatie van het provinciebestuur
bel gratis 0800-94 808 of surf naar www.oost-vlaanderen.be

Provinciale jaarrekening 2003 ter inzage

GENT
Van onze medewerker

Wouter Woussen

HET wijkschooltje aan de Sint-
Bernadettestraat staat niet be-

paald op instorten, maar er zit bij-
voorbeeld geen dubbel glas in de
ramen, waardoor het als school
niet meer geschikt is. De Gustaaf
Callierschool verhuist daarom naar
een gebouw in Drongen.

Om met de gebouwen iets nuttigs
aan te vangen, stapte de Gentse
schepen van onderwijs Rudy Cod-
dens (SP.A) naar Nucleo vzw. De
vzw mag in een deel van het oude
gebouw ateliers verhuren aan kun-
stenaars. In een ander deel krijgen
verschillende sociale en artistieke
organisaties onderdak.

Nucleo speelt in het hele gebouw
een praktische rol: de meterstan-
den controleren, de agenda van het
theaterzaaltje bijhouden, een huis-
houdelijk reglement opstellen. Nu-
cleo betaalt hiervoor geen huur,
maar staat wel in voor de renovatie
en het onderhoud van het complex.
De concessie is voorlopig enkel ver-
leend voor de komende twee jaar,
daarna ligt de toekomst van het ge-
bouw weer open.

Nucleo ontstond als een privé-ini-
tiatief van twee kunstenaars. Een
van die kunstenaars, Arne Ber-
wouts, staat nog altijd in voor het
dagelijks bestuur van de vzw en

heeft daarvoor zelfs zijn kunste-
naarscarrière op een zijspoor gezet.

,,We hopen natuurlijk dat de con-
cessie na afloop verlengd wordt,
maar dat is niet zeker. De stad heeft
immers grote plannen met de wijk,
waar veel jonge gezinnen wonen
en er dus later ongetwijfeld nood is
aan een nieuwe school.’’

Behalve het schooltje beheert Nu-
cleo nog vier sites: twee gebouwen
in het Klein Begijnhof aan de Lange
Violettestraat, een privégebouw in
Sint-Amandsberg en een deel van
de voormalige Leopoldskazerne.
De eerste twee gebouwen zijn ei-
gendom van de vzw Begijnhof, het
laatste is net als het schooltje stads-
eigendom en werd toegekend door
schepen van Cultuur Sas van Rou-
veroij (VLD).

Coördinator Marjoleine Maes:
,,We bestaan nog maar vier jaar,
maar we hebben al een goede sa-
menwerking opgebouwd met on-

der meer het stads- en provinciebe-
stuur. Er wordt vaak aan ons ge-
dacht als ergens een gebouw leeg
komt te staan, want we bieden een
interessant alternatief voor leeg-
stand. We onderhouden een ge-
bouw, geven het een interessante
bestemming en voorkomen dat er
krakers intrekken.’’

,,In de Bernadettewijk hebben we
bovendien ook een sociale rol: we
brengen er een beetje cultureel le-
ven in de brouwerij, iets wat daar
nog grotendeels ontbreekt.’’

De prijzen van de Nucleo-ateliers

variëren van 25 tot 330 euro per
maand, afhankelijk van de opper-
vlakte en van de investeringen die
in een gebouw gedaan worden. Dat
is veel goedkoper dan de marktprij-
zen en is mogelijk door een strikte
budgetcontrole en door subsidie
van de stad en de provincie. Boven-
dien huurt de vzw zelf niet tegen
marktprijzen en wordt voor de in-
richting en het onderhoud van de
ateliers niet samengewerkt met een
gewone aannemer, maar met het
Opleidings- en Tewerkstellingscen-
trum (OTC) van het Gentse
OCMW.

Arne Berwouts: ,,De kosten van
een atelier moeten laag zijn. Een
kunstenaar moet immers in zijn
werk investeren, niet in zijn werk-
ruimte. Er is tentoonstellingsruim-
te genoeg, maar voor jonge kunste-
naars is er nauwelijks plaats voor
creatie. De zeldzame ruimtes die
bestaan, zijn duur of bieden weinig

zekerheid op lange termijn.’’
,,Omdat in onze gebouwen veel

kunstenaars samen zitten, ontstaat
er ook een organische samenwer-
king tussen de kunstenaars. We
werken als organisatie ook graag
samen: met het OTC, met de soci-
aal-artistieke organisaties die in
het schooltje komen, en met de vzw
Repetitieruimtes in de Leopoldska-
zerne.’’

Onder de kunstenaars die Nucleo
herbergt, zijn ook enkele bekende
namen, zoals Wouter Cox, die een
groot atelier huurt in het Begijnhof,
mediakunstenaar Dany Deprez en
biënnaledeelnemer Honoré d’O.

Marjoleine Maes: ,,We hebben
minder ateliers dan aanvragen,
daarom kunnen we enkel werk-
ruimtes bieden aan serieuze, pro-
fessionele kandidaten. We houden
daarbij rekening met verschillende
criteria, en behandelen elk dossier
persoonlijk. Een diploma kan een
argument zijn, maar een professio-
nele autodidact is ook welkom.’’

Dit najaar, wanneer het schooltje
en de kazerne klaar zijn, beschikt
de vzw over bijna vijftig ateliers.
Dat is een verdubbeling op enkele
maanden tijd. Daarnaast zijn er
nog uitbreidingsplannen, maar
toch streeft de vzw geen ongebrei-
delde groei na. 

Marjoleine Maes: ,,We zijn bezig
onze organisatie te verstevigen om
onze werking later nog verder te
kunnen uitbreiden. Op termijn wil-
len we ook elders in Oost-Vlaande-
ren aan de slag. We hebben een in-
ternetenquête lopen, waarmee we
de nood aan ateliers in de hele pro-
vincie in kaart brengen. We willen
immers niet zomaar ongecontro-
leerd uitbreiden. We moeten niet
elk gebouw innemen dat we aange-
boden krijgen.’’

Marjoleine Maes is voorlopig het
enige personeelslid, binnenkort
komt er wellicht nog een adminis-
tratief bediende bij, samen met
twee man onderhoudspersoneel,
maar daarvoor moet Nucleo eerst
nog budgetten vinden.

■ www.nucleo.be 

GENTSE VZW NUCLEO RENOVEERT EN ONDERHOUDT GEBOUWEN

Oude stadsschool biedt
onderdak aan jonge kunstenaars

,,ER IS EXPORUIMTE
GENOEG, MAAR VOOR
JONGEREN IS ER
NAUWELIJKS PLAATS
VOOR CREATIE’’ 

De laatste leerlingen nemen
deze week afscheid van de
Gustaaf Callierschool in de
tuinwijk aan de Sint-Berna-
dettestraat in Gent. Volgend
schooljaar komen er in het
schoolgebouw kunstenaarsa-
teliers. De school is daarmee
het vijfde gebouw waarin Nu-
cleo vzw kunstenaars onder-
brengt.

Het schooltje in de Sint-Bernadettestraat wordt omgebouwd tot ateliers. © rr

ZELZATE/GENT — Eind volgend
jaar komt er een nieuw medisch
complex op een perceel van het
Zelzaatse OCMW. De polikliniek
zal behalve de meeste specialis-
men uit de geneeskunde ook een
afdeling nierdialyse en medische
beeldvorming huisvesten.

,,Een mooi voorbeeld van functio-
nele samenwerking tussen een al-
gemeen ziekenhuis en een lokaal
OCMW, waar beide partijen baat
bij hebben’’, zegt directeur Peter
Degadt van het AZ Sint-Lucas uit
Gent. 

Sint-Lucas krijgt veel patiënten
uit het noorden van de provincie
over de vloer. Daarom zocht het al
een tijdje naar een geschikte plaats
om in Zelzate een poliklinische

werking op te zetten. De voormali-
ge Volkskliniek was al overgeno-
men door Sint-Lucas, maar de ge-
bouwen in de Leynlaan werden te
klein. Ook de afdeling voor nierdia-
lyse van Sint-Lucas, die sinds 2001
in een afdeling van het psychia-
trisch ziekenhuis Sint-Jan-Baptist
draait, moest er weg. 

De gemeente Zelzate stelde een
ruim stuk bouwgrond in de Chal-
metlaan, naast het rustoord en ter
hoogte van de rotonde, aan Sint-
Lucas ter beschikking. Daar zullen
wellicht eind dit jaar de werkzaam-
heden beginnen voor een nieuw-
bouw. Tegen eind 2006 moet het
complex af zijn. 

Vanaf dan kunnen de patiënten
terecht bij artsen-specialisten in de
hartgeneeskunde, neurologie,

neus-, keel- en oorziekten, oogziek-
ten, longziekten, huidaandoenin-
gen en gynaecologie. Ook voor
röntgenfoto’s, echografieën en an-
dere medische beeldvorming kan
iedereen in de Chalmetlaan wor-
den geholpen. Er komt ook een ge-
specialiseerde afdeling voor nierdi-
alyse. 

,,Voor ons is dit een prachtig pro-
ject omdat het zo vlak bij het rust-
huis komt te staan. De meeste van
onze bejaarden zijn zorgbehoe-
vend en hebben vaak gespeciali-
seerde onderzoeken nodig. Vroe-
ger betekende dat lastige en dure
verplaatsingen met ziekenwagens.
Nu zal dit aanbod op de campus
van het rusthuis zelf ter beschik-
king zijn’’, zegt OCMW-voorzitter
Freddy De Vilder. (zvd) 

Sint-Lucas Gent bouwt polikliniek
naast OCMW-rusthuis Zelzate ZELE — Patrick Poppe (VLD) is bij

de gemeenteraadsverkiezingen
van volgend jaar opnieuw kandi-
daat-burgemeester van Zele. 

De VLD is de grootste partij in Zele
en wil dat zo houden. ,,We willen
ons stemmenaantal nog uitbrei-
den’’, zegt Daniël De Keyser. ,,We

trokken al enkele valabele kandi-
daten aan. Zo krijgt iemand uit de
Turkse gemeenschap een plaats op
onze lijst: Okay Özel. Ook schen-
ken we aandacht aan vrouwen, met
twee handelaars als nieuwe kandi-
daten: Katrien Baeck en Sabine
Hoogewijs.’’ (pdc)

Patrick Poppe wil zichzelf opvolgen


