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Vergadering buurtvergadering 11/01/2023 

 

Aanwezig: Leo, Christ, Michel, Hadewig (verslag), Johan, Patrick, Katia, Lut 

 

Verontschuldigd: Sara, Anouk, Marie-Anne 

 

Gasten:  

Ann Manhaeve, wijkregisseur 

Jeroen Provyn, Landschapsarchitect voor Stad Gent-centrum 

 

1 welkom en opvolging vorig verslag 

Voorstellen nieuwe aanwezigen 
 

2 ontwerp Rozanetuin 
Landschapsarchitect Jeroen stelde een ontwerp voor. 
30% van de tuin, links naast het standbeeld, zou groen ingevuld worden. 

Er wordt veel aandacht besteed aan materiaal voor het pad zodat er een 
natuurlijke afwatering is. De borders worden groen en de muren krijgen 
klimplanten, vnl rozen.  

De inname van een deel van de tuin door heesters leidde tot de vraag over de  
locatie van de Prinsenhoffeesten. Kunnen deze nog doorgaan in de tuin? 

Moeten we de invulling van een publiek parkje enten op één activiteit van de 
wijk? … 
Er werd beslist om het ontwerp goed te keuren met bijkomende vraag naar 

masten / elektriciteit  
Leo schrift dit in een mail naar Jeroen met Katia in cc 
 
 
3 sociaal Prinsenhof: er zijn gekende feiten 

 
4 voorbij 

• Bedankingsreceptie: groot succes. goede opkomst, goede traiteur 

• Openbar 2/12: zeer gezellig, meer opkomst, promotie opnieuw 
bekijken. Aanbod opentrekken? Tuin betrekken vanaf de lente. 

• Fototentoonstelling Vlaamse Karmel: mooie tentoonstelling. Onze 
buurt was goed vertegenwoordigd. 

• Sint op bezoek: geslaagd! 

• Nieuwjaarsreceptie in De Wasserij 
Was een groot succes: opkomst van ca 300 buurtbewoners! 

Kan Sara een financieel plaatje maken? 
Michel en Johan hebben alle gasten bevraagd en hun gegevens 
genoteerd. Zij werken dit verder uit. 
Geheugensteuntjes voor een volgende activiteit: 

✓ Denken aan drankbonnetjes voor kinderen waarmee alcoholvrije 

drank kan verkocht worden 
✓ Technische voorwaarden externe op voorhand bevragen 
✓ Trekkersgroep uitbreiden met alle mensen die taken opnemen. 
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✓ Het is belangrijk dat iedereen van de trekkersgroep naar alle 

vergaderingen kan komen zodat de afspraken duidelijk zijn 
✓ Scenario op google drive plaatsen 

 
5 op komst 

• Leesclub: het voorstel en de modaliteiten worden via mailchimp 
verstuurd. Michel verzorgt een tekst 

• Open Bar: nieuwe data zijn nog niet gekend. 

• 8-9 en 10 juli feest van schaakclub: boven, beneden, tuin. Prinsenhof 
Cultuur mede-organisator. 

• Paters Augustijnen bezoeken: Christ blijft informeren 
 
6 vaste waarden 

• Weggeef 2023: 22/4 binnenbrengen en 23/4 weggeven 

• Concert: People in Houses? 

• Prinsenhoffeesten 2023: 1-2 en 3/9 
✓ Trekkersgroep uitbreiden 

✓ Midden juni zou het scenario moeten gekend en ingevuld zijn 
✓ Inschrijving rommelmarkt vanaf 10 mei 

✓ Er ontbreken nog een aantal draaiboeken van de laatste 
Prinsenhoffeesten (door te sturen naar Michel) 

• Halloween: 31/10 

• Concert in november 

• Sinterklaas: 2/12 

• Spaghettifestijn op de Lievekaai in samenwerking met de 
Jeugdherberg, Hostel De Draecke. 

o Mei? 

o Wie trekt? 
Katia informeert en bevraagt 

 

 7 communicatie 
Kanalen 

• Facebook 

• Kasten en meer stadsinfo in de kasten 

• Onder het buurthuis: op een paneel met andere info 

• Flyers en verdeelrondes: straatverantwoordelijken 

• Affiches aan ramen 

• Website 

• Mails 

• Pers 

• Hoplr Gent 
 

Dit kadert in een breder plaatje:  
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We willen nadenken over de toekomst van onze buurtwerking en we 

gaan hierover in gesprek met Geert Van Hyfte (communicatieman) uit 
de Lievestraat. 

 
 
8 mogelijkheden 

• Tuinieren in Karmel: vragen hulp aan de buurt 
Leo en Katia spitten de vraag verder uit 

• Tuin Karmel open voor buurt op bepaalde dagen 
We bekijken ook welk optreden we er kunnen organiseren 

• Feest in oud archief in Abrahamstraat: Leo informeert of we een 
dossier kunnen indienen om een cultuuraanbod te doen in de 
verschillende ruimtes n.a.v. een gelegenheid (Nieuwjaarsreceptie 2024?) 

 

9 ideeën 
Een aantal van deze ideeën kunnen geïntegreerd worden in de 
OpenBa(a)r.Voor bespreking met Steve 

 

• Camping Zilverhof 

• Karaoke 

• Cocktailparty 

• Proeverij door een bewoner 

• Droedelavond 

• Boekvoorstelling door Rudy Chatelet 

• House of Mysteries 

• Dartsavond de straten tegen elkaar 

• Bowlingavond straten tegen elkaar 

• Filmavond in openlucht 
 
 
10 varia 

▪ Zolder verder opruimen (Hadewig) 
▪ Keuken poetsen: in de week van  

• Foto’s van de feesten op de website 

• Box (bij de Karmelieten) moet dringend opgeruimd worden. Borden 
gaan naar Hostel De Draecke. De zeilen worden opgemeten en er wordt 
gevraagd aan Bar Bricolage of ze interesse hebben. 

 
Dit was de laatste werkgroep buurtactiviteiten in de huidige formule. 
Hoe we ons verder organiseren, leggen we vast na het gesprek met Geert. 

Volgende vergaderingen zullen op woensdag zijn.  
 
 

 
 


