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Vergadering buurtvergadering 12-05-2022 

 

Aanwezig: Leo, Katia, Hadewijch, Lut, Christ, Michel, Anouk, Hadewig, Riet, 

Patrick, Ruben, Roel, Chris C, Marie-Anne 

Gast: wijkregisseur Ann Manhaeve 

 

Verontschuldigd: Sara, Laurence, Jacky, Steve, Myriam 

 

Wijkregisseur Ann Manhaeve 

Zij volgt Eleke Langeraert op. 

 

Er zijn 25 wijken in Gent. Wij behoren tot de wijk Elisabethbegijnhof-

Papegaai, Prinsenhof en Sint-Michiels. 

Ann Manhaeve is regisseur van deze wijk en van de wijk Sint-Denijs- 

Westrem - Afsnee en van de wijk Stationsbuurt Noord 

 

Zij wil vooral inspraak en participatie realiseren, weten wat leeft in een wijk 

met 2 doelstellingen: communiceren naar de andere stadsdiensten wat 

belangrijk is voor deze buurt èn ontwerpen van projecten naar voor brengen 

in deze buurt. 

 

In de vorige legislatuur werd een buurtbudget voorgesteld. Hiervoor werd de 

stad opgedeeld in 3 gebieden, later werden dat de 25 wijken. Wij hebben 

daar toen aan meegewerkt en hebben samen met heel de wijk een aantal 

projecten voorgesteld. 6 werden weerhouden en worden nu uitgerold.  

 

Ann wordt ook ons aanspreekpunt zoals Eleke dat was oa voor de 

naamgeving van ons parkje. 

Voor heel praktische problemen (vb een losliggende stoeptegel) wenden we 

ons best onmiddellijk tot Gent Info. 

 

In de nieuwe editie van de Kleine Keizerkrant lezen we een interview met 

Ann! 

 

Voorbij:  

Weggeef op zondag 24 april van 14u tot 18u: trekker: Lut 

Zoals altijd een succes!!! 

Het initiatief van de opperdeken met plantjes in het kader van de Floraliën 

werd gesmaakt. 
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Binnenkort en geplande activiteiten 

1. Open bar 

Vaste datum: elke eerste vrijdag van de maand  

Volgende data zouden dan zijn: 

3/6, 1/7, 5/8, 7/10, 4/11, 2/12 

Bar: Steve 

Communicatie: Michel  

Opgelet 1/7 kan niet doorgaan omdat ze dan een nieuwe vloer leggen in ons 

buurthuis 

 

2. Inhuldiging Rozanetuin op zaterdag 21 mei om 14.45u 

Trekker: Michel 

NIEUW: om 10.30u is er beneden een workshop Kundabuffi’s schatkamer: 

animatie met instrumenten, gedurende 1u. Dit werd ook via mail naar 

iedereen doorgestuurd. 

Programma: 

o Burgemeester en schepen  

o Naambord wordt onthuld 

o Zoon van Wim De Craene spreekt en nodigt uit voor concert: 

o Ester Van Hees en Ramses De Craene zingen, begeleid door Peter 

Bauwens 

o Drink aangeboden door de stad 

o Na de drink is er een mogelijkheid om te blijven ‘hangen’  

 

Organisatie: 

o Stad zorgt voor podium (wordt donderdag geleverd)/ aperitieftafels 

/drank /bediening 

o Wij zorgen voor de lange witte tafels / partytenten indien nodig 

o Opbouw zaterdagvoormiddag: in de tuin bij mooi weer, boven bij regen 

o Maquettes worden opgesteld beneden 

o Gras wordt afgereden door de Groendienst 

o Subsidies voor het concert werden aangevraagd 
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3. Vooruit: rondleiding op zondag 22 mei om 13.30u 

Trekker: Leo 

o 2 groepen van 25 vertrekken gelijktijdig 

o Deelname: 8€ 

o Inschrijving via Sara 

o Affiche: Patrick  

o Verspreiding mail op zondag 1 mei 

Op dit moment nog 6 vrije plaatsen 

 

4. Weekend 24/6 

Trekker: Lut voor een afterworkparty. Er kwam geen reactie op dit initiatief 

We hebben een aantal ideeën onderzocht maar nog niets weerhouden. We 

bekijken dit opnieuw. 

 

5. Prinsenhoffeesten op 2, 3 en 4 september 

Locatie: Rozanetuin!!!!!! 

Een afzonderlijke werkgroep is hiermee bezig. Elke onderdeel heeft een 

‘trekker’. Zij zullen jullie aanspreken om te helpen. 

Wordt vervolgd!! 

 

6. Fietsen Myriam op autoloze zondag: 18/9 

 

7. Proeverij KLETS op vrijdag 23/9??? 

 

Een nieuwe buurtbewoner, Chris Callewaert, is mede bezieler van BIER 
EN KARAKTER uit Moorslede. Zij brouwen sedert 2012 speciaalbieren. Oa 

Klets.  

We stellen een proeverij voor (kijk al eens op de website!) 
 

8. Paters Augustijnen op zaterdag 15 oktober 

Trekker: Christ 

9. Halloween op 31/10 

Trekker: Steve 

10. Mystery house 

Trekker: Daan 
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Nieuwe ideeën: 

o Camping Zilverhof: met de buurt overnachten in de Rozanetuin? 

o Karaoke 

o Cocktail party 

o Proeverij Klets (werd al weerhouden) 

 

Communicatie: 

o Facebook: Patrick en Sara 

o Kasten: Riet 

o Flyers: afhankelijk van de activiteit 

o Website: Sara 

o Mails: Patrick 

o Hoplr*Gent: Sara 

 

Varia 

o 40 jaar Prinsenhof gaat door op 19 of 26/11 

o Kleine Keizerkrant mag verwacht worden in juni 

o Vitrinekast: Riet is verantwoordelijk 

We zouden graag meer Stadsinfo vinden in de kast. Leo bevraagt dit. 

o Familie Geenens van de Wasserij zou graag haar project voorstellen: 

wat wordt er gerealiseerd, welke impact heeft dit op de buurt tijdens de 

werken… Alle vergunningen zijn in orde. 

Zij zullen een buurtavond organiseren in november of december. 

 

 

Volgende vergadering: donderdag 16 juni 

 

 

 

 

TO DO 

o Anouk, Katia en Leo: subsidies concert inhuldiging Rozanetuin ok? 

o Katia: regelen communicatie Foodtruck tijdens uw verlof  

modaliteiten mailen naar Chris C indien Buysse niet zou   

doorgaan 
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           lijst genodigden voor vrijdag 2/9 doorsturen naar Michel 

o Michel: communicatie Open bar /  Rondleiding Vooruit 

o Christ: datum vastleggen met de Paters 

       witte tafels inhuldiging tuin 

o Leo: maquettes 

       frigo vullen tegen bar na drink 21/5 

       kassa voorzien 

o Anouk: badeendjesrace vergunning nodig? 

 

Trekkers kennen hun job: denk eraan dat we een draaiboek maken om te 

bewaren!!! 

 

  


