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Bijeenkomst Klankbordgroep Overpoort – 5 maart 2018 – Samenvatting 
 
Op 5 maart 2018 vond in het Liberaal Archief de eerste bijeenkomst plaats van de Klankbordgroep Overpoort. 
Doel van de avond was om de bevindingen van bureaus BUUR en Stad & Co op basis van de vele gesprekken 
die ze met de stakeholders hadden, te delen met de belanghebbenden van de Overpoortbuurt, en nadrukkelijk 
de input van de aanwezigen te vragen over de voorlopige ideeën voor het gebied. Aanwezig waren bewoners, 
handelaren, uitbaters, studenten, en vertegenwoordigers van de politie, de Universiteit Gent en de Stad Gent. 

In het eerste deel van de avond werden de resultaten van het onderzoek gedeeld met de aanwezigen, 
werd het filmpje vertoond van de inspiratietour naar Stratumseind, en werden drie uiteenlopende scenario’s 
voorgelegd voor de mogelijke toekomst van de Overpoortbuurt, telkens vanuit een andere invalshoek: Day & 
Night (focus op nachtleven en hoe dit afgestemd kan worden met complementaire dagactiviteiten), Fablab (de 
studenten een actieve plaats geven in de straat als makers van de stad via ateliers, werkplekken, 
onderzoeksruimtes…) en Part of the Art (de straat als deel van het kunstenkwartier, als verbinding tussen de 
kunstensites in en rond het Citadelpark en de binnenstad). Vervolgens werd via een online quiz naar de mening 
gepolst van de deelnemers over uiteenlopende onderwerpen betreffende de Overpoortbuurt. Over veel van de 
onderwerpen bleek er op basis van de aanwezigen alvast eensgezindheid. Er was bijvoorbeeld enthousiasme 
over het versterken van de dagfunctie van de Overpoort (inclusief werkplekken), en men stond open voor het 
idee van sluitingstijden. Goed om te weten is dat de aanwezigen zich over het algemeen veilig voelen in de 
Overpoortbuurt; prioriteit werd vooral gezien in de aanpak van het afvalprobleem en het verbeteren van de 
uitstraling van de gevels. Verder kwam uit de quiz vooral animo naar voren voor de eerste twee scenario’s. 

Voor de tweede helft van de avond werden de aanwezigen verdeeld in drie groepen om samen verder 
te praten over de scenario’s en andere relevante onderwerpen. Twee groepen bogen zich over Day & Night, en 
1 groep boog zich over Fablab. De discussiepunten werden aan het eind van de avond per groep plenair 
samengevat. Hieronder staan de belangrijkste punten die uit de tafelgesprekken naar voren kwamen. 
Belangrijk om te vermelden is dat deze visies vooral zijn bedoeld om discussie uit te lokken en op nieuwe 
ideen te komen; ze sluiten elkaar niet uit. Door aanwezigen werd juist ook benoemd dat de verschillende 
versies elkaar kunnen versterken (bijvoorbeeld Day & Night met Fablab). Daarbij moet wel worden bekeken 
hoe conflicten tussen de gebruikers van verschillende functies kunnen worden vermeden. 
 

Kansen 
Liberaal Archief 
Het voorzien van nieuwe, publieke functies in het Liberaal Archief waarbij de gesloten gevels worden 
doorbroken, is van die grootte dat het meteen in positieve zin beeldbepalend kan zijn. Men is enthousiast over 
de kansen die een nieuw gebruik van het pand zou bieden, zowel qua aanbod als qua community building. Kan 
ook voor FabLab-scenario mooie kansen bieden. 
 
Leopoldskazerne 
De Provincie zal op termijn de Leopoldskazerne site ontwikkelen en vooral publiek meer gaan openstellen. Met 
de bouw van een nieuw provinciehuis en de komst van provinciale ambtenaren  zal dit waarschijnlijk leiden tot 
meer potentiële klandizie voor de Overpoortstraat. Bij de ontwikkeling van de Overpoortstraat is het goed om 
alvast  rekening te houden met het verwachte aanbod in de Leopoldskazerne zodat beiden elkaar versterken en 
aanvullen. Ziehier meer informatie over deze ontwikkelingen: https://pers.oost-vlaanderen.be/opdracht-bouw-
provinciehuis-en-ontwikkeling-site-leopoldskazerne-toegewezen-aan-consortium-thv-leopold#. 
 
De ‘Octopus’ 
De ‘Octopus’ kan beter ingevuld worden om de dag-functie zichtbaarder te maken vanaf buiten; nu wordt deze 
als te gesloten ervaren qua uitstraling. Ruimtes in dit gebouw zijn mogelijk ook te gebruiken voor het FabLab-
scenario. 
 
Beheer 
Er wordt gesteld dat het verbieden van drank op straat, met uitzondering van op terrassen, zou helpen met het 
oog op de glasproblematiek, overlast, nachtlawaai… Daarnaast is er de vraag om actiever op leeftijd te 
controleren. Het hebben van een vast team of een vaste poule van politiemensen (zoals in Eindhoven) kan van 
meerwaarde zijn omdat actoren elkaar dan leren kennen. Zaken melden via noodnummer (dispatching) is 
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tijdrovend; beter rechtstreeks aan aanwezige agenten melden die dan snel kunnen ingrijpen. Sfeerbeheer 
(horecastewards) kan een belangrijke meerwaarde hebben; komen neutraler over dan bijvoorbeeld de politie. 
Deze zouden bekostigd kunnen worden door terrastaks en subsidies. Ook overwegen om de horecastewards en 
politie in het gebied rondom de Overpoortstraat in te zetten (vanwege de overlast daar). 
 
Verkeer 
Het wordt wenselijk beschouwd om taxi’s uit de straat te halen. Velen zijn voorstander van een volledig 
verkeersvrije straat waarbij ook bus en taxi niet langer door de straat mogen rijden. Er werd onder meer 
geopperd om het deel tussen Kramersplein en de Voetweg verkeersvrij te maken (uitgezonderd fietsers en 
hulpdiensten), en een as-verschuiving in te voeren op de plek waar nu een frituur staat. De effecten van de 
mobiliteitsvoorstellen moeten ruim bekeken worden: het eventuele omrijden van de bus door Kattenberg en 
Kunstlaan heeft een effect op de bewoners in die straten, en bussen hebben mogelijks een verkeersimpact op 
de circulatie op de ring. Bij een herwerking van het straatbeeld dient er voldoende aandacht te zijn voor 
leveringen aan handelaren. Daghandelaars pleiten voor parkeermogelijkheid voor of dichtbij hun zaak.  
 
Digitaal platform 
Er is behoefte aan een digitaal platform voor verschillende gebruikers van het gebied. Dit moet zowel een 
ontmoetingsplatform zijn als een platform waarbinnen ruimtes kunnen gereserveerd en gehuurd worden. 
 
Onderwijsinstellingen 
Goed om de samenwerking met de Universiteit Gent en Hogeschool op te zoeken, zowel qua onderzoek naar 
haalbaarheid van scenario’s, als qua initiatiefnemers voor nieuwe activiteiten (bijvoorbeeld bij FabLab). Het 
Incubatie- en Innovatiecentrum Universiteit Gent (IIC) wordt best mee betrokken. 
 
Uitstraling straat 
Verlichting kan zeker een verbetering zijn, alsook meer groen. Hierbij wordt voorkeur gegeven aan het gebruik 
van plantenbakken zoals in Eindhoven (hoog aan de gevels). Bomen zijn minder wenselijk omdat dit funest is 
voor de dakgoten en ze daglicht wegnemen. Het gevelbeeld dient aangepakt te worden. 
 
Dag-aanbod 
Er is een behoefte aan stille ruimtes, werk/lab-ruimtes (eventueel Airbnb voor kantoren/bureau en stoel), 
muziekruimtes, etc. Bewoners zien zich ook als gebruiker van de nieuwe functies (bijvoorbeeld het huren van 
zalen). Het zou goed zijn een dagprogramma te organiseren voor de straat om zo meer mensen naar de straat 
te trekken. Dit kan low-budget, bijvoorbeeld door het organiseren van een rommelmarkt, street-art festival, 
etc.  
 

Bedreigingen 
Financiering 
De voorgestelde acties zullen geld kosten. Wie staat in voor de financiering? Mogelijkheden: een 
bedrijveninvesteringszone, (Europese) subsidies zoals EFRO, gevelsubsidie uitbreiden naar interne 
aanpassingen, huurkortingen door brouwerijen. 
 
Nieuwe handelaars 
Voor potentiële nieuwe handelaars kan het bedreigend zijn om bijvoorbeeld een dagzaak te beginnen in de 
Overpoortstraat: wat met de ‘kalme periodes’ in juli en augustus? Gerichte handelszaken kunnen de kalme 
periodes eventueel wel opvangen. 
 
Criminaliteit 
Een probleem dat nog niet is aangehaald, en waar nieuwe functies waarschijnlijk geen antwoord op bieden, is 
de criminalisering en drugsproblematiek door buitenlandse bezoekers. 
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Uitdagingen 
Overgang dag nacht 
De overgang tussen dag en nacht moet vlotter. De straat moet vanaf 8u een propere aanblik hebben. 
Afvalprobleem is groot. Wat te doen met bijvoorbeeld wegwerpbekers? Sluitingsuren kunnen een deel van de 
oplossing zijn. Deze zouden voor de horecaondernemers dan wel moeten gelden voor alle horecazaken in Gent, 
omdat er anders een verplaatsing van het probleem zal plaatsvinden. Daarnaast moet ook nagedacht worden 
over het zomer-leven (juli, augustus, 1e helft september) en winter-leven (eind december, januari). De vraag is 
of het FabLab-scenario die stille maanden wel levendiger weet te maken. Verder: ontstaat er een potentieel 
conflict tussen het dagleven in het FabLab-scenario en het nachtleven? 
 
Stakeholders 
Vastgoedeigenaren spelen een sleutelrol en moeten actief betrokken worden in het traject. Verwachte 
verhoging van inkomsten door o.a. de diversificatie van activiteiten kan het voor de eigenaren interessant 
maken om in panden te investeren. En hoe gaan we om met wisselende stakeholders in een lange-
termijntraject? Daarnaast moet er meer werk gemaakt worden van een synergie tussen uitbaters, eigenaars, 
stad en bewoners. 
 
Bovenverdiepingen 
De panden zijn vaak in slechte staat (vooral de bovenverdiepingen), en het opwaarderen van de panden zal om 
investeringen/renovatie vragen (brandveiligheid; toegang). Toegang van de bovenverdiepingen bij panden kan 
een uitdaging zijn; zijn trappen aan de buitengevel verenigbaar met de nachtfunctie van de huidige panden? 
Als de bovenverdiepingen moeten worden ingezet voor het FabLab-scenario, is de vraag of dit rendabel is, als 
de investeringen om de panden geschikt te maken hoog zijn. Het is ook de vraag of contracten met brouwerijen 
nieuwe functies in (boven)verdiepingen toelaten. 
 
Wonen 
De Stad Gent moet een duidelijke keuze maken rondom wonen en ook de regelgeving hierop afstemmen. Bij 
nieuwbouw wordt bewoning verplicht omwille van de bestemming. Is dit nog wenselijk in de Overpoort? 
 
Terrassen 
De haalbaarheid van terrassen wordt in vraag gesteld: Zal dit voldoende rendabel zijn rekening houdend met 
de extra kosten? Kan dit veilig georganiseerd worden? Zullen mensen gebruikmaken van terrassen als er maar 
weinig zon is? 
 
Fietsenstallingen 
Als het gebruik van het Liberaal Archief anders wordt, staan de fietsenstallingen in de weg. Welke alternatieve 
locaties zijn er om fietsen te stallen? Ondergronds? 
 
Ruimer gebied 
Cruciaal in het verhaal: ruimer kijken dan enkel de Overpoortstraat. De Overpoortstraat maakt onderdeel uit 
van een groter geheel (woonwijk er omheen; verbinding tussen Kunstenkwartier en het centrum; gelegen 
midden tussen allerlei studentenvoorzieningen). Belangrijk om de mogelijkheden van de Overpoort te bezien in 
relatie tot de omgeving, ook wat betreft de overlast die zich niet tot de Overpoortstraat beperkt maar ook in de 
omliggende straten een probleem is.  
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