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Verslag Klankbordgroep Citadelpark 19 maart 2013 
 
Aanwezigen & verontschuldigden: zie bijgevoegde aanwezigheidslijst.  
Voorzitter: Pascal Verdonck 
Algemeen Verslag: Nele Vanhooren 
 
Voor aanvullingen op het verslag: zie  ‘Reactie Citadelpark voor kinderen op verslag 
klankbordgroep 19 maart 2013’ 
 
Agenda: 

- Goedkeuring vorig verslag  
- Opvolging vorig verslag en vragen aan de Klankbordgroep  
- Afwerking ontwerpgrammatica: deelprojecten en verdere stappen, parkprogramma 

en amfitheater 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Het verslag van de Klankbordgroep van 20 december 2012 wordt goedgekeurd. 
Vraag vanuit de klankbordgroep: Was het de bedoeling dat iedereen een link zou 
ontvangen van de laatste versie van de ontwerpgrammatica?  
Antwoord Katelijne: de link werd op vraag doorgestuurd, maar we zullen  die opnieuw 
doorsturen. 

 

2. Opvolging vragen klankbordgroep 
 Sleehelling en tijdelijk kunstwerk 

Op de vorige kbg werd er gecommuniceerd dat het tijdelijk kunstwerk eerstdaags zou 
verwijderd worden. Parallel werd er echter door andere stadsdiensten een andere 
beslissing genomen. Vandaar dat het nog steeds niet verwijderd is. Sowieso moet het 
kunstwerk uitgegraven worden en is er beslist dat het een andere locatie zal krijgen. 
Het is de bedoeling dat het voor de paasvakantie gedeeltelijk zal verwijderd worden. 
Vraag vanuit de kbg: Is het kunstwerk nog niet aangekocht? 
Filip: Nee. 
Vraag vanuit de kbg: Het antwoord van schepen Balthazar doet anders wel  
vermoeden dat: 
A. Het kunstwerk is gekocht 
B. Het kunstwerk een nieuwe locatie binnen het Citadelpark zal krijgen. 
Indien dit het geval is, vragen wij ons af waar het kunstwerk in het Citadelpark zal 
geplaatst worden? 
Filip: Het wordt nog onderzocht, de ontwerpers zoeken een locatie eventueel tussen 
SMAK en ICC. De formele beslissing is nog niet genomen om het kunstwerk aan te 
kopen. 
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Vraag vanuit de kbg: Welk budget is er voorzien voor de afbraak van het kunstwerk 
en waar zit dat budget? 
Vraag: Het was toch maar een tijdelijke constructie … met welke vergunning krijgt het 
kunstwerk nu een vaste plaats? 
Filip: Via de inname openbaar domein via de dienst Feestelijkheden. De vergunning 
loopt tot eind april 2013. 
 

 Volkstuintjes/ medebeheer:  

Vraag vanuit de Stad: Zijn er mensen die zich willen groeperen om mee na te denken 

over buurtbeheer in het Citadelpark en het ook mee te realiseren?  De Stad staat 

open om hierover te overleggen. Iedereen kan achteraf zijn interesse meegeven per 

e-mail aan Katelijne.  

Opmerkingen en vragen vanuit de kbg:  
- Dit kan misschien een bredere vraag zijn, dus niet enkel voor de leden van de KBG. 
- Kan dit verder gedefinieerd worden wat er kan en wat niet?  
Katelijne wil dit samen met de geïnteresseerden verder uitwerken. 
- Ik heb gehoord dat er subsidies aan steden en gemeenten worden gegeven om 
volkstuintjes op te richten. Is het mogelijk om dit vanuit de Stad aan te vragen? 
Sara Verbeeren: Dat is idd. waar. Dan moet je al een volledig concept uitgewerkt 
hebben. Het is misschien mogelijk voor volgend jaar. 
 

 Stavaza speeltuin en verkeer: 

Katelijne geeft een overzicht van de werken en welke voorbereidende 

werkzaamheden er nodig zijn: 

Op 14/12/12 werd de stedenbouwkundige vergunning verleend voor de tijdelijke 
inrichting van de vroegere Azaleaparking, of moeten we zeggen de toekomstige 
Azaleaspeeltuin. Daarna werd de vergunning aangeplakt tussen 4/1/2013 en 
4/2/2013. Tijdens deze maand kon men beroep aantekenen. Pas hierna mocht de 
Stad de werken starten. 
Als de weersomstandigheden het toelaten starten de werken de tweede helft van 
maart 2013; zij zullen afgerond zijn tegen eind mei 2013. De werken bestaan uit 
(chronologisch): 

 het uitgraven van de ‘zandbak’ en van de plaats waar de picknicktafels komen 

 het plaatsen van boordstenen 

 het uitvoeren van kleinere voorbereidende werken nodig voor de plaatsing van 
de sporttoestellen 

 het verplaatsen van een combinatietoestel van het oude speelterrein naar de 
nieuwe zandbak op de vroegere Azaleaparking; 

 het plaatsen van de zitbanken en picknicktafels; 
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 het wegnemen van de overige oude speeltoestellen/zandbakken en het inzaaien 
van het oude speelterrein met gras; 

 plaatsen van nieuwe speel- en sporttoestellen en het vullen van de nieuwe 
‘zandbak’ met zand. 

 
Tijdens het voorjaar 2013 zullen aanpassingen worden uitgevoerd aan de Floraliënhal 
en aan de toegang tot de parking van het SMAK. Hierdoor zullen de laad- en 
losbewegingen van ICC, Kuipke, SMAK en cateraar via de Van Rijsselberghedreef, de 
parking voor het SMAK en de Floraliënhal kunnen verlopen.  Op dat moment zal de 
toegang langs de Leopold II-laan worden afgesloten en wordt het westelijk deel van 
het Citadelpark autovrij (met uitzondering van voertuigen voor diensten).  
Het Mobiliteitsbedrijf werkt aan de installatie van dynamische palen. Die dynamische 
palen zullen ervoor zorgen dat het volledige park afgesloten is, maar gecontroleerd 
toegankelijk blijft voor ondermeer (hulp)diensten. Dit wordt ten vroegste in de eerste 
helft van 2014 gerealiseerd. 

 

Vraag van de kbg: wat met de lus rond het dierenasiel? 
Filip: de lus rond het dierenasiel blijft open om de werking van het dierenasiel niet in 
het gedrang te brengen. Het is niet mogelijk om dit op een goeie manier te 
organiseren en tegelijkertijd de lus af te sluiten. 
Opmerking vanuit de kbg: Er wordt constant misbruik van die lus gemaakt. Dit is de 
favoriete plek van de allerkleinsten. Het kan toch niet dat op een plaats waar zoveel 
kleine kinderen wandelen, het niet afgesloten wordt? Wat heeft de voorkeur voor de 
Stad: de veiligheid van de kinderen of de werking van het dierenasiel? Moeten we 
wachten tot er een ongeluk gebeurt? Het is echt een risicozone. Zolang de cateraar of 
het dierenasiel voorrang krijgt, is het een groot risico. 
Filip: Als we een slagboom plaatsen, zal het nog altijd geen oplossing zijn waarbij we 
veiligheid kunnen garanderen. Na de slagboom kunnen auto’s toch nog altijd rijden. 
Het is een vals gevoel van veiligheid. 
Opmerking vanuit de kbg: Is het niet mogelijk om een systeem uit te werken waarbij 
iedereen die het dierenasiel bezoekt een ticket krijgt om terug uit te rijden? De 
anderen kunnen dan niet meer buiten. Bv. systeem Delhaize. 
Vraag van de kbg: Hoeveel dynamische palen zijn er? Waar komen de dynamische 
palen? 
Filip: er komen palen aan de Charles De Kerchovelaan  en de inrit van het ICC, omdat 
die gemakkelijk kunnen opgevolgd en gecontroleerd worden. Tussen het Smak en de 
bomen komt er ook één. 
Opmerking van de kbg: Het is gewoon belangrijk dat de auto’s enkel naar het 
dierenasiel kunnen en terug en dat ze niet dieper in het park geraken. Alle andere 
paden moeten dus afgesloten worden! 
Vraag van de kbg: Wat is de planning van het dierenasiel? 
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Filip: Er is een plek gevonden en we zullen de laatste stavaza toevoegen aan het 
verslag hierover.  
Informatie achteraf: het is de bedoeling dat in 2013 een studiebureau wordt 
aangesteld voor het ontwerp van het nieuwe asiel. Er wordt naar gestreefd dat het 
nieuwe asiel gerealiseerd zal zijn tegen najaar 2016. Realisatie hangt weliswaar af 
van de financiële middelen.  

 

3. Afwerking ontwerpgrammatica: deelprojecten en verdere 
stappen, parkprogramma en amfitheater 

 
3.1 Deelprojecten en verdere stappen: toelichting door Filip Van De Velde 
Het Citadelpark is opgenomen in het bestuursakkoord: dit is goed voor de continuering 
van het project. De voorstelling aan het huidige college is reeds gebeurd. Iedereen staat 
nog altijd achter de totaliteit van het project. Dit is belangrijk voor het budget.  
Wat is er voorzien? 

- Goedkeuring ontwerpgrammatica door college 
- Er zijn verschillende projectzones waarbij we in kaart hebben gebracht wat de 
complexiteit is van de diverse projecten. Dit hangt ook samen met de afhankelijkheid 
van andere projecten zoals bv. de vertramming. Hieraan werd een 
investeringsprogramma gekoppeld. Dit loopt tot 2030. De totaliteit van de 
investeringen bedraagt om en bij de 100 miljoen euro. 
- Beslissing pilootproject: Het pilootproject wordt dit najaar uitgewerkt om een jaar 
later in uitvoering te gaan. We hebben gekozen voor een  project dat relevant is en 
voelbaar is voor het park en omgeving en dat vergunningstechnisch haalbaar is. 
Bovendien moet het ook structuur geven voor de rest van de projecten.  Daarnaast 
starten we met de aanloopstudies ter realisatie van andere projecten. 
- Timing pilootproject: het is de bedoeling om het huidig ontwerpteam de opdracht 
te geven. Dit zou handig zijn om na te gaan of de ontwerpgrammatica goed bruikbaar 
is of eventueel nog een beetje moet bijgeschaafd worden. De start van de studie is 
gepland na de zomer, dit is indicatief opgenomen op de begroting. De start van de 
uitvoering is gepland in het najaar van 2014. Deze timing hangt natuurlijk af van het 
verloop van het ontwerp en de procedures. 

 
3.2 Brainstorm over parkprogramma en amfitheater 
Het doel is polsen naar ideeën en aandachtspunten die kunnen meegenomen worden in 
het ontwerp. In de ontwerpgrammatica zijn er hierover nog niet veel uitspraken, dus hier 
liggen zeker een aantal opportuniteiten. De kbg wordt opgesplitst in 2 groepen. Nadien is 
er een terugkoppeling in plenum. 
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3.2.1 Gespreksgroep focus parkprogramma 
 
Algemene bedenking: Niet te zwaar ingrijpen in het park – dingen spontaan laten 

gebeuren, ondersteunen wat er al gebeurt. 

Meer concreet:  

Er zijn verschillende suggesties die te maken hebben met natuurinformatie. Er wordt 

gesproken van een natuurinformatiecentrum (/natuurexploratiecentrum), bijvoorbeeld 

in het Casino of de bunker, van een natuurleerpad (vooral in het bos), van duidelijke 

aanduidingen ivm fauna en flora – begrijpbaar voor kinderen. Als voorbeeld wordt ’t 

Leen in Eeklo aangehaald.  

Naast natuurinformatie is ook info over de geschiedenis van het park interessant – dit 

kan in één centrum worden ondergebracht. Er wordt ook opgemerkt dat een museum 

van het park combineerbaar is met de horecafunctie. 

Er zijn al een aantal initiatieven van bewoners & organisaties die draaien rond informatie 

ivm natuur in en geschiedenis van het park: 

 Natuurouders in het kader van de basisschool 

 CAT verzamelt info over het park 

 Citadelpark voor Kinderen verzamelt ook info over het park, om dit een virtuele plek 

te geven 

 

Ook over sport komen verschillende reacties. Een belangrijke, meer algemene 

opmerking is: activiteiten voorzien, zonder daarvoor toestellen te plaatsen (het 

Citadelpark is geen recreatiedomein). Bijvoorbeeld: petanque, fitness, kubb. Graag 

gemengde activititeiten, voor jong en oud samen. Graag het spontane spel stimuleren, 

bijvoorbeeld door een uitleendienst te voorzien.  

Een aandachtspunt: zachte en harde sporten scheiden. 

Vanuit de Sportraad wordt opgemerkt dat een trimpiste positief is, maar dat die best 

buiten de circuit walk ligt.  

Over het idee om een zwemvijver in het Citadelpark te voorzien is er geen algemeen 

enthousiasme. 

Een derde thema is kunst – creativiteit – cultuur: 
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 De mogelijkheid voor urban art & mos graffiti. 

 Het CAT stelt de vraag naar de mogelijkheid voor creatieve ateliers voor kinderen, 

in een binnenruimte. De Floraliënhal & het eventuele Natuurcentrum wordt 

daarbij als mogelijkheid genoemd. 

 Er is een suggestie om een bib te voorzien in de Floraliënhal. 

 

De Floraliënhal biedt als voordeel dat die kan worden afgesloten. Losse elementen (vb 

boeken) kunnen hierin een plaats krijgen. 

De Floraliënhal biedt ook beschutting voor winterse activiteiten.  

Vanuit de Groendienst komt de vraag naar een eigen plek die gezien mag worden. 

Bijkomende opmerking: Vanuit bewonershoek komt de vraag om geen feesten met 

drugs meer te organiseren in het ICC. Het ICC geeft aan daarmee bezig te zijn, door uit te 

kijken naar alternatieven voor ‘party’s’ en de schade te beperken (vb door aanwezigheid 

van politie en controle). 

 

3.2.2 Gespreksgroep focus amfitheater 
 
Algemene bedenking: De parkfunctie van het Citadelpark moet altijd primeren. Ook de 
historische waarde van het park en het amfitheater moet behouden blijven. Het is 
belangrijk om het amfitheater te herstellen en te restaureren in zijn oorspronkelijke 
toestand.  
Vooral inzetten op rustige activiteiten en spel. Men moet niet per se vanalles 
organiseren.  
 
Meer concreet: 
Het amfitheater kan fungeren als een soort speaker’s corner of een volksparlement. Het 
zou een ideale plek kunnen zijn voor kleine toneelopvoeringen, voordrachten … kortom 
rustige, geen lawaaierige activiteiten.  
Het zou ook kunnen dienen als een plek voor jeugdbewegingen om speluitleg te geven of 
de kinderen te verzamelen.  
 
Een andere mogelijkheid is een soort picknickplek creëren, op voorwaarde dat er 
voldoende vuilnisbakken voorzien worden of toch voldoende controle wordt uitgevoerd.  
 
Tot slot kan het amfitheater ook gewoon uitgewerkt worden als een natuurlijk 
spelelement zonder er een specifieke functie aan te geven. 
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Aangezien het amfitheater te kampen heeft met heel wat lawaaihinder van de ring, 
wordt er aangeraden om activiteiten vooral op zondag te organiseren.  
 
Bovendien is het van bijzonder belang dat er voldoende controle wordt voorzien om 
zowel vernieling als vervuiling tegen te gaan. In dat opzicht mogen geen evenementen 
toegelaten worden die aanleiding kunnen geven tot vernieling zoals massa- 
evenementen, bbq’s, studentenfuiven, enz. Hiervoor zijn er in de Stad andere locaties 
zoals Flanders Expo, Sint Pietersplein, de Stadshal … 
 
Algemeen over parkprogramma: Het zou wel fijn zijn mocht er parkmeubilair voorzien 
worden naar analogie met Jardin du Luxembourg in Parijs. Dit zou wel betekenen dat er 
misschien een deel van het park moet afgesloten worden om diefstal te vermijden. Er is 
geen eensgezindheid over de volledige afsluiting van het park ’s avonds en ’s nachts. Dit 
is in Gent ook niet de gewoonte. 
 
Verder moet er ook gedacht worden aan een ecologische noot: de natuur verdient rust, 
ook in het Citadelpark. 
 
Het plein tussen het S.M.A.K. en het MSK zou kunnen dienen als muziekplek.  
 
Er moet een speelplein zijn voor de kleine kinderen. 
 
 

3.2.3 Afsluitend: plenaire bespreking 

Een algemene opmerking is de parkfunctie van het park te behouden en  

lawaaierige zaken te weren. 

De groenstort van de Groendienst aan de Charles De Kerchovelaan is een trekpleister 

voor sluikstort. Kan daar iets aan gedaan worden? 

Naar aanleiding van opmerkingen over de impact van studentenverenigingen op het 

park, zegt Arne (Dienst Studentenactiviteiten) dit te zullen aankaarten bij de 

verenigingen. 

Er wordt gevraagd of het college moet wachten om de studie ontwerpgrammatica goed 

te keuren tot de besprekingen met de Vlaamse administratie zijn afgelopen. Dit is niet 

het geval, want het zal geen rigide document zijn.  

 

Er wordt gevraagd wat het verdere proces van de Ontwerpgrammatica is. 
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De projectcoördinator geeft mee dat het college hier akte van zal nemen. Een deelnemer 

vraagt of de ontwerpgrammatica als referentiekader formeel moet bekrachtigd worden ? 

De voorzitter vraagt de timing (duidelijke tijdslijn) in het verslag mee te geven.  

Informatie achteraf: de ontwerpgrammatica komt voor de zomervakantie voor het 

college. 

Het terrein van de vroegere Azaleaparking en de toekomstige speeltuin verdient een 

nieuwe naam. Een suggestie: Azaleaspeeltuin. 

 

 


