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Verslag Klankbordgroep Citadelpark 20 december 2012 
 
Aanwezigen & verontschuldigden: zie bijgevoegde aanwezigheidslijst.  
Voorzitter: Pascal Verdonck 
Verslag: Nele Vanhooren 
 
Agenda: 

1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Opvolging vorig verslag en vragen aan de Klankbordgroep  
3. Tussentijds rapport ontwerpgrammatica en de input bewoners en parkgebruikers 
4. Varia 

 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Het verslag van de Klankbordgroep van 27 september 2012 wordt goedgekeurd. 
Het verslag van de wandeling van 27 oktober 2012 wordt goedgekeurd. 
 

 

2. Opvolging vorig verslag en vragen aan de klankbordgroep 
 

 Volkstuintjes: De vraag naar volkstuintjes werd bekeken maar het standpunt blijft dat 
klassieke volkstuintjes niet passen binnen het park. Wel werd er vanuit de Stad een 
tegenvoorstel geformuleerd: een collectieve tuin/strook met planten en bloemen die 
passen binnen het beeld van het park. Vloerplaat van hal 6: volledige plaat is nodig 
om de contractuele verplichtingen van de 6daagse in te lossen, dus de tuintjes 
zouden een andere plek moeten krijgen binnen het park. 
Opmerkingen vanuit klankbordgroep: 

o Zijn verplaatsbare bakken op de vloerplaat mogelijk? 
Gezien het feit dat er heel veel gestolen wordt, vinden sommige leden van de 
klankbordgroep dit voorstel niet valabel. 

o Vanuit de Minaraad werden er 2 vragen gesteld betreffende buurtbeheer en 
volkstuintjes. Zij stellen voor om de klassieke pistes even te verlaten en 
misschien eens te denken of er geen plaats is voor verticale tuinen. 

o De plantentuin van de universiteit biedt dit ook al voor een stuk aan. 
o Nieuwe vormen van volkstuintjes zijn mogelijk, niet de klassieke volkstuintjes 

zoals we ze kennen. Bijvoorbeeld in de Floraliënhal. De ontwerper zou daar 
creatief mee kunnen omgaan. Het gegeven van de Floraliënhal kan fungeren 
als één grote serre. Waarom daar geen invulling aan geven? Bijvoorbeeld voor 
de volledige bevolking van de stad. Het zou ook beter bestand zijn tegen 
vandalisme. Hierbij wordt de vraag gesteld of er mensen zullen gevonden 
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worden die bereid zijn om zich hiervoor voldoende te engageren en dit mee 
op te volgen. 

o Is het Citadelpark verenigbaar met een buurttuin? Hier zijn de meningen 
enigszins verdeeld: sommigen geloven dat participatie en een sterke regie 
vanuit de Stad geen tegenstellingen zijn.  
Minaraad: als we bekijken wat er in Rozebroeken gebeurt, dan wordt er daar 
wel verantwoordelijkheid opgenomen. Het moet natuurlijk in het concept 
passen, maar laat het ons open houden. We willen vanuit de Minaraad daar 
zeker samen met de ontwerpers mee verder rond werken. 

 
Voorzitter: Het voorstel is niet afgewezen. Dit wordt verder bekeken. 

 

 Sleeplek en kunst: een sleehelling zal altijd mogelijk blijven in de 

ontwerpgrammatica. Aanwezigheid tijdelijk kunstwerk: Er is een optie om het tijdelijk 

kunstwerk ‘de grafzerken’ aan te kopen. Dit wordt nog onderzocht, maar het moet 

niet per se op dezelfde plek blijven staan.  

Opmerkingen vanuit de klankbordgroep: 

o Mocht het aangekocht worden en verplaatst worden: komt het dan op een 

definitieve plaats in het Citadelpark of komt het eerst nog op een tijdelijke 

plek gezet vooraleer het een definitieve plek krijgt? 

o Wanneer wordt dit beslist?  

Antwoord: na de kerstvakantie, door de nieuwe bestuursploeg 

o Het kostenplaatje is vermoedelijk ook heel hoog? 

o Is het een idee om het ontwerpteam te vragen waar dergelijk kunstwerk kan 

integreren? Voor het park kan het een aanvulling zijn. Het is de bedoeling dat 

er kunst wordt geïntegreerd in het park. Het zou interessant zijn als de 

ontwerpers zelf een standpunt kunnen innemen of dit kunstwerk willen zien 

in het park of als ze daar een andere visie op hebben. 

o Blijven die dingen daar staan, zolang er niets beslist is? 

 

Projectcoördinator: we volgen dit punt verder op. 

 

 

3. Tussentijds rapport ontwerpgrammatica: input bewoners en 
parkgebruikers 

 
Op basis van alle ontvangen opmerkingen/suggesties en bezorgdheden kunnen we een 
aantal krachtlijnen onderscheiden die we in 4 thema’s hebben onderverdeeld. We 
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kijken wat er van die input in de ontwerpgrammatica is opgenomen en wat er in het 
kader van korte-termijn-acties is gebeurd of gepland.  
 
Toelichting en bespreking. 
 
TOELICHTING: zie presentatie. 
 
BESPREKING:   

 
Groen  
 

 Kunnen drinkwaterfonteinen voorzien worden? 
Antwoord: Het idee van drinkwaterfonteinen wordt later opgenomen bij de verdere 
uitwerking van het project. Dit voorstel bevindt zich namelijk te veel op detailniveau 
om op te nemen in de ontwerpgrammatica. Bovendien hebben we tegenover 
drinkwaterfonteinen wel enige reserve, want het is niet altijd vandalismevrij. 
 

 Er wordt niets gezegd over vogels, er wordt alleen over bomen en planten gesproken. 
Wordt er iets gedaan om de verschillende soorten vogels aan te trekken? 
Antwoord: De fauna wordt vaak een beetje minder bekeken, dat is soms een tekort. 
Men zou kunnen veronderstellen dat bij goed harmonisch parkbeheer de fauna 
automatisch volgt, maar we hebben daar weinig gegevens over. Dit is in ieder geval 
niet opgenomen in de biologische waarderingskaart.  

 Als je het bosdeel meer bos zal doen lijken, zullen kleine zangvogels zich wel veiliger 
voelen. Het zal een bijdrage leveren tot de fauna van het Citadelpark. 
Antwoord: Dit is één van de redenen waarom de Groendienst pleit voor een boszone 
en behoud van voldoende heesters in het park. 

 De buurt is niet echt faunavriendelijk … veel gebouwen en stenen. 

 Fauna wordt nergens vermeld in het masterplan.  
Antwoord: Er wordt niet actief rekening gehouden met de fauna. Dit is geen 
randvoorwaarde of doelstelling in de studie. Wel is het zo dat men ervan kan uitgaan 
dat de fauna de flora en de omgevingscondities wel zal volgen, naar draagkracht. 
Bijvoorbeeld: 
- Achterwege laten van verlichting in enkele zones en tijdens bepaalde uren zal de 

fauna ten goede komen 
- Extensief beheer waar mogelijk 
- Biodiversiteit in flora 
- Voorzien van fruitbomen en notelaars waar mogelijk. 
 

 Kunnen we een andere naam vinden voor de Azaleaparking? We stellen allemaal 
voor om dat woord te bannen. Een alternatief kan zijn: Bv. Den azalee of speeltuin … 
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Verkeer en paden 
 

 Toegankelijkheid van minder verharde paden: Kunnen de minder verharde paden 
aangelegd worden in dolomiet? Op deze manier blijven ze toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.  

Antwoord: Integrale toegankelijkheid is een ontwerpvoorwaarde! Dus dat is hier 
zeker het geval. 
 

 Parkeerovertredingen: 
o Bij de zesdaagse was er veel meer nachtlawaai. Misschien heeft dit te maken 

met het feit dat mensen zich verder moesten parkeren? De buurt merkt in 
ieder geval niet dat er minder parkeerlast is tijdens de zesdaagse. 

o Tijdens de Gentse Feesten staan er auto’s op het gras, hoe kan dit? 
Als men zegt dat men verbaliseert, dan moet dat ook gebeuren. 

  Antwoord: Het gebeurt wel, maar natuurlijk niet continu. 
o Opnieuw ernstige inbreuken door vrachtwagens die moesten toeleveren aan 

het ICC.  
Antwoord: Politie laat vragen dat men onmiddellijk de 101 verwittigt als 
men zulke zaken vaststelt. 
Directeur NV Gourmet en ICC: Wij zijn ook vragende partij dat iedereen 
die een ernstige inbreuk ziet, dit ook onmiddellijk meldt bij 101. Zoniet 
kunnen wij niets ondernemen. 
 

 Bloemen, kleuren, fauna en flora is toch heel moeilijk te combineren met een massa 
volk –bijvoorbeeld overlast door studenten. 

Antwoord: Het park straalt nu een dubbelzinnigheid uit; door meer duidelijkheid 
te brengen bij de aanleg van het park, zal dergelijke overlast echt verminderen. 
Het zal voor de politie dan ook minder frustrerend zijn.  
 

 Maatregelen die nodig zijn om een event te stroomlijnen, zouden moeten mee 
aangerekend worden aan de organisator. Zo zullen de evenementen sowieso 
afnemen. Zo krijg je andere benaderingen van events. Dit geldt niet alleen voor het 
Kuipke, maar ook voor een aantal zaken van het ICC. 

Antwoord ICC: Het is ook een strategie van het ICC om zich meer te richten tot 
kwalitatieve internationale congressen. 

 De vraag is of er hier sowieso hier een plek is om zo’n massa volk op te vangen? 
 

 Wanneer zal er zicht zijn op de timing van de tram? 
Antwoord: In het bestuursakkoord staan een aantal zaken waaruit duidelijk blijkt 
dat het voor de Stad menens is om de tram te realiseren. Dat is het ook voor De 
Lijn. Er moet natuurlijk ook budget zijn, dat komt van Vlaanderen. Het 
bestuursakkoord zegt gelukkig dat dit het best lijn per lijn wordt bekeken zodat 
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het vlotter zal verlopen. 
 

 Ter hoogte van het dierenasiel zal de auto enkel nog een lus kunnen maken, maar het 
blijft een gevoelige plek want kinderen spelen er graag en gaan graag naar de 
eendjes kijken. 
 

 Regeling betreffende bewonersparkeerplaatsen? 
Antwoord: Halvedagparkeren is uitgebreid (park is logische grens). De suggestie van 
meer bewonersparkeren wordt meegenomen, maar zolang er geen avondtarief is, 
blijft het moeilijk om dit te stroomlijnen. Als het Mobiliteitsbedrijf GAS-sancties zou 
kunnen uitschrijven, dan zou het probleem van foutparkeerders ’s avonds beter 
opgelost kunnen worden. 

 De signalisatie van parkeerplaatsen om de buurt te ontlasten zoals de parking van het 
St. Pietersstation kan nog beter. Zeker specifiek naar evenementen toe. Er zijn bv 
mensen die de ingang van de parking van het St- Pietersstation niet vinden.  
Antwoord van mobiliteitsbedrijf: de signalisatie kan effectief nog beter, maar het is 
expliciet de bedoeling dat het autoverkeer enkel via het zuiden in de parking kan.  
 

 Het voetpad aan het park langs de Koning LeopoldII-laan is in zeer slechte staat. 
Antwoord: Dit wordt doorgegeven. 

 De oversteekplaats op de Kortrijksesteenweg naar de Van Monckhovenstraat is zeer 
gevaarlijk. De verf op de zebrapaden vervaagt snel. 
Antwoord: We zullen dit doorgeven. 

 
Gebouwen en bijzondere elementen 
 

 Opmerking: Het amfitheater wordt nu wel gebruikt als spelelement. 

 Kan de Citadelpoort verzet worden bv. als officiële poort naar het park? 
Antwoord: Dit zou een historische fout betekenen, want de poort verwijst echt naar 
de Citadel. Bovendien is het een specifiek element in het park.  

 
Parkgebruik 
 

 Vraag betreffende behoud sleehelling. 
Antwoord: De sleehelling wordt bekeken: het is mee opgenomen in de 
randvoorwaarden. Het is de bedoeling dat er ook op andere plaatsen mogelijkheid is 
om te spelen op hellingen.  

 Opmerking: Taxichauffeurs hebben de gewoonte om via de Azaleaparking binnen 
te rijden en dan even uit te stappen en hun behoefte te doen ipv in de urinoirs. 
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Algemeen 
 

 Welke dienst van de Vlaamse overheid is betrokken? 
Antwoord: RWO ; Afdeling natuur en bos; Onroerend erfgoed … 
Wij brengen die mensen af en toe allemaal aan tafel zodat er een geïntegreerde visie 
ontwikkeld kan worden. 
 

 Goedkeuring ontwerpgrammatica: Dit moet gebeuren door stadsdiensten, 
andere overheden en het College. Gemeenteraad is niet noodzakelijk maar als 
het nodig blijkt, dan kan dit ook. 

 
 

4. Varia 
 
De volgende klankbordgroep zal doorgaan in de periode net voor de goedkeuring. 
Waarschijnlijk rond de paasperiode in 2013. 
 

Aansluitend kerstdrink 

 


