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Verslag buurtvergadering 16 juni 2021 

Aanwezig: 
Christ, Lut, Katia, Fanny, Patrick, Steve, Jacky, Myriam, Leo, Hadewych, 

Hadewig 
 
Verontschuldigd: 

Michel 
 
Welkom 

                 
Sociaal Prinsenhof 

Ontsteld vernemen we dat Linus, het zoontje van Freya en Ruben, 
onverwacht overleden is.  
 

Een passende naam voor deze plek! 
Michel heeft alle kanalen benut om iedereen te laten meedenken over een 

naam voor ons ‘buurtparkje’ . Het wordt een officiële naam met een echt 
naambord en een aanduiding op de kaart van Gent! We zullen dan ook de 
hele procedure doorlopen tot we letterlijk op de kaart staan. 

Er zijn 55 voorstellen binnengekomen! De dubbels werden er uit gehaald en 
ook ludieke die geen kans maken (vb wiethol) en alles werd afgetoetst 
(bestaat het reeds of kan men zich vergissen, ….) en dan werd er inhoudelijk 

gekeken en naar de link met de buurt, historische relevantie en naar de 
klank, …. 

Via mail wordt iedereen uitgenodigd om een stem uit te brengen op de 
shortlist van 4. Gewoon doen. 
Daarna gaat die lijst met onze volgorde van voorkeur naar de Stad die er 

haar zegen moet over geven en dan worden de inwoners van heel Gent 
bevraagd (in regel antwoorden dan meestal de bewoners van de betrokken 

wijk). 
Het bord is op komst, even geduld, het blijft spannend. 
 

                 
Activiteiten 
 

Voorbij (oef we zijn terug gestart!) 
 

Zulema: 40 betalenden en 9 werkers wat de maximaal toegelaten capaciteit 
was. Het optreden was geslaagd, het drankverbruik was teleurstellend. 
 

Binnenkort 
 
Weggeefevenement: zondag 6 juni: weggeef (binnenbrengen zaterdag 5) 

trekker: Lut 
bar: Fanny -> nog handen te kort!!! 
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Op de planning 
 

✓ Maandelijks café op vrijdag!!!! Steve en Jacky willen zich hiervoor 
engageren. Steve Neyrinck en co zouden mee op de kar willen springen. 
Graag! Steve bezorgt data en Lut informeert bij Steve Neyrinck. 

 
✓ September: fietsen met Myriam en roeien met Ronny  
 

✓ 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 

 

De stoet passeert het Zilverhof !!!! We zullen gebruik maken van deze 
unieke gelegenheid om ons in de kijker te zetten en om de kas te spekken. 
Wij denken aan een eet- en/of drankstand. 

In die periode is er een tentoonstelling in het buurthuis: Vrouwen vrij, een 
andere wereld. Het Feminisme van de jaren 70 in België. 
De organisatoren zouden bereid zijn om ons die 5 avonden een deel van 

het gelijkvloers te ‘lenen’. 
Begin september starten we met een werkgroep! 

 
Noteer die Lichtfestivaldagen in jullie agenda, we hebben alle handen 
nodig! 

 
Er werd reeds gepraat met lichtkunstenares Susanna Antico ivm De 

Sprekende Lieve en in september ook voor het Lichtfestival 
 

✓ Turnen op maandag: de lesgeefster wil dit verder zetten. De hele planning 

errond zit in de ontwerpfase: organisatie – bijdrage van de deelnemers, … 
 
Ter info: (herhaling) 

 
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 valt onder schepen Sami.Sougir 

mailto:schepen.storms@stad.gent 
mailto:schepen.debruycker@stad.gent
mailto:feestenenabulantehandel@stad.gent
mailto:cultuur@stad
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 Algemeen 
 

✓ Wijkbudget 
Stad neemt dit terug op in september 
 

✓ Overlast 
Werd niet besproken. Tussen de gesprekken door wordt er wel opgemerkt 
dat er minder lawaai is maar dat het probleem van het zwerfvuil blijft. 

We blijven zoeken naar originele ‘blikvangers’ om het vuil een plaats te 
geven. Valerie zal hierover mee nadenken. 

 

Prinsenhoffeesten 2021: 3-4-5 september of Burenweekend 

Light versie, focus op de buurt 
Wordt verder uitgewerkt 
Fototentoonstelling ‘de toekomst van het verleden’ zal geopend worden op 

zaterdagvoormiddag 4/9. Hiervoor zal veel publiciteit gemaakt worden! 
Op zat 4/9 voorzien we ’s avonds een receptie. 

Hoe we vrijdagavond 3/9 invullen zal gelinkt worden aan onze centen. We 
hadden dit jaar geen inkomsten en we zullen de tering naar de nering 
(moeten) zetten. 

 
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: Katia, Anouk, Christ 
 

Communicatie 
De nieuwe website is er!!! Allemaal positieve reacties. 

✓ De ‘eerste nieuwe’ Keizerskrant komt er aan.  
Wie ideeën heeft of wil meewerken kan zich wenden tot Michel. 
De verdeling van de krant gebeurt door straatverantwoordelijken. In 

bijlage de lijst onder de naam ‘busrondes’. 
✓ Brief aan nieuwe bewoners nog eens in bijlage en ook te vinden op de 

website. Het is de bedoeling dat je zelf contact opneemt met een nieuwe 
bewoner. Je kan deze brief gebruiken als introductie. 
Deze brief en het Keizerskrantje zullen bij elk evenement klaar liggen voor 

nieuwe geïnteresseerden. 
✓ Bij elke activiteit die we voorbereiden zullen we vanaf nu ook onze 

doelgroep bepalen en de wijze van communiceren daarop richten: alleen 

digitaal of ook flyers, bij wie bussen we, alleen de buurt of voor sommige 
activiteiten een uitbreiding. Affiche in de kiosk of niet… 
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Om bij te houden 

✓ rondleiding Paters: Christ 
✓ bezoek House of Mysteries 

✓ Halloween 
 

 

Varia 
 

✓ 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 buurtvergaderingen 
15 JULI VERVALT (wegens reisplannen van iedereen) 
 11 augustus  16 september 14 oktober 10 november 16 december 

  

  
 TO DO 
 
Leo 
✓ Susanna Antico + Daan: opvolgen 
✓ Ivago + Valerie 
✓ SO Gent: atelier en Berg der Barmhartigheid  
✓ Labeur verder opvolgen (offerte vloer ok) 
 
Daan 
✓ Susanna Antico + Leo 

 
Katia 
✓ Eleke 
✓ 40j Prinsenhoffeesten aanvragen 
✓ Gelijkvloers WE 4/5 sept 
✓ Turnen mailen naar Leo 
 
Valerie 
✓ Brainstorming afvalprobleem 
✓ Ivago met Leo 
 
Anouk 
✓ Aanvragen? 

 
Patrick 
✓ Blokkeren zaal voor Prinsenhoffeesten 2021 en 2022  en 2023// voor 22/4 en 25/6 

 
Christ 
✓ Paters 
 


