
Bijeenkomst Klankbordgroep Overpoort – 23 april 2018 – Samenvatting 

Liberaal Archief 18.30 tot 21.00 uur 

Aanwezig: 25 deelnemers waarvan 10 x Stad Gent/Politie, 3 x Handelaar, 6 x uitbater/eigenaar, 3 x 

bewoner en 3 x andere categorie. Daarnaast Stad & Co (Eugene en Floor) en Buur (Jan en Karin) 

 

Algemeen 

 

Tijdens deze klankbordbijeenkomst lag de nadruk op het delen van een aantal programmatorische 

voorbeelden op basis van de eerder vastgestelde scenario’s én de in te zetten instrumenten. BUUR 

presenteerde een aantal toekomst verbeeldingen van hoe de Overpoortstraat er zou kunnen uitzien, 

waarbij de verschillende ruimtelijke ingrepen op vlak van onder meer mobiliteit, stratenpatroon en 

de strategische sites Octopus en Liberaal archief werden toegelicht.  De deelnemers werden 

gevraagd hun feedback te geven op deze sfeerbeelden en op de tentoongestelde prenten aan te 

duiden wat ze als wenselijk of niet wenselijk beschouwden. Dit leidde tot constructieve feedback op 

de voorstellen die in de volgende fase van het traject mee wordt verwerkt in de toekomstvisie.  

In een tweede luik werd vanuit Stad&Co de inzet van een aantal mogelijke instrumenten besproken. 

De wenselijkheid ervan werd via een rechtstreekse online bevraging getoetst waarna een aantal 

specifieke vragen rond programma en toekomst voor de Overpoortstraat en omgeving werden 

besproken. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de aanwezigen natuurlijk maar een deel van 

de betrokkenen van de Overpoortbuurt vertegenwoordigen en daardoor de resultaten van de online 

bevraging als indicatief moeten gezien worden en vooral als doel hadden het gesprek te voeden.  

 

Plenaire feedback van de deelnemers op de gepresenteerde sfeerbeelden 

1. Sfeerbeeld: Mobiliteit en publiek domein 

- Is 4 meter breedte genoeg om grote fietsenstromen te laten kruisen met 

busverkeer/taxi’s? 

- De fietsenstroom is vrij intens: er wordt een beeld geschetst van een woonerf, met 

spelende kinderen op de straat (fietspad/weg, niet trottoir), dat lijkt weinig realistisch.  

- Het is te onduidelijk waar voetgangersgebied en fietspad/rijweg is: werken met kleur en 

duidelijke onderscheiding in de bestrating is noodzakelijk om zo de stromen vlot te 

begeleiden.  

- Algemene opmerking van ondernemer/eigenaar: er is geen visie op vlak van bewoning, 

wat is het standpunt rond de wenselijkheid van wonen in deze buurt en hoe verhoudt 

zich dat tot de voorschriften vanuit de stad?  

2. Sfeerbeeld: Overpoort Dag 

- Als de betegeling gelijkvloers is met kleuren werken i.v.m. veiligheid (zie voorgaande) 

- Bomen kunnen tot bladafval leiden, de vraag wordt gesteld wie verantwoordelijk is voor 

de opkuis. Daarnaast wordt gevreesd dat bomen niet lang zullen standhouden in een 

nightlife omgeving. 

- Gevelgroen kan ook in het scenario van tweerichtingsverkeer. 

3. Sfeerbeeld: Overpoort Nacht 

- Positief: licht en sfeerbeheer 



- Wat is een goede balans tussen dag- en nachtzaken? Er wordt aangegeven dat 15 nacht- 

tegenover 15 dagzaken een mooie balans kan zijn (50-50), maar dergelijke transitie zal 

veel tijd vragen  

4. Sfeerbeeld: Overpoort Festival 

- We spreken over sluitingstijden, maar wellicht moet er ook over openingstijden worden 

gesproken? (Denk aan mogelijkheid van de komst van andere branches, dagzaken en 

detailhandel)  

- Aansluiting van kunstenfestival op de straat? Op dit moment is kunst en de Overpoort 

misschien nog een wat onlogische keuze?  

5. Sfeerbeeld: Strategische Site / Liberaal archief 

- Mooie uitstraling 

- Er dient een andere plek voor fietsenstalling te worden voorzien, de huidige capaciteit is 

al beperkt 

- Café-uitbaters zijn wellicht niet gelukkig met terrassen op die plek (i.h.k.v. concurrentie)? 

- Ander doelpubliek voor terrassen? Hoe krijg je dat publiek daar? 

- Provinciehuis / Leopoldskazerne is een belangrijke ontwikkeling en biedt kansen m.b.t. 

aantrekken van dat nieuwe publiek. 

6. Sfeerbeeld: Kramersplein 

- Geen marktkramen, de ruimte is te klein 

7. Sfeerbeeld: Strategische Site / Octopus 

- Ondernemer geeft aan dat in dit scenario de bereikbaarheid heel slecht is 

- Laden en lossen? 

- Algemene opmerking van bewoner: Geen rekening gehouden met omliggende straten. 

Welke gevolgen voor de omliggende straten als de Overpoort in transformatie gaat: vuil, 

vervoer (bus door de omliggende straten), parkeren, fietsen…ect. En welk effect heeft de 

ontwikkeling van de Leopoldskazerne / provincie daar nog bij opgeteld?  

- Trappen bij de Octopus worden vuile plekken. Realistischer beeld van de trappen? 

Instrumenten 

Voorgestelde instrumenten op gebied van organisatie & samenwerking zijn (beknopte uitleg): 

- Aanstellen van een gebiedsmanager/straatmanager voor het gebied: een onafhankelijke 

proces- en/of projectbegeleider die tussen en met de diverse stakeholders in het gebied 

werkt en aanspreekpunt is.  

- Instellen van een Bedrijven Investeringszone (BIZ): een middel om gezamenlijke 

investeringen vanuit ondernemers en/of vastgoedeigenaars mogelijk te maken. Een BIZ 

is een afgebakend gebied waarbinnen alle ondernemer (en eventueel ook 

vastgoedeigenaren) gezamenlijk bijdragen aan investeringen in het (economische klimaat 

van het) gebied. 

- In gebruik nemen van een online communicatieplatform (Chainels): online samenwerking 

middels een intranet voor ondernemers, dienstverleners en stakeholders in het gebied, 

waarbij o.a. snel en interactief  informatie of documenten kunnen worden uitgewisseld, 

enquêtes kunnen worden uitgezet en veiligheidswaarschuwingen kunnen worden 

gegeven.  

 

Voorgestelde instrumenten op gebied van openbare ruimte, schoon & veilig zijn: 



- Aanstellen en inzetten horecastewards: gastheren en -vrouwen die o.a. gemeente, 

politie en  beveiliging helpen het uitgaan veilig en prettig te houden. Ze treden preventief 

en de-escalerend op, zonder toezichthoudende functie uit te oefenen.  

- Collectieve horecaontzegging: door het gebruiken van de collectieve horeca-ontzegging 

kunnen overlastgevers uit horecagelegenheden worden geweerd. Dit instrument is 

wettelijk niet zomaar inzetbaar in de Vlaamse context. 

- Afvalcollectief: samen met lokale partners wordt een methode ontwikkeld om op een 

efficiëntere wijze het afval in te zamelen en te verwerken, waarmee kosten en overlast 

worden verminderd.  

Voorgestelde instrumenten op gebied van aanbod zijn: 

- Terrassen op de Overpoort: door terrassen aan de straat toe te voegen ontstaat een 

levendige sfeer in de straat en wordt een nieuw verdienmodel voor ondernemers 

gecreëerd. De terrassen worden bij voorkeur toegevoegd aan dagfuncties (van 

bestaande of nieuwe concepten).  

- Sluitingstijden: het invoeren van sluitingstijden kan bijdragen aan het terugdringen van 

overlast en de overgang tussen dag en nacht vlotter te laten verlopen.  

- Leegstandsaanpak: leegstand is het symptoom van een onderliggend probleem. Het 

probleem dat de leegstand veroorzaakt wordt diepgaand aangepakt, vanuit een stevig 

plan van aanpak voor korte, middellange en lange termijn. 

- Streetbranding en marketing van het gebied: een authentiek en collectief ‘streetbrand’ 

(straatmerk) draagt bij aan de aantrekkingskracht van het gebied. Het helpt daarnaast 

om een richting en profilering voor het gebied te bepalen.  

 

 

 Feedback vanuit Mentimeter op de instrumenten 

Aanwezig: 25 deelnemers waarvan 10 x Stad Gent/Politie, 3 x Handelaar, 6 x uitbater/eigenaar, 3 x 

bewoner en 3 x andere categorie.  

 

De 5 opvallendste bevindingen uit de Mentimeter zijn:  

1. Aanpak leegstand en etalages wordt door alle deelnemers belangrijk gevonden 

2. Alle deelnemers minus 1 vinden dat er horecastewards moeten worden aangesteld in het 

gebied 

3. De aanwezige horecaondernemers lijken niet bereid om mee te investeren in 

horecastewards  

4. Eenentwintig deelnemers vinden dat er een straatmanager moet worden aangesteld, en dit 

middel wordt door aanwezigen ook als belangrijkste actie voor organisatie & samenwerking 

gezien 

5. een aantal horeca ondernemers pleit wel voor sluitingstijden, anderen niet 

 

Feedback vanuit Mentimeter op programmatorische voorstellen en mobiliteit 

Aanwezig: 25 deelnemers waarvan 10 x Stad Gent/Politie, 3 x Handelaar, 6 x uitbater/eigenaar, 3 x 

bewoner en 3 x andere categorie.  



. De 4 opvallendste bevindingen uit de Mentimeter zijn:  

1. 65% van de deelnemers vindt dat er enkel fietsen moeten worden toegestaan in de 
Overpoortstraat 

2. Elf deelnemers, waaronder 3 uitbaters/eigenaren van café denkt dat terrassen geen 
meerwaarde meer hebben als deze maar 1,5 meter diep kunnen zijn 

3. Bij een aantal horecauitbaters/eigenaars is er bereidheid een terras te delen om op 
strategische locaties een terras te kunnen realiseren 

4. Slechts 1 persoon verwacht niet dat een nieuw programma aan de strategische sites 
(Liberaal Archief / Octopus) een impuls zal geven aan de Overpoort 

 

De volgende klankbordsessie zal plaatsvinden op maandag 11 juni 2018 

 


