Verslag buurtvergadering 15 april 2021
Aanwezig:
Christ, Lut, Sara, Anouk, Katia, Riet, Fanny, Daan, Patrick, Michel, Steve,
Jacky, Valerie, Jeroen, Leo, Hadewych, Hadewig
Verontschuldigd:
Welkom
Sociaal Prinsenhof
Activiteiten
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
✓ vrijdag 28 mei: eerste maandelijks café op dag van de buren?
✓ zaterdag 29 mei: concert ZULEMA in parkje
trekker: Patrick
toelating werd aangevraagd: beslissing valt na 8/5
✓ zondag 6 juni: weggeef (binnenbrengen zaterdag 5)
trekker: Lut
wordt herbekeken na beslissingen 8/5
✓ zaterdag 26 juni: concert Eva De Roovere
trekker: Leo
wie vraagt aan???
Ondertussen apart besproken: we kijken om dit concert op de
Prinsenhoffeesten light te organiseren in de tuin Karmelieten, zodat er meer
ischrijvingen mogelijk zijn.
✓ juli: Fietsen met Myriam en roeien met Ronny
data in juli worden met hen bekeken: Leo
Op de planning
✓ spaghettifestijn op de Lievekaai: wordt uitgesteld tot er weer veel volk mag
aanwezig zijn
✓ Holy Seven in concert
✓ Lichtfestival 2021: woensdag 10 november tot zondag 14 november
Wat kunnen wij als Prinsenhof betekenen in dit festival?
Kan er een initiatief genomen worden voor een Lichtplan voor Prinsenhof?
Zijn er architecten met wie we kunnen samenwerken?
Leo en Daan nodigen lichtkunstenares Susanna Antico uit
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Wie willen hier trekkers zijn?
Ter info:
Voor het lichtfestival zijn er 2 bevoegden:
1. dienst feestelijkheden: Annelies Storms
schepen.storms@stad.gent
2 dienst participatie en buurtwerking: Astrid De Bruycke
schepen.debruycker@stad.gent
Toelating om drank enz te schenken tijdens het lichtfestival moeten wij
bespreken met dienst feestelijkheden feestenenabulantehandel@stad.gent
Willen we bvb een permanente lichtinstallatie van Susanna Antico, dan
hoort dit bij Cultuur Gent cultuur@stad.gent
Dienst kunst in publieke ruimte en valt onder schepen Sami.Sougir

Algemeen
✓ Wijkbudget
Externe ideeën:
o sprekende Lieve (groen eiland)
o groene Rabottoren
o zitplaatsen coronaproof
o tekening van het Prinsenhof in de straten
o licht tijdens het Lichtfestival
Algemeen was er weinig animo van de bewoners van rond de Lievekaai.
Zij wensen de rust te behouden en willen geen Graslei worden
Katia heeft nog overleg met Bachtewalle en Lievekaai (Jaak)
Het idee van Daan ‘zichtbaarheid van het verdwenen Paleis’ door een
andere bestrating te leggen op de plaats waar de muren gestaan hebben,
wordt verder uitgewerkt. Eleke volgt dit op. In bijlage de maquette die zal
gebruikt worden op de 3D-voorstelling.
Algemeen wordt er gesteld dat aan verbindende zaken prioriteit zal gegeven
worden.
✓ Overlast
Algemeen mogen we stellen dat er veel minder lawaai is
Wat zeker blijft is het vuil dat achtergelaten wordt en de zwervers die in
een portiek Lodewijk Van Malestraatslapen.
Katia neemt contact op met CAW
We zoeken originele ‘blikvangers’ om het vuil een plaats te geven. Valerie
zal hierover mee nadenken. Leo en Valerie spreken Ivago aan.
Structureel opruimen door de buurt wordt afgewezen.
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Prinsenhoffeesten 2021: 3-4-5 september
Light versie, focus op de buurt
Wordt nog verder uitgewerkt
Fototentoonstelling ‘de toekomst van het verleden’ zal geopend worden op
zaterdagvoormiddag 4/9
Aanvraag (tegen zomer : Anouk, Katia, Christ
40 jaar Prinsenhoffeesten
✓ Historische wandeling Prinsenhof in 3D op 9 oktober bij de Paters
Karmelieten
✓ Viering in Tinnenpot met film, gesprekken en receptie op 27 november
Aanvraag (tegen zomer : Anouk, Katia, Christ
Communicatie
✓ Brief aan nieuwe bewoners: in bijlage en zal ook op de website
verschijnen. Het is de bedoeling dat je zelf contact opneemt met een
nieuwe bewoner. Je kan deze brief gebruiken als introductie
✓ Nieuwe website is lanceerbaar!! Wordt vervolgd!
✓ De Keizerskrant komt er opnieuw aan. Er worden schrijvers gezocht voor
de ‘roddelbrigade’.
Michel zal de krant ‘trekken’.
Om bij te houden
✓ rondleiding Paters
✓ bezoek House of Mysteries
✓ wasserijproject
✓ Halloween
Varia
✓ Vierkanten rond bomen beplanten: Leo heeft de kandidaten geïnformeerd.
Het is wel aangewezen om de boomspiegel aan te geven. De groendienst
plaatst er dan een tegel bij zodat dit niet ‘opgeruimd’ wordt
✓ De buurt wordt onbetaalbaar! Dit heeft nu al onmiddellijk een weerslag
op huidige bewoners: Valerie en Jeroen verhuizen naar Staden (!!) en
Fanny moet verhuizen en zoekt een nieuwe stek hier
✓ Berg van Barmhartigheid wordt verkocht. Leo neemt contact op met
SOGent. Katia bespreekt dit en de problemen met het Striphotel met
Eleke. Wij willen als wijk betrokken worden!
Agenda
data WG buurtactiviteiten: 12 mei 16 juni 15 juli 11 augustus
16 september 14 oktober 10 november 16 december
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TO DO
Leo
✓ Susanna Antico + Daan
✓ Ivago + Valerie
✓ SO Gent: atelier en Berg der Barmhartigheid
✓ Compaan ok?
Daan
✓ Susanna Antico + Leo
Katia
✓ CAW
✓ Eleke
✓ Overleg Prinsenhoffeesten light – knaldrangfonds 19/04 – Anouk, Christ, Leo.✓
Valerie
✓ Brainstorming afvalprobleem
✓ Ivago met Leo
Anouk
✓ Aanvragen
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