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Verslag buurtvergadering 17 november 2022 

 
Aanwezig:  
Leo, Michel, Riet, Marie-Anne, Hadewych, Christ, Patrick, Katia, Hadewig (verslag) 
 
Verontschuldigd:  
Sara, Anouk, Myriam, Johan 
 
WELKOM en opvolging vorig verslag 
 
SOCIAAL PRINSENHOF 
Margriet is 80 geworden, Hadewijch zorgde voor bloemen 
Eredekenin Hadewych wordt 80 op 30/12! 
De Heer Mortier is overleden 
 
VOORBIJE ACTIVITEITEN 

- 30/10: Roeien met Ronny.  
Er waren maar 4 deelnemers! 
 

- 31/10: Halloween – splitsing jonge kinderen en tieners is goede formule. Vooral de rondgang 
met de jonge kinderen was succesvol. Tienerfuif was tof maar meer jonge mensen zou fijn 
geweest zijn. Aanbod voor tieners meer toelichten om ze gericht aan te spreken. 15-tal jonge 
kinderen en 10-tal tieners. Hoe bereiken we de tieners van het Prinsenhof? 
Het was zéér mooi gedecoreerd! Grote pluim voor de organisatoren! 
 

- OpenBa(a)r met film Les Triplettes: 20 deelnemers, gezellig, de Picon en de film werden 
gesmaakt 

 
KOMENDE ACTIVITEITEN 

- Themawandeling en bedankingsreceptie op 26/11 voor de vrijwilligers die zich inzetten voor 
de Prinsenhoffeesten, -activiteiten en het krantje. Thema: kunst in de open ruimte door Vizit. 
Daarna receptie met tapas, verzorgd door Food Experience  
Er werden 80 vrijwilligers uitgenodigd. 
De wandeling zal gebeuren in 2 groepen van 20 – inschrijven via ontvangen link op website 
tegen uiterlijk zondag 20 
De uitnodiging wordt nog eens verstuurd 
Organisatie: Katia 
Bar: Hadewig Stinissen/Bea Maenhout/Leo  
Voorbereiding bar: vrijdag 25 om 10u 
 

- 2/12: Openba(a)r 
 

- 3/12: Sint 
 

- 7/1 – Nieuwjaarsreceptie in Wasserij De Prins 
Poffertjeskraam/zelfgemaakte warme wijn/chocolademelk  
Katia contacteert Anouk i.v.m. de vergunningen  
Organisatie: Katia. Zij  voorziet tekst uitnodiging i.f.v. de communicatie -> Michel 
Wordt verder uitgewerkt. 
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TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN  
We gaan opnieuw werken met een jaarprogramma maar stappen af van de druk 
om maandelijks een activiteit te organiseren. 
Zie item COMMUNICATIE 
 
Paters Karmelieten: organiseren een fototentoonstelling van 6/12 tot 7/1 
Wij zijn uitgenodigd op de opening op zaterdag 15 om 19.30u. Zie uitnodiging in bijlage. 
 
Opruim zolder: vrijdag 16/12 om 9.30u 
 
COMMUNICATIE 
Er komt een bevraging van de buurt.  We willen onderzoeken wat de behoeften zijn van de 
buurtbewoners om een nieuwe start te realiseren en om meer efficiënt en meer doordacht te 
kunnen werken. 
We stellen een ‘papieren’ enquête voor die gebust zal worden en opgehaald wordt door een 
buurtbewoner of ingevuld ergens kan gedeponeerd worden. 
Uitwerking door Michel, Johan en Leo 
 
VARIA 
Bouwproject familie Geenens - Marie-Anne :  
Wasserij De Prins wordt Hof ten Walle naar het geboortehuis van Keizer Karel V. 
De afbraakwerken starten op 10 jan en zullen vermoedelijk 1 maand duren. Daarna starten de 
bouwwerken die ongeveer 2 jaar in beslag zullen nemen. Tijdens de afbraak,  dat voor de meeste 
overlast zal zorgen,  zullen de containers op het Prinsenhofplein voor de huisnummers 6 en 7 staan. 
Nadien zullen de werfwagens op het domein zelf staan en zal de buurt veel minder hinder 
ondervinden. 
Het ouderlijk huis (nr 7) wordt gerenoveerd (niet afgebroken!) tot 3 appartementen. 
Aan het water komen 6 huizen met voortuin en terras en een gemeenschappelijke ruimte in het 
midden van het pand dat samen met het zwembad en de parking voorbehouden is voor de bewoners 
van Hof ten Walle. 
De vertrouwde schouw is een ‘blijver’ en wordt gerestaureerd. 
 
Communicatie door Marie-Anne en broers: 

- brief voor de bewoners van de straten die hinder kunnen ondervinden: half december 
- info over het project + plannen op onze website: 3D voorgevel, 3D achtergevel en 

plattegrond 
- Keizer Karelkrant: Marie-Anne stuurt de 3 foto’s en een tekstje door aan Michel t.b.v. het 

krantje voor 5/12 
 
 

Wij nemen afscheid van ‘onze wasserij’ op de 
nieuwjaarsreceptie die op deze uitzonderlijke locatie mag 
doorgaan op zaterdag 7 januari!!!!! 

 
 
 
 
 

We vergaderen in de toekomst met een grotere interval 
Volgende vergadering: do. 26/01/2023 


