Hierbij de agenda voor 11 maart 2021
1. Welkom
iedereen welkom op onze maandelijkse vergadering

2. De buurtinspecteur vervoegt de vergadering om 21 uur
1. overlast parkje Zilverhof
2. overlast Bachtenwalle
3. wat geven we mee als kernpunten aan haar / huidige issues
3. sociaal Prinsenhof: Hadewych aan het woord
4. Activiteiten Covid-bepalingen
COVID – versoepeling en nieuwe regels
Vanaf 8 maart:
•

Kinderen en jongeren mogen vanaf maandag deelnemen aan georganiseerde
activiteiten.
Voor kinderen tot en met 12 jaar met maximaal 10 binnen en 25 buiten. Voor
jongeren tot en met 18 jaar niet binnen en maximaal met 10 buiten

Vanaf 1 april:
•
•

Evenementen kunnen buiten doorgaan met maximaal 50 personen met
mondmasker en in een gecontroleerde omgeving
Amateursporters mogen opnieuw samen sporten met maximaal 10

Vanaf 1 mei:
•
•
•

De horeca mag weer open, net als de evenementensector en de cultuursector: het
gaat onder meer om cafés, restaurants, markten, kermissen, jeugdwerk, fitness
Die heropening zal onder strenge voorwaarden zijn, zo zal er met snel- en zelftesten
worden gewerkt
De details worden de komende tijd verder uitgewerkt

Doelstelling vanaf nu: weer maandelijks een activitet plannen
binnen de regels – vanaf mei: light en full versie plannen naargelang evolutie pandemie
per activitet trekker en afspraken:
5. Op komst:
- Rudy in de etalage terug op zondag 14 maart

- Grote kuis op zaterdag 21 maart:
IVAGO-website
GENTSCHE GRUUTE KUIS - 21 03 21
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/wat-kan-je-zelf-doen/gentsche-gruute-kuis
wie communiceert en hoe?
- dansen op het plein of in het Zilverhof parkje in de paasvakantie - 5 april tot en met 9
april van 14 tot 17 uur
- weggeef op zondag 25 april – buiten 50 personen regel
- concert Eva De Roovere op dag van de buren op 28 mei.
- fietsen met Myriam en Rik
- roeien met Ronny
6. Prinsenhoffeesten 2021 - light versie
7. daarna:
- spagettifestijn op de Lievekaai
- maandelijks café op vrijdag – volgende keer bekijken
- Holy Seven in concert
8. Algemeen
- wijkbudget
-> project Buurthuis en parkje
-> project Lieve van Rabot tot jeugdherberg (Prinsenhof Plage)
-> hoe de bewoners daar warm maken?
9. 40 jaar Prinsenhofeestten
fototentoonstelling aan gevels achter ramen start 100in1Day Gent dus 26 juni
lezing met 3D voorstelling en optreden op 5/11
avond in de Tinnenpot met film, gesprekken en receptie op 27/11 – afh. van bepalingen dan
10. Communicatie
- nieuwe website
- nieuwe bewoners
11. Varia
- vierkanten rond bomen beplanten
12. Om bij te houden:
- rondleiding Paters
- bezoek House of Mysteries
- wasserijproject
- Halloween

