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Wonen in Gent, tussen water en groen.

TE KOOP: LAATSTE APPARTEMENTEN 
MET UNIEK UITZICHT OVER DE SCHEEPS-
DOKKEN EN GENTSE SKYLINE

UITGELEZEN INVESTERINGSKANSEN 
OP EEN TOPLOCATIE
Lichtrijke appartementen en ruimte om te 
ondernemen

Het Stapelplein maakt deel uit van het grootste stads-
vernieuwingsproject van Gent, met maximale meerwaarde 
en optimale huurgarantie tot gevolg. 
Laat deze opportuniteit niet liggen! Verwachte oplevering 
in het najaar van 2020.
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TOREN 75% VERKOCHT

PALAZZO I 98% VERKOCHT

Max Mobiel, een vzw die
met busjes rijdt tussen de
twee stations in Gent en de
grote bedrijvenzones rond de
stad, heeft dinsdag een nieu-
we kaap gerond. Op één dag
werden tweeduizend zitjes
verkocht. Dat beteken dat
minstens duizend mensen
die dag hebben gebruikge-
maakt van Max Mobiel.

“Een record”, zegt algemeen
coördinator Marnix Van-
hemel. “Dat heeft alles te ma-
ken met de periode rond
Black Friday. Bij de logistie-
ke toeleveranciers in de ha-
ven stijgt de vraag naar
werkkrachten, onder meer
naar orderpickers. Wij wer-
ken veel samen met uitzend-
bureaus die nieuwe krachten
aanwerven.”

Het gevolg van die grote
vraag is dat Max Mobiel twee
weken lang grote touringcars
moet huren en extra perso-
neel moet inzetten om ieder-

een op zijn werk en weer
thuis te krijgen.

91 bedrijven

Vanuit de luwte groeit Max
Mobiel in Gent zo jaar na
jaar uit tot een lijvige ver-
voersfirma. De organisatie
wordt deels voor de Vlaamse
regering, deels door de Stad
Gent gesubsidieerd. Met bus-
jes en taxi’s worden honder-
den werknemers opgehaald
aan de stations Dampoort of
Sint-Pieters en naar Arcelor-
Mittal, het Technologiepark
of andere locaties rondom de
stad gebracht. 91 bedrijven

maken nu al gebruik van de
dienst, de meeste in de ha-
ven, maar ook in Zwijnaarde
is veel vraag.

De busjes hebben een eigen
dienstregeling. Op vraag van
de bedrijven worden gere-
geld extra haltes of routes
bijgemaakt.

Concurrentie?

Max Mobiel benadrukt niet
de concurrentie te willen
aangaan met De Lijn. De bus-
jes zijn ook enkel toeganke-
lijk voor bedrijven en hun
werknemers. “Wij zijn een
aanvullende dienst. Waar het

openbaar vervoer een leegte
laat, proberen wij die in te
vullen”, zegt Marnix Van-
hemel.

“Met het openbaar vervoer
naar de bedrijven in de ha-
ven of in het zuiden van de
stad geraken, blijkt zeer
moeilijk . Het openbaar
vervoer is meestal niet toe-
reikend. Veel bedrijven
werken ook in shifts, waar-
door werknemers heel laat
of heel vroeg op hun werk
moeten zijn. Daarvoor zijn
wij er. De vraag naar collec-
tief woon-werkverkeer
wordt steeds meer opgepikt
door de industrie.”

Vraag naar alternatief 
openbaar vervoer naar 
haven blijft stijgen

2.000 bustickets verkocht 
dankzij Black Friday
De busjes van de alternatie-
ve openbare vervoersdienst 
Max Mobiel hebben dinsdag 
tweeduizend keer iemand 
naar of van het werk ver-
voerd. Dat is een record. 
Door de koopjeswoede rond 
Black Friday is meer perso-
neel nodig in de logistieke 
bedrijven in de haven.

GENT 

Busjes van Max Mobiel aan het station Gent-Dampoort. De vzw Max Mobiel moet nu touringcars 
huren om in de periode rond Black Friday werknemers op hun werk en weer thuis te krijgen. 
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Aula verkoopt nu ook uit de automaat
(inclusief Dr. Oetker-pizza’s)
GENT
Geen tijd om tijdens de openingsuren iets te kopen bij 
Aula in de Voldersstraat? Dat probleem lost uitbater Bob 
De Waele (foto) op met enkele automaten bij de uitgang 
van zijn zaak. Daarin vind je alles: van wijn en frisdrank 
over soep en gezonde salades tot diepvriespizza en 
Vlaamse klassiekers als hespenrolletjes met witlof. “Je 
kunt een hele menu uit de automaat halen en de prijzen 
zijn dezelfde als in de winkel”, zegt De Waele. Tot twee 
jaar geleden had ik een restaurant in mijn zaak, maar dat 
rendeerde niet. De automaten zullen beter doen.” 
Opvallend: uit de automaat kun je voor minder dan 
3 euro ook een pizza van Dr. Oetker halen. Dat staat wel 
haaks op de filosofie van de slagerij. “Gent is een studen-
tenstad en studenten houden daarvan. We willen een 
gevarieerd gamma aanbieden voor iedereen.” (sln, jcd)FV

V

GENT

Meer geld 
voor studiehulp 
aan kwetsbare kindjes
De Stad Gent investeert 
100.000 euro per jaar extra in 
organisaties die kansarme kin-
deren met hun huiswerk hel-
pen. Het gaat om een verdubbe-
ling van het huidige budget.
In Gent wordt bijna een kwart 
van de kinderen in kansarmoe-
de geboren. Die kinderen vin-
den huiswerk maken en stude-
ren doorgaans een pak moeilij-
ker dan hun klasgenoten. Toch 
kan amper 7 procent een be-
roep doen op gratis studiehulp, 
blijkt uit een marktonderzoek 
van vzw Uilenspel. Die huis-
werkorganisatie bereikt mo-
menteel 250 kinderen in zes 
wijken maar wil haar werking 
uitbreiden. Er zijn in Gent 
buurten waar nog geen initia-
tieven zijn. “Bijvoorbeeld in de 
Bloemekenswijk en in Nieuw 
Gent”, zegt voorzitter Frederik 
Mathys. “Wij willen uitbreiden 
over heel Gent.” (tsa)

27.000 euro 
voor Gents erfgoed
De Provincie investeert 27.398 
euro in drie Gentse erfgoed-
projecten. Het Gents Orgelcen-
trum krijgt 1.813 euro voor de 
Orgelbrochure Oost-Vlaande-
ren 2020, Vooruit krijgt 15.585 
euro voor een interactieve 
wand en het Sint-Elisabeth-
begijnhof krijgt 10.000 euro 
voor glasramen in het oeuvre 
van Jan Van Eyck. De projecten 
dragen volgens de Provincie op 
een bijzondere wijze bij aan de 
waardering van het onroerend 
erfgoed in de provincie. (sln)

Sinterklaas komt 
naar ’t Kuipke 
Nog acht keer slapen en dan is 
het eindelijk zover: Sinterklaas 
passeert met zakken boordevol 
cadeautjes voor al wie braaf is 
geweest. Kinderen die niet zo-
lang kunnen wachten, zijn wel-
kom op het Feest van Sinter-
klaas op 1 december op 15 uur 
in ‘t Kuipke. Wat er staat te ge-
beuren? Een show met muziek, 
dans, optredens en heel veel 
humor. En zwarte pieten na-
tuurlijk. Families met een Uit-
pas krijgen een korting. (tsa)

INFO
www.feestvandesint.be


