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Klankbordgroep Citadelpark 7-12-17: verslag ter goedkeuring 

Aanwezig: zie lijst 

Verontschuldigd: zie lijst 

Agenda: 

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Landschapsbeheerplan: toelichting door de Groendienst & vragen- en reactieronde 

3. Stand van zaken van een aantal projecten: 

a) Dierenasiel 
b) Kiosk  
c) ICC-Floraliënhal  
d) Circuit Walk 

4. Evenementen 

 

1. Verwelkoming door Katelijne Van den Brande 

 

2. Goedkeuring vorig verslag  

Opmerkingen van de deelnemers bij het vorige verslag, toe te voegen aan het verslag:  

Op de vorige vergadering werd de noodzaak van een economische studie over het dierenasiel in vraag 

gesteld. Men vond daarentegen een economische studie van het ICC wel nodig. 

In de ontwerpgrammatica wordt voorgesteld om horeca te voorzien als invulling van het dierenasiel. Nu 

de speeltuin verder van  het dierenasiel ligt, zou het kunnen dat dit niet meer de meest aangewezen 

optie is. 

 

3. Landschapsbeheerplan: toelichting door de Groendienst  

Het Landschapsbeheerplan werd toegelicht door de Groendienst. Na de vergadering werden de 

documenten bezorgd aan de leden, met de uitdrukkelijke vraag om die niet te verspreiden wegens 

nog niet goedgekeurd en technisch niet gemakkelijk zonder toelichting. Leden van de KBG mogen 

opmerkingen doorgeven tot 15 jan. We komen hier later op terug. 

 

Zie ook de presentatie. 

 

3.1. Ontwerpgrammatica 
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Het college heeft akte genomen van de ontwerpgrammatica op 25/7/2013. Dat document is 

hierdoor een definitief, afgewerkt document. De ontwerpgrammatica vormt een soort 

‘ingrediëntenlijst’ voor de verdere ingrepen in het park en vormt eveneens de basis voor het 

landschapsbeheerplan. 

De ontwerpgrammatica start met een ‘diagnose’ van het park (met inbegrip van de historiek), en via 

een verbeeldingskaart heeft men de concrete ingrediënten voor de ontwerpgrammatica bepaald. 

Het planconcept uit de ontwerpgrammatica bestaat uit 4 ‘structuurlagen’ en 3 ‘sporen’: 

- De loper 

- De circuit walk 

- Het romantische park 

- De parkrand. 

De loper vormt een structurerend element voor de gebouwen. De circuit walk vormt een 

structurerend element voor de parkrand en het park zelf. 

Tot slot duidt de ontwerpgrammatica ook enkele sfeergebieden aan in het Citadelpark.  

 

 

3.2. Het beheerplan  

Het doel van het beheerplan is om een wensbeeld, een toekomstvisie te maken dat als basis kan 

dienen om keuzes te maken (bv. welke beheersmaatregelen moeten we uitvoeren om tot die 

toekomstvisie te kunnen komen?). Hiertoe wordt voor  elke combinatie van structuurlagen en 

planlagen (vb beplanting, water) een visie, ontwerpregels en –principes vastgelegd en visueel 

gemaakt door referentiebeelden. Die vormen het vertrekpunt voor het beheerplan.  

Volgens het Onroerend Erfgoeddecreet wordt een beheerplan goedgekeurd voor 20 jaar. De 

goedkeuring van beheerplan heeft belangrijke voordelen. Het Citadelpark is een beschermd 

landschap, waardoor de Stad voor elke ingreep in het park de toestemming moet vragen aan 

Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Voor de maatregelen (onderhoud en beheer) die 

werden goedgekeurd is dat niet meer nodig én kan de Stad Gent subsidies aanvragen. 

 

In deel 1 van het beheerplan wordt de achtergrond gegeven. Dit deel geeft een beschrijving van het 

park zelf, van de omgeving van het park en van de verschillende inspraak- en participatiemomenten 

ivm het Citadelpark en de manier waarop hiermee werd omgegaan. Daarnaast worden ook de 

verschillende studies over het Citadelpark weergegeven (cultuurhistorisch, beleving, reliëf, 

waardebepaling, biotiek …). 

 

Deel 2 van het landschapsbeheersplan licht de ontwerpvisie toe. Die komt overeen met de 

ontwerpgrammatica en heeft 4 hoofddoelstellingen: 

- Het park als cultuurhistorisch erfgoed 

- Het park als stadspark 

- Verbeteren van de relatie tussen het park en de stad  

- Versterken van de relatie tussen het park en de gebouwen.  

De ontwerpgrammatica brengt de verschillende structurerende elementen en de ‘planlagen’ van het 

park samen tot één geheel dat op lange termijn kan worden gerealiseerd. Dit wordt voorgesteld in 

een matrix van verschillende structuurlagen met planlagen. In de ontwerpvisie doet men uitspraken 

ivm de beplanting, het parkmeubilair, de gebouwen, water, infrastructuur, bijzondere parkobjecten. 

Vragen die hierbij worden gesteld, gaan over de  sfeer in bepaalde zones,  wat er wel/ niet 
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thuishoort, wat (historisch) waardevol is, hoe met erfgoedwaarden om te gaan. Bijvoorbeeld wordt 

gekozen voor een padenstructuur met een duidelijke hiërarchie, voor het zoveel als mogelijk weren 

van auto’s uit het park, het in ere herstellen van de circuitwalk.  Zo werd ook beslist om de 

entreetuinen te behouden, maar met kleurrijke vaste planten. Ook de Franse tuin zal worden 

omgevormd (cfr het plan van Van Hulle) en de bossfeer uitgebreid en van bloembollen voorzien.  

Tot slot wordt in deel 3 het beheersplan voor het landschappelijk parkgedeelte beschreven, met 

beheersmaatregelen per ‘terreineenheid’ (alleenstaande boom, heestermassieven, graslanden, …). 

Het beheersplan bevat ook een soort actieplan, dat aangeeft wat wanneer op bepaalde plekken 

moet gebeuren om de ontwerpvisie te kunnen realiseren. 

Het landschapsbeheerplan werd opgesteld op basis van eerdere wetgeving. Om een goedgekeurd 

beheerplan te kunnen hebben, moet er sinds kort echter ook een archeologisch en bouwkundig 

onderzoek goedgekeurd zijn. Het landschappelijk deel van het beheerplan moet nog wat worden 

aangepast aan de huidige wetgeving, maar is zo goed als af. Volgens de huidige planning zou het 

volledige beheerplan klaar zijn tegen de zomer van 2018. Daarna zal de Stad dit plan bespreken met 

Onroerend Erfgoed. De Groendienst hoopt om het beheerplan in de 2e helft van 2018 ter 

goedkeuring te kunnen voorleggen aan de minister. 

Vragen uit de KBG: 

- Vroeger werd gezegd dat de ontwerpgrammatica stelselmatig zou worden aangepast. De KBG 

begreep dat toen niet goed, vermits ook werd gesteld dat dit een definitief document is. Het 

leek vreemd dat de ontwerpgrammatica zou kunnen worden aangepast op basis van 

voortschrijdend inzicht, op basis van pilootprojecten … 

Antwoord (Filip Van De Velde): ik wil dit illustreren via een voorbeeld. In de ontwerpgrammatica 

werd de afboording van de paden via een kasseistrook voorgesteld. Enkele stadsdiensten en 

Onroerend Erfgoed stonden er echter op dat de oorspronkelijke vorm van ‘verzonken paden’ 

(met een opstaande boord) opnieuw werd toegepast in het park. Uiteindelijk werd de keuze 

voor verzonken paden weerhouden. 

- Wat betekent de nieuwe wetgeving ivm het Onroerend Erfgoeddecreet precies voor concrete 

investeringen in het park zelf (met inbegrip van de Kiosk, monumenten …)? 

Antwoord (Miguel Berteloot): de oude wetgeving ging enkel over het landschap. Volgens de 

nieuwe wetgeving moeten we ook het archeologisch en bouwkundig erfgoed onderzoeken. 

Tegen midden 2018 kunnen die nieuwe onderzoeken voor het Citadelpark allicht klaar zijn. Het 

is jammer dat dit voor vertraging zorgt. 

Zonder beheerplan heb je voor elke ingreep goedkeuring nodig. Met een goedgekeurd 

beheerplan dat aangeeft wat de Stad wil doen gedurende de komende 20 jaar, is dat niet nodig. 

De premies die de Stad kan krijgen voor renovatiewerken kunnen aanzienlijk zijn als er een 

goedgekeurd beheerplan bestaat.  

De archeologische studie is bijna af. De erfgoedwaarde van de gebouwen moet nog worden 

bekeken. 

- Zal het nieuwe beheerplan kunnen worden aanvaard door Onroerend Erfgoed? Heeft 

Onroerend erfgoed het huidige landschapsbeheerplan al gelezen? 

Antwoord: (Miguel Berteloot): Onroerend Erfgoed heeft de huidige studie gelezen. Inhoudelijk 

was die OK, vormelijk niet omdat die niet overeenkwam met de nieuwe wetgeving. 
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- Is ook de bunker beschermd? 

Antwoord (Filip Van De Velde): het gaat enkel om bouwkundig erfgoed, niet om de gebouwen 

zelf. Ik weet niet of de bunker onder het beschermingsbesluit valt. 

- Worden de maatregelen per kalenderjaar bepaald? 

Antwoord (Miguel Berteloot): nee, het gaat over maatregelen voor de komende twintig jaar, 

waarbij jaar 1 geldt als het eerste jaar na de goedkeuring van het beheersplan. 

 

4. Stand van zaken van een aantal projecten 

4.1. Dierenasiel (Caroline Verschraege) 

Het dierenasiel zou verhuizen najaar 2018. Dit geeft een langere periode om het gebouw grondig te 

laten analyseren om te weten welke kosten er moeten aan gebeuren. Dit onderzoek zal bepalen 

welke tijdelijke / definitieve invulling kan worden gegeven aan dat gebouw. 

De vertraging in de verhuis van het dierenasiel wordt veroorzaakt door de vertraging die de 

bouwwerken voor het nieuwe dierenasiel hebben opgelopen. 

Begin 2018 zal de analyse van het dierenasiel starten. Wanneer hier meer over is geweten, kan dit 

met de KBG worden besproken. 

Monumentenwacht zal een inspectie doen van het huidige gebouw om te bekijken waarvoor het 

gebouw kan worden gebruikt. Het is niet de bedoeling dat het gebouw leeg komt te staan. We 

willen wel eerst een zicht hebben op de huidige staat van het gebouw, vooraleer we iets beslissen 

ivm een eventuele (tijdelijke) invulling. Op dat moment zullen we ook bekijken of het voorstel uit de 

ontwerpgrammatica, nl horeca, nog steeds stand houdt. 

 

4.2. Kiosk (Caroline Verschraege) 

De veiligheidsvoorschriften laten niet toe om momenteel iets te doen in de Kiosk. Er zijn onder meer 

problemen met het luik naar de kelder, de elektriciteit en de weggenomen balustrades.  

De middelen werden voorzien binnen de Stad om hier werk van te maken, maar de Stad wacht op 

de onderzoeken en de goedkeuring van het beheerplan vooraleer zij daar ingrepen uitvoert. 

Vragen uit de KBG:  

- Als dit onveilig is, waarom wordt de Kiosk dan niet afgesloten? 

Antwoord (Caroline Verschraege): ik zal dit navragen.  

Antwoord (Filip Van De Velde): Monumentenwacht zal ook onderzoeken of de Kiosk kan worden 

gebruikt (evt met randvoorwaarden). 

Antwoord (Katelijne Van den Brande): Evelyne Deceur en Jelle Monstrey van de Dienst 

Beleidsparticipatie volgen dit op wat het burgerbudgetinitaitief betreft en zijn contactpersoon 

voor deze initiatiefnemers. 

 

4.3. ICC-Floraliënhal (Filip Van De Velde) 

- Voor de gebouwencluster in het park werd in de ontwerpgrammatica een globaal concept 

uitgewerkt. Vanuit het ICC en Citadel Finance (via Sogent) werd een projectvoorstel ingediend 
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voor subsidiering door Toerisme Vlaanderen voor congresinfrastructuur in een erfgoedlocatie. 

Het voorstel voor het ICC heeft zich gebaseerd op de voorstellen uit de ontwerpgrammatica en 

werd vorig jaar goedgekeurd.  

- De eerste stap voor de realisatie van dit project was om een goede projectorganisatie uit te 

bouwen. Het project heeft immers verschillende partners: ICC Ghent, Stad Gent, Citadel 

Finance, Sogent en heeft medewerking vanuit Onroerend Erfgoed en Toerisme Vlaanderen. Op 

korte termijn wordt een ontwerpbureau aangezocht via een Open Oproep van de Vlaams 

Bouwmeester. 

- Het ICC grenst aan de Floraliënhal maar heeft er niet echt een relatie mee. Het is de bedoeling 

om dit te verbeteren. De Azaleahal wordt gesloopt, waarbij het volume wordt gecompenseerd 

in de Casinokop van de Floraliënhal. Om de gebouwen  onderling te laten functioneren, voorziet 

het globale project een gaanderij in de Floraliënhal. Die gaanderij zou toelaten om de 

verschillende gebouwen, ook SMAK en Kuipke, samen te laten functioneren zonder de 

Floraliënhal af te sluiten. De gaanderij zit momenteel nog in de ‘conceptfase’. Het concrete 

ontwerp van die gaanderij ligt dus nog niet vast. 

- In het gesubsidieerde project wordt de cateraar verplaatst naar een plek die dichtbij de 

logistieke corridor ligt. De creatie van het logistieke ondergrondse niveau zit  niet in het 

gesubsidieerde project, maar wel in het globale projectvoorstel en is een latere fase. 

- Een belangrijke onderzoeksvraag uit het huidige project is de vraag of men de cateringactiviteit 

ook op langere termijn in het ICC wil behouden. Kan men de catering in de huidige vorm in het 

project integreren? Is het aangewezen om de schaal van de catering te beperken en enkel 

catering voor de congresfunctie van het ICC te behouden? Dit wordt naar aanleiding van het 

project onderzocht. 

Onroerend Erfgoed en de cateraar zitten beide in de stuurgroep van dit project. De cateraar is 

dus nog steeds een projectpartner en denkt hier mee over na. Op korte termijn zou dit moeten 

uitgezocht worden, maar hier komen juridische en contractuele aspecten bij kijken. Het is 

belangrijk om het antwoord te kennen voor dit project in 2018. 

Het mogelijke verkleinen van de cateringlokatie zou vooral mogelijkheden bieden om meer 

ruimte te voorzien voor de logistieke organisatie in de gebouwen. Zowel Onroerend Erfgoed als 

Citadelpark voor Kinderen vroegen in het verleden om de grote cateringactiviteit niet in het park 

te behouden.  

- Het is ook de bedoeling om de openwerking van de gevels van de Floraliënhal hierbij concreet 

uit te werken. Sommige gevels hebben nog erfgoedwaarde. Dit is niet het geval aan de kant van 

de Azaleahal. Onroerend Erfgoed wil zoveel mogelijk elementen behouden, terwijl de Stad de 

gevels zoveel als mogelijk wil openwerken. Hierover zal nog onderhandeld worden. 

- Vanuit de klankbordgroep wordt de vraag gesteld naar een geïntegreerd beheer van de 

gebouwencluster, in bijzonder dan de programmatie van ICC, Floraliënhal en Kuipke en met 

uitbreiding van evenementen in het park. Nu zit dit verspreid over verschillende stadsdiensten 

en organisaties en er is geen samengestelde communicatie. Naar aanleiding van het project voor 

het ICC en de Floraliënhal wordt dit mee onderzocht. 

 

4.4. SMAK (Filip Van De Velde) 
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Het functioneren en de collectie van het SMAK dienden als uitgangspunt voor een studie naar 

mogelijke volumes voor het SMAK: wat is nodig? Wat kan? Die studie werd samen met het SMAK 

uitgevoerd, die hierover communiceerde naar de pers. 

De studie onderzocht welke mogelijkheden bestaan voor het SMAK. Wat als de Rode Poort zou 

verdwijnen? Wat gebeurt best met het kopgebouw? Wordt dit best behouden of beter vervangen 

door een ander volume? Hoe groot zou dat volume dan zou zijn? Kan een nieuw SMAK beter elders 

worden gebouwd? … 

De studie heeft onder meer bekeken of er ondergronds mogelijkheden zijn om zalen te bouwen (bv 

onder de parking, onder de vloerplaat, …). Dergelijke ondergrondse gebouwen zouden als voordeel 

hebben dat zij weinig impact hebben op het park. 

De conclusie was dat het huidige gebouw te klein is en niet goed is ingedeeld. De studie toonde ook 

aan dat de compensatie van de Rode Poort niet mogelijk is binnen de bestaande volumes. Er werd 

een mogelijke maximale bouwenveloppe uitgewerkt zowel boven- als ondergronds die nu wordt 

besproken met Erfgoed. Er is nu echter nog geen concreet project voor een nieuw SMAK. 

Citadelpark voor Kinderen vindt dat het SMAK een goede partner is voor het park, dat het SMAK een 

meerwaarde geeft aan het park. Citadelpark voor Kinderen zou het jammer vinden indien het SMAK 

op een andere plek zou worden gebouwd. 

 

4.5. Circuit Walk (Filip Van De Velde) 

De studieopdracht voor de Circuit Walk werd afgerond. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

(DWBW) en de Groendienst zullen het project verder afwerken richting bouwaanvraag. Eens het 

landschapsbeheerplan is goedgekeurd, kan de bouwaanvraag worden ingediend. De middelen zijn 

ingeschreven in de begroting en de uitvoering is voorzien voor 2019 – 2020. 

Vragen uit de KBG:  

- De kop van het casino wordt momenteel gebruikt voor een tentoonstelling van Carl Dekeyser. 

Antwoord (Filip Van De Velde): Het SMAK zit niet in de scope van het gesubsidieerde project. 

We zien wel dat dit project een sterke impuls vormt om het park aan te pakken. Dat wordt ook 

geëist door Toerisme Vlaanderen, de subsidiërende overheid. Ook voor de renovatie van de 

Floraliënhal hoopt de Stad subsidies te vinden. Hiertoe moet het landschapsbeheerplan eerst 

worden goedgekeurd. 

- Jammer dat het kruispunt Kortrijksesteenweg-K. Elisabethlaan-Fortlaan niet wordt aangepakt. 

Het Vlaams Oogpunt Gent en de Brailleliga zijn op dat kruispunt gevestigd. Het hondentoilet 

(belangrijk voor blindengeleidehonden) ligt echter aan de overzijde van de straat. Kan dit een 

bijkomend argument zijn om dit kruispunt toch eerder aan te leggen? 

- De KBG heeft de indruk dat er momenteel meer aandacht gaat naar de gebouwen dan naar het 

park. De studies en projectvoorstellen gaan uit van het behoud van de huidige functies in de 

gebouwen, en zelfs van een uitbreiding (bv van SMAK). Ook voor ’t Kuipke zou een nieuwe 

inkompartij worden gemaakt. De plek waar die inkompartij zou komen, ligt in de zoekzone voor 

het SMAK. Waarom worden hier geen scherpere keuzes gemaakt? Werden de studies ivm het 

SMAK en ivm het Kuipke wel op elkaar afgestemd? Onroerend Erfgoed heeft vragen gesteld bij 

ondergrondse ruimtes (voor logistiek). Die kunnen immers wel een impact hebben op het park. 
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Antwoord (Filip Van De Velde): We hebben hier nu niet genoeg informatie over om de vragen 

gedetailleerd te antwoorden en zullen hier later op terug komen. 

Wel is het zo dat de studies Kuipke en SMAK momenteel nog niet naar concrete projecten gaan 

en dus zeker nog vrijheidsgraden hebben. Daarnaast is het wel zo dat het bekomen van de 

subsidie voor een groot project voor het ICC en de Floraliënhal een grote opportuniteit is voor 

het hele park. Op deze manier kunnen de meest complexe en moeilijke onderdelen van de 

Ontwerpgrammatica toch onverwacht snel worden gerealiseerd, wat positief is voor het park. 

Binnen dat subsidiekader wordt ook gevraagd om het park als erfgoedlocatie mee aan te 

pakken. Hierdoor werden middelen vrijgemaakt voor het dierenasiel en voor het pilootproject, 

de Circuit Walk. Het project voor de gebouwen is dus een katalysator voor het hele park. 

- Voor het landschapsbeheerplan zijn bijkomende studies nodig. Van de Floraliënhal zouden delen 

van de muren opengemaakt worden. Delen van de buitenzijde van de hal zijn echter beschermd 

door het beschermd landschap. Hoe zal men hiermee omgaan? Worden die processen op elkaar 

afgestemd? 

Antwoord (Filip Van De Velde): Men zal moeten onderzoeken of de elementen met 

erfgoedwaarden aan de wanden van de Floraliënhal zullen kunnen/moeten behouden worden. 

De open oproep is eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde kandidaten. Pas daarna zal het 

bestek en de projectdefinitie worden opgemaakt. Tegen dan zal het landschapsbeheerplan 

allicht al afgewerkt zijn. De timing van de opmaak van het landschapsbeheerplan en van het 

project voor het openwerken van de Floraliënhal zal dus geen probleem vormen. 

- In de buurt is er een tekort aan plekken voor tieners (grotere kinderen). Kan dit op de vloerplaat 

worden gerealiseerd (bv skatepark). Kan een landschappelijk element ontworpen worden waar 

skaten mogelijk is? Het eerdere experiment met de pannakooi voor voetbal en de ramp op de 

vloerplaat van hal 6 is niet goed verlopen, die plek was niet geschikt voor een dergelijk 

experiment. 

Antwoord (Katelijne Van den Brande): een tijd geleden werd inderdaad een tijdelijke ramp en 

pannakooi geplaatst op de vloerplaat van hal 6. Die werden weinig gebruikt, onder meer omdat 

de ondergrond (betonplaat van hal 6) niet ideaal is. De vraag naar speelruimte voor grotere 

kinderen is wel terecht en ook gekend. 

- Er wordt veel ruimte in het park ingenomen wanneer evenementen plaats vinden (oa vloerplaat 

van hal 6 als parkeerplaats). Allicht zal ook voor de werf veel ruimte nodig zijn gedurende de 

werken aan de gebouwen en zal die gedurende een lange tijd een belangrijke impact hebben op 

het park. De KBG vraagt om goed te bekijken hoe de werf best wordt georganiseerd om de 

impact op het park zo klein mogelijk te houden. 

Citadelpark voor Kinderen vult aan dat zij het belangrijk vinden dat evenementen zo weinig 

mogelijk verkeer door/in het park genereren. Daarbij is het belangrijk dat er niet meer wordt 

geparkeerd op de vloerplaat van hal 6, en dat de 6daagse een kleinere VIPtent gebruikt. Dit zou 

veel verkeer uit het park halen en ruimte vrij laten in het park. Kunnen we hierover het gesprek 

aangaan met de bevoegde stadsdiensten? 

Antwoord (Filip Van De Velde): we kunnen het park niet aanpakken zonder hinder te 

veroorzaken. De vloerplaat van hal 6 lijkt de meest aangewezen plek om werfinfrastructuur te 

plaatsen om zo weinig mogelijk impact te hebben op het park. 

 

5. Evenementen 
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Caroline Verschraege & Katelijne Van den Brande lijsten de gekende evenementen op die op korte 

termijn plaats zullen vinden in het Kuipke, de Floraliënhal en het park: 

- Momenteel loopt een tentoonstelling van Carl Dekeyser in de Floraliënhal, met toegang via 

casino (tot 2 april 2018).  

- Ikv het lichtfestival komt er een installatie in de Floraliënhal. De toegang zal via het SMAK 

verlopen. 

- Van 20 tot 22/4/2018 is er een mobiliteitsevenement met standen in de Floraliënhal en ’t Kuipke 

gepland. Alles zal vanuit het ICC geregeld worden. De Stad Gent is hier ook inhoudelijk bij 

betrokken. 

- Op 24 februari 2018 vertrekt de Omloop Het Nieuwsblad in het park. 

- 25.03.2018: Urban Trail Gent 

- 29.05 tot 02.06.2018: Citadelic. 

Vragen en opmerkingen uit de KBG: 

- Voor de opstelling van de tentoonstelling van Carl Dekeyser werd er veel door het park gereden, 

werd er in het park geparkeerd … Wordt het naleven van afspraken wel voldoende 

gecontroleerd? 

Antwoord (Caroline Verschraege): dat was niet volgens de afspraken. De leveringen moesten via 

de Floraliënhal gebeuren. Caroline zal dit doorgeven aan de organisatie en aandringen dat de 

afspraken worden nageleefd bij de afbraak van de tentoonstelling. 

- Citadelpark voor Kinderen merkt op dat de ploegen van de Omloop Het Nieuwsblad hun bussen 

parkeren in de Floraliënhal en vindt dat niet correct. Waarom vertrekt de Omloop uit het park 

en niet van het Sint-Pietersplein? 

- De KBG vraagt of het mogelijk is om info te krijgen over aanvraag van vergunningen voor 

evenementen in het park. Dat zou aan de leden van de KBG de mogelijkheid bieden om contact 

op te nemen met de bevoegde diensten als ze opmerkingen willen geven. 

- Veel van de contracten met organisatoren van evenementen zijn langdurig. De KBG vraagt om 

betrokken te worden bij de opmaak van nieuwe contracten. 

- Evenementen veroorzaken niet alleen overlast voor het park, maar ook voor de buurt. De 

Sinterklaasshow en de platen- en CD-beurs in het ICC (met stands van verzamelaars van 

speelgoed) zorgde voor veel (parkeerzoekend) verkeer in de buurt. Deze evenementen zorgden 

voor overlast maar de buurt werd er niet van verwittigd.  

- Tijdens de 6-daagse kunnen bewoners ’s avonds geen parkeerplaats vinden. Kunnen meer 

plaatsen gereserveerd worden voor bewoners, zoals bij de Gentse Feesten gebeurt in de 

binnenstad? Kan de parking aan het station Gent Sint-Pieters beter worden aangeduid zodat 

bestuurders naar die parking worden geleid en op die manier minder overlast veroorzaken in 

woonstraten? 

- De problemen die gemeld worden op de KBG tonen nog eens de nood aan controle en aan een 

coördinator voor de site aan. Dat is nodig om een overzicht te houden op de geplande 

evenementen en aan alle organisatoren bepaalde voorwaarden op te leggen. Alleen op die 

manier kan de druk op de buurt worden beperkt. 

Antwoord: Dienst Feesten en Evenementen is sedert september 2017 gestart met een 

controlesysteem op evenementen die door deze dienst vergund werden, zoals de Omloop Het 

Nieuwsblad, Urban Trail Gent en Citadelic. Deze 3 evenementen zullen worden gecontroleerd 
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op opstelling van de infrastructuur en niet-parkeren in het park. De KBG herhaalt de vraag om 

ook controle uit te oefenen op de afbraak. 

- In de Hendrik  Van Brederodestraat worden quasi alle parkeerplaatsen die voorbehouden zijn 

voor bewoners, ingenomen door werfwagens. Ook in de LeopoldII-laan staan meerdere 

parkeerverboden voor werfwagens. Iemand meldt dat zij een vergunning had gekregen voor de 

plaatsing van een container voor haar woning, maar die toch niet kon plaatsen omdat die zone 

was ingenomen door een parkeerverbod voor een nutsmaatschappij. Kan de Stad dit beter 

organiseren? 

Antwoord: De nutsmaatschappijen hebben een ‘jaarvergunning’, waardoor deze werven soms 

zonder melding parkeerplaatsen innemen. Dit levert een grote druk op de parkeerplaatsen op. 

Antwoord (Katelijne Van den Brande): we zullen de kanalen nagaan waar men dergelijke 

meldingen kan doen en deze kanalen doorgeven. 

- De KBG merkt op dat er een container voor studentendopen staat aan de C. De Kerckhovelaan. 

Het park is een beschermd landschap, een dergelijke container zou daar niet mogen staan. Kan 

die elders worden geplaatst? 

Er zijn ook problemen geweest met enkele studentendopen: sommige groepen gebruikten geen 

plastiek zeil, anderen gebruikten de speeltuin terwijl dat verboden is … Vorig jaar verliep dit 

goed, dit jaar zijn er problemen. Ook hier vraagt de KBG meer naar controle.  

Antwoord (Katelijne Van den Brande): ik zal dit doorgeven. 

- Klopt het dat de Floraliën naar Gent zouden terugkomen in 2020? 

- De KBG vraagt zich af of de vijver nu in orde is. 

Antwoord (Miguel Berteloot): De Groendienst volgt dit op. Momenteel staat het waterpeil hoog, 

maar het heeft de laatste weken veel geregend. Pas na de winter kunnen we met zekerheid 

weten of de vijver goed is hersteld. 

 

 

 


