
 
1 

Vergadering buurtvergadering 16/06/2022 

 

Aanwezig: Leo, Hadewijch, Christ, Michel, Hadewig, Riet Br, Marie-Anne, 

Ronny, Myriam, Jacky 

 

Verontschuldigd: Katia, Patrick, Sara, Vera, Ruben, Anouk, Steve 

 

Gasten:  

Cirus van de Zilverpot: 

Laurence, Henk, Wim en Steven van de Vuile Prinsen en Prinsesjes 

 

De Zilverpot 

De Zilverpot werd als pop-up opnieuw vergund voor 4 maanden. De opening 

is op 18 en 24 juni vanaf 18u. 

Openingsuren: woe/do/vr/zat/zon vanaf 11u 

Maandag en dinsdag gesloten 

Sluitingsuur om 22u / om 22.30u wordt rust verzekerd 

Er wordt geen muziek gespeeld 

Cyrus serveert verse fruitsappen, speciale wijnen, hapjes en een 

hoofdgerecht 

Info: 0499/33 33 08 

zilverpotgent@gmail.com 

Op de dag van de rommelmarkt wordt de locatie vrijgehouden voor de 

rommelmarkt. 

 

De Vuile Prinsen en Prinsesjes 

Of beter gekend als de vrouw en de mannen achter de Waanzinnige koers op 

de Prinsenhoffeesten, zullen opnieuw zaterdag een ‘fietsactiviteit’ organiseren 

voor kinderen en volwassenen tussen 16u en 17u. 

Dit zal aansluiten op een activiteit van Kundabuffi’s schatkamer die ook een 

kinderanimatie verzorgt. 

Contactpersoon: Michel 

Te onthouden: hellingen over brug / dopingcontrole / slalom/ bewoners 

Sint-Antoniushof betrekken 

 

 

Voorbij:  

 

Inhuldiging Rozanetuin op zaterdag 21 mei om 14.45u 

 

Zeer geslaagd met dank aan de ‘uitvinder’ en de organisatoren van de 

Rozanetuindag! 

In de ev Keizerskrant en op de website volgt er een verslag, foto’s en de 

krantenartikels. 
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Vooruit: rondleiding op zondag 22 mei om 13.30u 

Zeer uitgebreide en interessante rondleiding door een gepassioneerde 

medewerker. Er waren weinig deelnemers. Een aantal buurtbewoners had 

zich ingeschreven maar is niet komen opdagen. Dit was een verlieslatende 

activiteit. Misschien moeten we toch overwegen om te laten betalen bij de 

inschrijving. 

 

Binnenkort en geplande activiteiten 

1. Open bar 

Vaste datum: elke eerste vrijdag van de maand  

Volgende data zouden dan zijn: 

5/8, 7/10, 4/11, 2/12 

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

buurthuis 

Bar: Steve 

Communicatie: Michel  

 

2. Prinsenhoffeesten op 2, 3 en 4 september 

Locatie: Rozanetuin!!!!!! 

Een afzonderlijke werkgroep is hiermee bezig. Elke onderdeel heeft een 

‘trekker’.  

Aan alle bewoners een warme oproep om zich te melden als helper voor 

een aantal uren tijdens de Prinsenhoffeesten. 

Bar en kassa op vrijdag/zaterdag/zondag: Sara Geysels 

sarageysels@hotmail.com 

Koffiekraam op zondag: Marie-Anne Geenens mageenens@hotmail.com 

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

bewaren!!! 

 

3. Fietsen Myriam op autoloze zondag: 18/9 
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4. 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. 

  

5. Roeien met Ronny: zat 24 of zon 25/9 ??? 
 

6. Paters Augustijnen op zaterdag 15 oktober 

Trekker: Christ 

7. Halloween op 31/10 

Trekker: Steve 

8. Mystery house: voorlopig niet meer aan de orde 

 

9. 40 jaar Prinsenhof op 19/11 

 

Nieuwe ideeën: 

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

o Karaoke 

o Cocktail party 

o Proeverij door een andere buurtbewoner: Leo bekijkt dit met Chris C 

o Droedelavond (Hadewig) 

o Boekvoorstelling door Rudy Chatelet (Myriam) 

Communicatie: 

o Facebook: Patrick en Sara 

o Kasten: Riet 

o Flyers: afhankelijk van de activiteit 

o Website: Sara 

o Mails: Patrick 

o Hoplr*Gent: wordt per activiteit beslist 

 

VOLGENDE VERGADERING op DONDERDAG 18 AUGUSTUS 

Vergadering op 14 juli vervalt!!!! 

 

Varia 

o Kleine Keizerkrant mag verwacht worden in juni 

o Vitrinekast: Riet is verantwoordelijk 

Stadsinfo is ok nu: goed!! 
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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. 

o Planten op Prinsenhofplein in erbarmelijke toestand! Dit past in een 

breder plan van aanleg. 

o An Manhaeve, onze wijkregisseur, informeert ons over verfraaiing van 

de Burgstraat. Zij plannen dit nog in 2022. De volledige tekst kan u 

nalezen op: 

               https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-burgstraat-verfraaiingswerken 

 

Kruispunt Burgstraat/Jan Breydelstraat 

• Het volledige kruispunt leggen we aan als een gelijkgronds plein. 

Deze heraanleg gebeurt in vlakke kasseien, waarvan de kleur 

gelijkaardig is als de kasseien op het Sint-Michielsplein. Het 

historische tracé van de Jan Breydelstraat zal nog zichtbaar zijn in 

het legpatroon. Dit doen we door de verharding aan te leggen als 

twee doorlopende langse rijen kasseien. 

• Het bestaande boomvak van het plein breiden we aanzienlijk uit. 

De boom zelf blijft behouden. De plantzone bakenen we af met een 

lichtgrijs betonnen zitmuurtje waarbij we op drie plaatsen houten 

zitbanken plaatsen. 

• De Jan Breydelstraat heeft het statuut van woonerf. Dit is 

momenteel door de verhoogde voetpaden niet zo leesbaar. De 

heraanleg van het kruispunt zal dit duidelijker maken. 
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