Buurtvergadering online op 11 maart 2021
Aanwezig
Christ, Lut, Fanny, Sara, Katia, Riet, Valerie, Anouk, Leo, Patrick, Michel,
Marie-Anne, Koen, Hadewych, Hadewig
Buurtinspecteur Liesbeth De Langhe voor het onderwerp buurtoverlast
Verontschuldigd
Rudy, Steve, Jacky, Eleke
Welkom
Overlast
✓ Overlast parkje Zilverhof / Bachtewalle / Prinsenhofplein
Michel heeft recent 3x politie gebeld n.a.v. van overlast door groepjes
jongeren die lawaai maken en drugs gebruiken / verhandelen. Zondag 7 was
er een politiecontrole. Dit heeft duidelijk effect gehad. Koen merkt op dat er
nu kinderen uitgestuurd worden om de struiken ‘uit te kammen’.
Het probleem verlegt zich dan uiteraard: overlast parkje OCMW
✓ Inbraken en overnachtingen in traphall
Zowel Marie-Anne als Jacky melden dat zwervers overnachten in inkomhall,
al dan niet met hond en al dan niet met inbraak om de inkomhall te
betreden.
Marie-Anne meldt ook meerder inbraken aan Prinsenhofplein 6 en 7
Sedert de nachtopvang zijn de klachten sterk gestegen
Buurtinspecteur vraagt om haar aan te spreken als zij in de wijk is of om
haar te mailen liesbeth.DeLanghe@police.belgium.eu
Blijven bellen naar politie bij overlast of bij gevoel van onveiligheid.
Algemeen gewijzigde tendensen (zoals stijging overlast zwervers sedert
nachtopvang) melden aan buurtinspecteur.
Als buurtbewoner kan je zelf initiatief nemen en met de jongeren praten
maar doe alleen waar je jezelf veilig bij voelt!
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✓ Nota: parkje Vizit wordt behartigd door een andere wijkinspecteur. Er
wordt aan gewerkt om dit ook tot het terrein/domein van Liesbeth De
Langhe te laten behoren

Sociaal Prinsenhof: Hadewych
Herman en Rita zijn overgrootouders geworden: Hadewych stuurt een kaartje
TO DO Hadewych

Activiteiten: actuele regels Covid19
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 activiteit plannen
binnen de regels – vanaf mei: light - en full versie plannen naargelang
evolutie pandemie: per activiteit trekker en afspraken
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Op komst
✓ Rudy in de etalage op zondag 14 maart
Leo opent (en brengt de sleutel naar Fanny) Fanny sluit
TO DO Leo / Fanny
✓ Grote kuis op zaterdag 21 maart
Zie IVAGO-website: GENTSCHE GRUUTE KUIS - 21 03 21
Max 4 pers +12j
Hadewych organiseert dit en belt mensen op om te komen vanaf 14u
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/wat-kan-je-zelfdoen/gentsche-gruute-kuis
TO DO Hadewych
✓ Grote kuis buurthuis: Fanny organiseert en heeft reeds mail
rondgestuurd
Planning: telkens 4 personen tussen 14u en 17u
• Dinsdag 23 maart
• Woensdag 24 maart
• Vrijdag 26 maart
Zie mail Fanny
TO DO Fanny
✓ Dansen in het Zilverhof parkje of in buurthuis in de Paasvakantie
van 5 tot en met 9/4 van 14 tot 17 uur / kinderen tot 12 jaar
Anouk stemt inhoudelijk af / bevraagt coronascan
Fanny maakt een draft en Michel werkt af
Patrick reserveert
TO DO Patrick / Anouk /Fanny / Michel
✓ Weggeef op zondag 2 mei (datum week opgeschoven zodat we de bar
kunnen open doen!!!)
Binnenbrengen op zaterdag 1 mei
Anouk stemt inhoudelijk af
Patrick reserveert
Wordt volgende vergadering verder uitgewerkt
TO DO Patrick / Anouk / Lut
✓ Concert Eva De Roovere op dag van de buren op 28 mei.
Wordt afgestemd op de maatregelen die dan zullen gelden.
Leo stemt af met Eva DR of 2 optredens mogelijk zijn indien er maar
50 genodigden mogen zijn
Anouk vraagt vergunning aan voor einde maart
TO DO Anouk / Leo
✓ Fietsen met Myriam en Rik
Wordt uitgesteld om dat er nog maar 10 deelnemers mogen zijn
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✓ Roeien met Ronny
Wordt uitgesteld om dat er nog maar 10 deelnemers mogen zijn
Prinsenhoffeesten 2021
Wachten op de regels die zullen uitgevaardigd worden voor de Gentse
Feesten
Voorstellen:
• light versie?
• alleen iets voor de buurt?
• datum wijzigen
• locatie wijzigen: Augustijnen?
Pré-aanvraag werd reeds ingediend
Wordt verder besproken op vergadering 15 april
Daarna
✓ Spaghettifestijn op de Lievekaai
✓ Maandelijks café op vrijdag
✓ Holy Seven in concert
Wordt allemaal bekeken in licht van de nieuwe maatregelen vanaf 1 mei
Algemeen
✓ Wijkbudget: we hebben feedback gekregen op onze input. Iedereen
heeft een folder in de bus gekregen
Kan bekeken worden op www.wijkbudget.gent/elisabethbegijnhofpapegaai-prinsenhof-sint-michiels
Voorstel om dit uit te werken: Er kunnen verschillende voorstellen
samen ingediend worden als 1 project.
10-stoelenvergadering op de Lievekaai?
Cirkels zoals op Sint-Pietersplein?
Valerie spreekt Wouter hierover aan om dit samen te organiseren in
week van 22/3
Leo vraagt aan
Jacques communiceert de adressen van de bewoners van de
Augustijnenkaai
TO DO Valerie / Leo /Jacques
✓ Project Buurthuis en parkje
Creatieve ruimte? Atelier?
Leo informeert bij SOGent
Leo bevraagt bij Compaan offerte voor isolatie vloer boven i.f.v.
akoestiek
Katia belegt online vergadering op woe 24/3 om het concept te
bespreken i.f.v. subsidies
TO DO Leo (2) / Katia
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✓ Project Lieve van Rabot tot Jeugdherberg (Prinsenhof Plage)
Hoe de bewoners daar voor warm maken?
Komt terug aan bod

40 jaar Prinsenhofeesten
✓ Fototentoonstelling aan gevels achter ramen start 100in1Day Gent op
26 juni
✓ Lezing met 3D voorstelling en optreden
✓ Avond in de Tinnenpot met film, gesprekken en receptie
Wordt verder ingevuld als we de maatregelen kennen die dan geldig zijn
Katia dient aanvraag in vanuit Dekenij
TO DO Katia
Communicatie
✓ nieuwe website
✓ nieuwe bewoners
✓ Keizerskrant
✓ verwachtingen verslaggeving
✓ vitrinekast: Riet wil dit op zich nemen. Wat wordt er verwacht?
Michel belegt nieuwe vergadering op woe 17/3 om 20u. Leo stuurt
uitnodigingen
TO DO Michel / Leo
Varia
✓ Vierkanten rond bomen beplanten: Leo bevraagt verder en neemt
contact op met de kandidaten
TO DO Leo
✓ Wasserijproject: Marie-Anne licht toe
Alle behandelende diensten hebben hun goedkeuring gegeven.
Bouwvraag wordt ingediend. Men beoogt om te starten in najaar 2021.
Er komen 3 huizen en 6 appartementen en middenin een parkje. De
schouw moet bewaard blijven en heeft nog geen bestemming.
Marie-Anne engageert zich om de bewoners en de buurtwerking 6
maanden op voorhand te verwittigen zodat iedereen zich kan
voorbereiden (parking / materiaalkot)
TO DO Marie-Anne
✓ Turnen in het Buurthuis: aan de huidige prijs van 3€/avond is dit niet
meer rendabel / we moeten dit herbekijken. Buurtwerking legde een
deel bij maar aangezien er geen middelen meer bijkomen, wordt dit
problematisch
✓ Nieuwe Delhaize in de Margrietstraat 7/7 van 7.30u tot 20u
Om bij te houden
✓ rondleiding Paters
✓ bezoek House of Mysteries
✓ Halloween
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Agenda
data WG buurtactiviteiten: 15 april 12 mei 16 juni 15 juli 11 augustus 16
september 14 oktober 10 november 16 december
TO DO
Leo
✓ Etalage Rudy: openen en sleutel doorgeven aan Fanny
✓ Afstemmen met Eva DR
✓ Aanvragen bijeenkomst Lievekaai week 22/3
✓ SOGent: Atelier
✓ Compaan: offerte
✓ Uitnodiging vergadering communicatie
✓ Beplanting onder bomen: bevraging en communiceren met kandidaten
Katia
✓ Aanvragen 40 j Prinsenhof
✓ Vergadering beleggen project buurthuis op 24/3
Fanny
✓ Buurthuis sluiten na Etalage
✓ Dansen: draft sturen naar Michel
✓ Grote kuis buurthuis organiseren
Hadewych
✓ Kaartje voor Herman en Rita
✓ Grote kuis buurt: richtlijnen IVAGO lezen / bewoners contacteren
Anouk
✓ Dansen aanvragen
✓ Coronascan bevragen
✓ Weggeef aanvragen
✓ Concert EDR 28/5 aanvragen
Patrick
✓ Weggeef reserveren(ook andere activiteiten reserveren?)
Lut
✓ Weggeef voorbereiden (en communiceren?)
Valerie
✓ Wouter contacteren
Jacques
✓ Contactgegevens bewoners Augustijnenkaai
Michel
✓ Draft dansen afwerken
✓ Vergadering communicatie
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