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Verslag werkgroep buurtactiviteiten 11 februari 2021 

 
Aanwezig:  

Leo, Fanny, Christ, Lut, Michel, Valerie, Jacky en Steve, Hadewych, Koen, 
Rudy, Hadewig, Patrick, Katia 
 

Verontschuldigd:  
Vera, Sara, Riet, Anouk, Eleke, Ronny, Andreas. 
 

Welkom 
Verslag vorige vergadering wordt verder opgevolgd tijdens deze vergadering 

 
De buurtinspecteur op bezoek: zij heeft zich laten verontschuldigen 
 

o overlast parkje Zilverhof 
o overlast Bachtenwalle 

o overlast Lievekaai 
o overlast woning Lodewijk De 

Maelestraat/Lievekaai/Prinsenhofplein 

 
Verschillende buurtbewoners, Koen, Michel, Jacky, Steve, … kaartten de 
overlast aan. Het gaat over verschillende groepjes jongeren die veel lawaai 

maken, vuil achterlaten, drugs gebruiken en dealen (er werden al zakjes 
gevonden) en overlast van landlopers in de hall bij diverse bewoners. Het 

escaleert! Er werd al geschreven naar de burgemeester en de politie en 
gebeld met de politie maar er komt weinig reactie of ze reageren te laat. De 
politie vraagt om telkens te bellen zodat de overlast kan geregistreerd 

worden. 
Leo vraagt de buurtinspecteur een meeting online te organiseren waarbij 

ieder zijn klachten kan formuleren en waarbij kan aangedrongen worden op 
een daadkrachtige reactie.  
Wij hebben als buurtbewoners het recht op wonen op een aangename 

manier. 
 
 

Sociaal Prinsenhof 
 

• Wilfrid Geenens is overleden, door iedereen gekend als de ‘man van de 
wasserij’. Hij verbleef reeds enkele jaren in een WZC in Gent. 

Hadewych gaat langs bij Marie-Anne Geenens en Leo zorgt voor het 
kaartje in de vitrinekast. 

• Herman en echtgenote werden uitgewuifd door een concert van de 
buurtbewoners. 

• De mensen die zo vriendelijk waren elektriciteit te leveren voor onze 
Kerstboom werden bedankt 
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Algemeen 

• Wijkbudget: er was contact met Eleke die de buurt opdracht gegeven 
heeft om de ingediende voorstellen te verfijnen, te filteren. Michel en 

Katia gaan hier mee aan de slag. 

• Er wordt aangevraagd om het gelijkvloers van het Buurthuis te 
optimaliseren 
 

Op komst 

• Grote kuis op 21/3, Coronagewijs. Zie nieuwsbrief van de Mooimakers. 
 

• 100 in1 Day Gent op 26 juni: een jaarlijks Vlaams evenement dat de 
samenhorigheid in de buurt wil benadrukken. Vorig jaar werden er 
raamtekeningen gemaakt. De mail met verduidelijking wordt bij dit 
verslag gevoegd. Dit komt terug op de agenda in maart. Graag 

voorstellen! 
 

• Dansen op het plein (of buurthuis beneden) in de paasvakantie van 5 
tot 11 april, telkens in de namiddag. Fanny werkt dit verder uit en Leo 

vraagt de locatie aan. 
 

• Etalage Buurthuis: Rudy stelt prachtige houtsnijwerken voor. Er wordt 
gevraagd om dit live te brengen zodat wij kunnen zien hoe die werken 
gemaakt worden. Rudy gaat dus zelf in de etalage, wij mogen kijken 

door het raam! Leo en Rudy bekijken een datum en zorgen voor een 
uitnodiging via mail. 
 

• Weggeefactie op 25 april, het materiaal wordt binnengebracht op 24 
april.  
 

• 9 Vierkanten rond bomen beplanten op het Prinsenhofplein. Leo 
bevraagt bij de groendienst (project straattuin) de voorwaarden. Er zijn 
nu reeds 4 kandidaten: Vroni, Fanny, Valerie en Jeroen. 

Tip: Prinsessenbonen 
 
Voorstellen: 

 

• Concert Eva De Roovere: contact werd gelegd 

• Concert The Holy Seven (initiatief vanuit Villa Voortman): contact werd 
gelegd. Zij willen gratis optreden. 

 
Communicatie 

Michel werkt hieraan verder 
Een nieuwe editie van de Keizerskrant wordt verdaagd naar latere datum. 
Iedereen vindt de Keizerskrant waardevol maar er zijn onvoldoende 

schouders en handen! 
Een warme oproep aan bewoners om dit mee te trekken en om bijdragen aan 

te reiken. 
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Volgende data vrijhouden! 

 
10 maart online vergadering 

 
Buurtactiviteiten: 15 april 12 mei 16 juni 15 juli 11 augustus  
16 september 14 oktober 10 november 16 december 

   


