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L’empire des lumières van René Magritte.  
De keuze voor het voorblad was snel gekozen. 
De nachtelijke scène in het onderste gedeelte, 
met daarboven een stralende licht bewolkte 
hemel.  Twee logische beelden worden in het 
schilderij verenigd tot een onlogisch geheel, 
waardoor een verrassend effect ontstaat. 
De vergelijking met de Overpoortbuurt is 
treffend. 

Als een lichtschakelaar verandert de buurt 
naar een ander ritme. Surrealistisch bijna. 
Dag wordt nacht. Mensen troepen samen 
onder de straatverlichting. De centrale plek 
trekt aan en staat toe om zorgeloos samen 
de nacht in te gaan.

Dit is één perspectief op de straat. Behalve 
de cafés, snackbars en nachtwinkels duiken 
andere ondernemers op in het straatbeeld. 
Een verwevenheid die nog geen symbiose is. 
Die trend gaan we omschakelen. We maken 
de Overpoort klaar voor een nieuw ritme; 
geen harde scheiding tussen dag en nacht 
maar een zachte overloop, wars van overlast. 
Een plek waar je met plezier naartoe gaat. 
Voor de student. En alle andere Gentenaren. 
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Befaamd ... ... maar ook berucht

De Overpoort is een drukke uitgangsstraat 
in de Gentse binnenstad. De straat heeft 
naam en faam als het centrum van het 
studentenleven in Gent. Traditioneel was 
de donderdagavond dé uitgangsavond 
bij uitstek, vandaag is het bijna elke 
avond druk, gekenmerkt door grote 
bezoekersaantallen die niet alleen de 
kroegen maar ook de straat zelf innemen. 
Ondertussen trekt de straat ook een 
breder publiek dan studenten aan, dat 
zelfs van over de landsgrenzen heen de 
straat bezoekt. 

De Overpoortstraat is heel sterk gericht 
op nightlife. Naast een 32-tal cafés zien 
we vooral ondersteunende functies 
die evengoed op het nachtleven zijn 
geënt, zoals eettentjes en nachtwinkels. 
Winkel- en woonfuncties in de straat 
vormen vandaag de uitzondering in het 
straatbeeld. 

De concentratie van de nachtactiviteiten in 
de Overpoort geeft de straat hoe dan ook 
een sterke identiteit en naamsbekendheid. 

Anderzijds genereert dit ontegenspre-
kelijk ook een aantal problemen, zowel 
in de straat zelf als de buurt rondom. De 
Overpoortbuurt kampt met verschillende 
vormen van overlast, gaande van vuilstort, 
geluidsoverlast, criminaliteit, aclohol- en 
drugsmisbruik,… die een doorgedreven 
inzet van politie en stadsdiensten vereisen. 
De aanpak wordt doorheen de tijd steeds 
intensiever. Zo is er permanent camera-
toezicht. De Overpoortstraat wordt tijdens 
excessieve uitgangsnachten afgesloten  
van alle verkeer i.f.v. veiligheid. Uitzon-
derlijk zijn ook al grootschalige politie-
acties georganiseerd met ID-controles.  

Klachten wijzen erop dat de balans 
leefbaarheid-levendigheid strikt moet 
worden opgevolgd. Bovendien komen er 
geregeld vragen/oproepen gerelateerd 
aan het onveiligheidsgevoel in de 
Overpoort. De horecauitbaters vinden 
daarnaast dat de straat te weinig de kans 
krijgt om naar buiten te komen met initia-
tieven die de buurt een positieve uitstraling 
geven. Het imago van de uitgangsbuurt 
blijft algemeen eerder negatief.

De Overpoortstraat krijgt recent nogal wat 
aandacht in de media, vaak met negatieve 
berichtgeving. 

S ITUERING
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De vraag is relatief complex. Het ‘mooi 
maken’ van de straat zal niet alle problemen 
oplossen. Evengoed wordt een antwoord 
gezocht op vragen zoals: Hoe zorgen we 
dat er geen glas en vuil op straat ligt? Hoe 
houden we de Overpoortstraat veilig voor 
jongeren? Is er nood aan sfeerbeheer en/
of private bewaking? Hoe zorgen we dat 
de Overpoortstraat een meerwaarde 
betekent voor de ruimere buurt? Hoe 
faciliteren we een duurzame mobiliteit? 
Welke functies zijn gewenst in de straat? 
Dient er een horecastop te komen? Heeft 
het wonen in de toekomst hier (nog) een 
plek? Enzoverder. 

De insteek is dan ook drieledig: 

- Ruimtelijk
- Beheersmatig
- Programmatorisch

De ambitie is om een duurzame, 
geïntegreerde toekomstvisie uit te 
tekenen voor de Overpoortbuurt, waarin 
deze verschillende invalshoeken op een 
evenwaardige manier aan bod komen. 

De opdracht focust op een gebied dat 
ruimer is dan de Overpoortstraat op zich. 
Het projectgebied voor deze opdracht 
wordt bepaald volgens de aangegeven 
contour waarin de Overpoortstraat, het 
Stalhof, de Voetweg en het Kramersplein 
zijn vervat. Dit gebied wordt benoemd als 
de Overpoortbuurt.  

Om tot een coherente visie voor dit 
projectgebied te komen bekijken we 
een ruimer studiegebied, nl. de zone die 
is opgespannen tussen de Ledeganck, 
het Citadelpark, de B401, het Zuid en de 
Ketelvest. Dit stadsdeel is sterk universitair 
gericht, met tal van onderwijsfuncties en 
een belangrijke studentenpopulatie. 

OPGAVE

Vraagstelling Afbakening projectgebied
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Concreet wordt de studie toegeleid naar 
twee producten: een langetermijnvisie 
op de Overpoortbuurt en een (aanzet tot) 
actieplan. 

In het eerste luik wordt een visie op de 
Overpoortbuurt uitgetekend, met blik op 
2030. 

“Het formuleren van een visie voor de 
Overpoortbuurt beoogt de samenhang 
tussen verschillende thema’s: studenten-
voorzieningen, dag- en nachteconomie, 
wonen, mobiliteit, groen en recreatie, 
voorzieningen (onderwijs, kinderopvang, 
gezondheidszorg, enz..), integrale (sociaal, 
economisch, ecologisch) duurzaamheid... 
Ook de kadrering binnen het ruimere 
stadsdeel dient in rekening gebracht te 
worden. Bij het uitwerken van deze visie 
dient aandacht geschonken te worden aan 
zowel lokale en bovenlokale belangen, als 

aan korte en lange termijnbelangen. De 
visie dient de verschillende actoren het 
ruimtelijk kader aan te rijken voor een 
termijnontwikkeling van private, semi-pu-
blieke en publieke ruimtes, rekening 
houdend met de actueel geldende beleids-
context.” (Bestek stad Gent 20170203)

Via een omgevingsanalyse en scenario 
ontwikkeling komen we tot een langeter-
mijnvisie en een instrumentenhandboek.

In het tweede luik werken we een aanzet 
tot actieplan uit met knelpuntenanalyse en 
prioritaire acties op korte, middellange en 
lange termijn om tot een gerichte invulling 
van de voorgestelde visie te komen.

Beide luiken van de opdracht worden als 
losse boekdelen opgemaakt, zodat ze ook 
apart consulteerbaar zijn. 

Met deze studie willen we een ambitieus 
project uittekenen voor de Overpoort, dat 
een duidelijk kader biedt voor alle toekom-
stige ontwikkelingen in de straat en buurt.

De studie wordt opgemaakt samen met 
de bewoners, gebruikers en verschil-
lende stadsdiensten (Wonen, Toezicht 
wonen bouwen en milieu, Stedenbouw 
en ruimtelijke planning, Mobiliteitsbedrijf, 
Economie, Stedeli jke vernieuwing, 
Beleidsparticipatie, Preventie voor veilig-
heid, Jeugddienst, Politie). Op die manier 
wordt getracht te komen tot een gedragen 
plan. Het activeren van een positieve 
samenwerking tussen de verschillende 
partijen vormt een voorwaarde om het 
project op lange termijn succesvol te 
maken. 

Het ontwerpteam voor deze opdracht 
is samengesteld vanuit een coalitie van 
BUUR en Stad&Co, in samenwerking met 
Eric Corijn. 

De verschillende partners vonden elkaar in 
onze complementaire kennis en expertise. 
Samen dragen we heel wat ervaring in 
stadsontwikkeling, stadssociologie en 
economische ontwikkeling. Wat deze 
opdracht vraagt is een aanpak die niet 
enkel ontwerpmatig de straatinrichting 
hertekent, maar sterk inzet op het intensief 
betrekken van de gebruikers. Daarnaast 
zoeken we ook voeling met de netwerken 
van de ‘grote’ spelers en stakeholders die 
de buurt (kunnen) vormgeven. 

BUUR staat in voor het ruimtel i jk 
onderzoek, met focus op de stedenbouw-
kundige visie en de ontwikkeling van een 
toekomstbeeld van het publiek domein en 
de bebouwing. 

Stad&Co werkt op programmatie en 
sfeerbeheer. Ook het inspireren en 
verenigen van de ondernemers en 
andere partijen vormt een belangrijke 
insteek, waar Stad&Co ruime ervaring 
heeft opgebouwd in het project voor 
Stratumseind in Eindhoven. 

Prof. Dr. Eric Corijn vervoegt het team als 
inspirator om het debat over de troeven 
van een universiteitsstad te voeren. Hoe 
kan de Overpoortbuurt een kwalitatief 
centrum voor de student worden? Wat 
zijn de hedendaagse tendensen in de 
academische wereld en hoe kunnen de 
stad en de student een meerwaarde voor 
elkaar betekenen? 

ANALYSE EN VISIEVORMING ACTIEPLANNINGVOORTRAJECT
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Interviews 

In overleg met de Stad Gent is een selectie 
gemaakt van de belanghebbenden van 
de Overpoortbuurt. Er zijn interviews 
gehouden met in totaal 37 personen die 
de volgende partijen vertegenwoordigen: 
handelaren, bewoners, studenten, politie, 
Ugent, Liberaal Archief, Arteveldehoge-
school, de Leopoldskazerne, De Lijn en de 
Stad Gent. De grote meerderheid van de 
gesprekken is persoonlijk gevoerd; een 
paar mensen zijn telefonisch bevraagd. 
Tijdens de interviews is op basis van een 
SWOT-analyse (sterkte-zwakte-kans-be-
dreiging) gesproken over de ervaringen 
van eenieder met de Overpoort. De 
nadruk bij deze gesprekken lag vooral 
op de toekomst van de buurt vanuit een 
positieve insteek. Na bespreking van de 
zwaktes van het gebied werd er daarom 
nadrukkelijk gevraagd om ‘te dromen’ over 
hoe het gebied er idealiter in de toekomst 
uit zou zien, en welke functies het zou 
kunnen hebben.

Inspiratietour

In het begin van dit jaar (26.01.2018) 
hebben we een inspiratietour georgan-
iseerd voor de belanghebbenden van 
de Overpoortbuurt. Hieraan hebben 
zo’n twintig personen deelgenomen 
namens de handelaren, studenten, 
Ugent, politie en Stad Gent. Tijdens 
deze inspiratietour zijn de deelnemers 
per bus naar Eindhoven gereisd, waar 
ze een presentatie hebben bijgewoond 
van meerdere lokale partijen (gemeente, 

Voor dit traject is qua aanpak bewust 
gekozen voor een combinatie van 
bottom-up en top-down. Op deze manier 
wordt er draagvlak gecreëerd op de 
verschillende betrokken niveaus. Hiervoor 
zijn verschillende methodes ingezet.

Mentimeter gebruikt, om de meningen 
over de belangrijkste onderwerpen op 
een informele manier te kunnen polsen. 
Tijdens de laatste klankbordgroep op 11 juni 
lag de nadruk op het terugkoppelen van de 
reacties uit de enquête en het toelichten 
van het voorstel van BUUR en Stad&Co. We 
hebben op 22 februari, 28 maart en 17 mei 
presentaties gegeven aan de stuurgroep, 
waarin de verschillende stadsdiensten en 
kabinetten vertegenwoordigd zijn. 

Op 22 februari en 31 mei hebben we 
over de inhoud en voortgang van 
het traject gepresenteerd aan het 
stadsontwikkelingscomité.

Enquête

Tijdens de bijeenkomsten met de 
klankbordgroep werd de deelname 
van de voornaamste gebruikers van de 
straat, de studenten, gemist (behalve 
vertegenwoordigers van studentencafés 
en -verenigingen zaten zij niet in 
de klankbordgroep). Om met name 
deze groep en de bewonersgroep te 
bevragen en de voorstellen tegen het 
licht te houden,  is er eind mei een online 
enquête onder deze twee groepen en 
uitbaters/café-eigenaren, handelaren, 
vastgoedeigenaren en Stad Gent/Politie 
uitgezet. De link naar de enquête is per mail 
verspreid onder studenten en uitbaters/
café-eigenaren en er is een flyer met de 
uitnodiging en link voor de enquête huis-
aan-huis verspreid in de Overpoortbuurt.  
Inhoudelijk was de enquête voornamelijk 
gestoeld op de informatie uit de tweede 
Klankbordgroep (23 april), waar de eerste 
voorstellen met betrekking tot invulling 
openbare ruimte, mobiliteit, functies van 
het vastgoed, strategische sites en de inzet 
van instrumenten werden voorgelegd. 

ONDERZOEKSMETHODIEK /  AANPAK

ondernemers, horecastewards en Stad 
& Co) over de gebiedsvisie van Stratum-
seind en de uitvoering het actieplan. Ook 
hebben ze op locatie een aantal concrete 
voorbeelden kunnen aanschouwen van 
de lokale aanpak van problematiek in het 
uitgaansgebied. (Bijlage: uitnodiging en 
programma inspiratietour)

Scenario-ontwikkeling

Via ontwerpend onderzoek hebben 
we verschillende toekomstscenario’s 
uitgetekend, die ter discussie werden 
voorgelegd. Het visualiseren van verschil-
lende opties, inclusief de ruimtelijke 
implicaties, faciliteert het maken van 
weloverwogen keuzes. Het scenario-on-
derzoek heeft zich in deze studie in 
hoofdzaak toegespitst op de functionele 
invulling van de panden, de mobiliteit en 
de inrichting van het publiek domein. 

Intensieve dialoog

Tijdens het onderzoeksproces zijn er 
gedurende een aantal bijeenkomsten 
intensieve dialogen gevoerd. In 
samenwerking met de Stad Gent 
hebben we op 5 maart, 23 april en 11 
juni klankbordgroep bijeenkomsten 
georganiseerd voor de belanghebbenden 
van de Overpoortbuurt om tussentijds 
zoveel mogelijk feedback van hen te 
ontvangen, en een gezamenlijk draagvlak 
voor de plannen te creëren. Tijdens 
de bijeenkomsten hebben we steeds 
gepresenteerd wat we aan ideeën hadden 
ontwikkeld op basis van de tot dan toe 
verzamelde input. Aan de aanwezigen 
werd steeds gevraagd in hoeverre zij zich 
konden vinden in de ideeën en plannen, 
en of ze nog aanvullingen hadden. 

Bij de eerste twee bijeenkomsten met de 
klankbordgroep hebben we de online quiz 
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De volgende partijen werden bevraagd:

 - Politie (commissaris)

 - De Lijn (medewerkers exploitatie)

 - Mobiliteitsbedrijf

 - Studentenambtenaar

 - Uitbaters horeca

 - Studentenuitbater

 - Studentenpreventiecoach

 - Ugent (onderzoeker / studentenverte-
genwoorder / directie studentenvoor-
zieningen)

 - Bewoners

 - Drugscoördinator

 - Handelaars

 - Wijkregisseur

 - Horecacoaches

 - Liberaal Archief (directie)

 - Artevelde Hogeschool (Diensthoofd 
studiebegeleiding)

De input uit de interviews met 37 belang-
hebbenden is op systematische wijze 
verwerkt in een Excel-bestand, waardoor 
we ze gemakkelijk konden rangschik-
ken op thema en de frequentie konden 
bekijken waarmee onderwerpen werden 
besproken. Uit deze analyse kwamen de 
volgende overkoepelende thema’s als 
meest genoemd naar voren:

a. Programma/aanbod
b. Schoon, heel* en veilig
c. Mobiliteit
d. Openbare ruimte 
e. Communicatie en samenwerking

* Met ‘heel’ wordt het tegengaan van vernielingen en/

of vandalisme en verwaarlozing bedoeld.

Op basis van de interviews is een SWOT-
analyse opgesteld. De uitkomsten van deze 
analyse zijn terug te vinden in de bijlagen. 
We willen ons hier graag beperken tot een 
korte beschrijving van de belangrijkste 
gebiedskenmerken.

De Overpoorstraat heeft een grote naams-
bekendheid en een duidelijk gebiedspro-
fiel. De straat dankt haar bestaansrecht 
aan de aanwezigheid van de universitei-
ten en meerdere hoger onderwijsinstellin-
gen in de directe omgeving. Het aanbod is 
dan ook sterk afgestemd op de doelgroep 
student die met zo’n met 78.000 in de stad 
zeer sterk vertegenwoordigd is. 

Hierdoor is het aanbod echter zeer 
eenzijdig en wordt het gebrek aan 
diversiteit door veel stakeholders met 
uitzondering van de studenten als een 
gemis ervaren. Het stimuleren van func-
tiemening wordt als een kans gezien. Dit 
kan door onder meer ruimtes te bieden 
voor vergaderingen, werkplekken, meer 
gezonde en betaalbare eetgelegenhe-
den creëren. De ontwikkelingen in de 
omgeving zoals de Leopolkazerne en de 
aanwezigheid van het Kunstenkwartier 
op loopafstand bieden mogelijkheden 
om nieuwe doelgroepen voor overdag te 
trekken.

Het eenzijdige gebruik door grote groepen 
studenten en andere feestgangers 
gedurende de nacht gaat gepaard met 
veel overlast, criminaliteit en vernielin-
gen. Hierdoor heeft de straat een negatief 
imago gekregen en wordt zij vooral gezien 
als ‘vieze stinkstraat’. Tevens zijn er de 
nodige maatregelen getroffen om het 
uitgaan veilig te maken en te houden. 
Verder wordt de het gebrek aan kwaliteit 
van de openbare ruimte als een gemis 
ervaren. Meer groen, meer verlichting, 
beter onderhoud van de gevel en terrassen 
kunnen hierin een verandering brengen. 
De samenwerking tussen de verschil-
lende partijen waaronder gemeente, 
handelaren en politie verdient nog de 
nodige aandacht. Het is lastig om hierin 
een langdurige relatie met de studenten 
op te bouwen omdat deze populatie ieder 
jaar weer verandert. 

Over het huidige aanbod van de straat is 
veel gesproken door de belanghebben-
den. Hierbij werd bijvoorbeeld benoemd 
dat het huidige aanbod te eenzijdig op 
nachthoreca is gericht, en dat daarnaast 
de eetgelegenheden te beperkt zijn qua 
aanbod. Betreffende een nieuw aanbod 
wordt de wens geuit om meer daghandel 
in de Overpoort te vestigen: niet alleen 
dag-horeca, maar ook bijvoorbeeld studie-
plekken, vergaderruimtes en detailhan-
del. Ook is gesproken over het aanbieden 
van meer evenementen in het gebied om 
andere doelgroepen mee aan te trekken. 
Doel van dit alles is om de aantrekkelijk-
heid, levendigheid en leefbaarheid van het 
gebied te verhogen, zowel voor bewoners, 
bezoekers als handelaren. Ook is men qua 
uitstraling niet blij met de leegstand in de 
straat: dit betreft zowel de panden die 
daadwerkelijk leegstaan, als de panden 
die overdag een lege/gesloten uitstraling 
hebben.

Schoon, heel en veilig

Waar veel belanghebbenden zich aan 
storen in de Overpoortbuurt is het afval op 
straat (etensresten, peuken, verpakkingen, 
braaksel, urine), overvolle prullenbakken, 
glas en stank. Dit betreft vooral het afval 
dat na afloop van de uitgaansavonden 
blijft liggen, en ’s ochtends nog zichtbaar is 

RESULTATEN INTERVIEWS > SWOT

Oplijsting gesprekspartners Resultaten interviews Programma / aanbod
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voordat de straat wordt gereinigd. Vooral 
wanneer men beoogt om de dag-functie 
van de straat te versterken, is het van 
belang dat de straat schoon is voor de 
dag-gasten. Om dezelfde reden wil men 
graag dat de uitstraling van de panden 
verbetert, bijvoorbeeld via het opknappen 
van de gevels en luifels, verwijderen van 
graffiti, verlichting en plantenbakken op 
de gevels. Ook wordt er een behoefte 
uitgesproken aan meer toiletten voor het 
uitgaanspubliek (M/V).

Veiligheid is een ander belangrijk 
onderwerp in de Overpoortbuurt. Er wordt 
veel gesproken over vandalisme, (geluids)
overlast, wildplassen en criminaliteit (met 
name diefstal en geweld), en ook in de 
media is hier steeds meer aandacht voor. 
Vooral bewoners spreken van regelmatige 
overlast, ook in de omliggende straten. 
Qua aanpak worden openingstijden veel 
genoemd, alsook het aansturen van 
gedrag, bijvoorbeeld via sfeerbeheer en/
of door studenten zich meer verantwoor-
delijk te laten voelen voor het gebied. Over 
het idee van de inzet van horecastewards, 
vergelijkbaar met de sfeerbeheerders van 
de Gentse feesten, is veel enthousiasme 
te bemerken.

De verkeerssituatie in de Overpoort kwam 
ook veel aan bod tijdens de interviews, 
en dan met name wat men vindt van het 
feit dat de straat nu autovrij is (slechts 
toegankelijk voor auto’s met vergunning). 
Over deze situatie is de meerderheid van 
de gesprekspartners heel tevreden, vooral 
omdat het de veiligheid van fietsers en 
voetgangers lijkt te verhogen. 

Door een aantal handelaren wordt echter 
wel aangegeven dat hun winkels hierdoor 
minder bereikbaar zijn. 

Men is enthousiast over de mogelijkhe-
den die een autovrije straat biedt voor een 
ander soort gebruik van de straat. Hierbij 
wordt aangekaart dat de huidige situatie 
eigenlijk een tussenoplossing vormt die 
niet ideaal is: er is veel minder autoverkeer 
overdag, maar daarvoor in de plaats zijn 
geen nieuwe activiteiten gekomen om de 
levendigheid te verhogen (op de toename 
van fietsers na). Hierdoor voelt de straat 
vooral overdag heel leeg en verlaten 
aan, vooral ook in de periodes waarin de 
studenten geen les volgen. 

Er wordt daarnaast nog gesproken over 
overlast door (te hard rijdende) taxi’s, die 
men over het algemeen ook uit de straat 
zou willen weren. Ook lijkt er animo te zijn 
voor het verplaatsen van de route van de 
bussen.

Openbare ruimte

Er zijn veel ideeën over een herin-
richting van de hele straat, zoals een 
nieuwe bestrating en straatprofiel en het 
aanbrengen van meer groen. Een groter/
beter aanbod van urinoirs wordt ook 
genoemd, alsook behoefte aan meer plek 
voor het stallen van fietsen. Ook wordt 
er tijdens de interviews veel gesproken 
over terrassen, die worden gezien als een 
goede manier om de sfeer in de straat te 
verbeteren en levendigheid te verhogen. 
Ook is het een voorbeeld van een hele 
zichtbare verandering in de straat. Als 
kanttekening bij terrassen wordt wel 
genoemd dat het heel belangrijk is dat 
de desbetreffende uitbaters zich verant-
woordelijk gaan voelen voor de openbare 
ruimte. Terrassen moeten niet gaan leiden 
tot extra overlast en afval. De hoop bestaat 
dat als uitbaters (financieel) voordeel 

hebben bij het exploiteren van terrassen, 
ze zich ook meer om de openbare 
ruimte zullen gaan bekommeren, en 
zullen zorgdragen voor een schone en 
opgeruimde straat. Andere kritiekpun-
ten qua terrassen: of de straat zich qua 
zonligging wel leent voor terrassen, of er 
voldoende animo zal zijn voor het gebruik 
van terrassen, tot hoe laat terrassen buiten 
kunnen blijven staan zonder dat het 
vandalisme opwekt, in hoeverre uitbaters 
fysiek de ruimte hebben voor het opslaan 
van terrassen.

Over de rol van kunst wordt ook 
meermalen gesproken. Op welke manier 
zou kunst zichtbaarder kunnen worden 
in de Overpoortstraat, waarmee tevens 
een verbinding kan worden gelegd met 
het Kunstenkwartier? Dit laatste zou qua 
geografische ligging heel logisch zijn (de 
Overpoort ligt als doorgangsweg tussen 
de musea en het centrum van Gent). Er 
wordt gesproken over het betrekken 
van kunstenaars bij het herinrichten/
opknappen van de Overpoort, en over 
het organiseren van kunstevenementen/
kunstroutes. Dit alles heeft tevens tot doel 
om andere bezoekers naar de straat te 
trekken (cultuursector/toeristen).

Mobiliteit

8.8  Aanbevelingen Overpoort in kaart gebracht  

 

 

Bachelorproef Overpoortstraat D’haen, Gani, Lams, Rubbens, Verrept (Arteveldehogeschool)
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Over de samenwerking en communicatie 
onder handelaren onderling en tussen de 
handelaren en Stad Gent is relatief weinig 
gesproken. De natte horeca is redelijk 
goed verenigd in de Gentse Tappers. De 
droge horeca en de overige ondernemers 
in het gebied zijn niet verenigd. Er is geen 
vereniging voor álle ondernemers in de 
Overpoort. De communicatie en samen-
werking met de Stad Gent verloopt nu 
met name vanuit de Gentse Tappers. 
Communicatie met Stad Gent wordt door 
uitbaters soms als moeizaam ervaren (bij 
aanvraag vergunningen, etc.). Het contact 
tussen horeca en politie is wisselend. 
Contact met brouwerijen en vastgoedei-
genaren is gewenst vanuit uitbaters, maar 
is er nog weinig. Er is vanuit de uitbaters 
de wil om samen te werken (met elkaar, 
Stad Gent en met partijen in de omgeving) 
en te investeren. De uitbaters zijn goed 
aanspreekbaar voor bewoners, maar meer 
contact tussen bewoners en uitbaters is 
gewenst. 

Communicatie en samenwerking
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COMMUNICATIE

BEHEER

PUBLIEK DOMEIN

MOBILITEIT

VEILIGHEID EN GEDRAG

PROGRAMMA

Thema’s die aan bod kwamen tijdens de interviews:
De grootte van de icoontjes staat in relatie tot hoe vaak de 

respectievelijke thema’s aan bod kwamen in het gesprek.
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INSPIRATIETOUR: LESSONS LEARNED INPUT UIT BIJEENKOMSTEN

Tijdens deze dag hebben alle deelnemers 
kennisgenomen van de projecten die er 
binnen het Stratumeind 2.0 project worden 
uitgevoerd, waaronder de vergroening van 
de straat, de inzet van ‘horecastewards’, 
toepassen van de nieuwe technologie om 
de veiligheid en leefbaarheid te verhogen 
(Living Lab) en het ‘temmend terras’. Een 
aantal van deze projecten, waaronder de 
inzet van horecastewards werd door de 
aanwezigen als zeer waardevol voor de 
Overpoortstraat gezien. 

 - Ugent, directie studentenvoorzienin-
gen

 - Politie

 - Stad Gent (milieupreventie, 
horecacoach, stedelijke vernieuwing, 
economie, toezicht wonen, bouwen 
en milieu, mobiliteitsbedrijf)

 - Studentenvereniging

 - Uitbaters horeca

 - Studentenuitbater

 - Buurtbewoners

De input voor dit rapport is tot stand 
gekomen via een overlegstructuur 
bestaande uit drie overleggroepen, te 
weten:

a. Stuurgroep
b. Klankbordgroep
c. Stadsontwikkelingscomité en bestuur 

De verslagen van de klankbord- en stuur-
groepbijeenkomsten zijn te vinden in de 
bijlages.

Stuurgroep

Er zijn drie stuurgroep bijeenkom-
sten geweest, waarbij ambtenaren van 
betrokken stadsdiensten en kabinetten 
informatie hebben uitgewisseld met 
Stad & Co en BUUR. Tijdens deze sessies 
werden met name de kansen en wettelijke 
(on)mogelijkheden besproken. Deze input 
is verwerkt in het advies. 

Klankbordgroep

Er zijn drie klankbordgroep bijeenkom-
sten geweest, waarbij telkens een verte-
genwoordiging van bewoners, Stad Gent/
Politie, handelaars, uitbaters, studen-
ten(vertegenwoordigers) en onderwijs-
instellingen aanwezig waren. Doel was 
telkens de bevindingen uit het onderzoek 
te delen en de eerste voorstellen tegen het 
licht te houden bij aanwezige stakehol-
ders. De sessies zijn telkens samengevat 
in een verslag (bijlage 1). De input uit de 
klankbord sessies is verwerkt in de uitein-
delijke aanbevelingen in dit document. 
De sessies hadden telkens een andere 
insteek. 

Tijdens de eerste klankbordbijeen-
komst op 5 maart 2018 werden de eerste 
resultaten uit het onderzoek gedeeld en 
werden 3 scenario’s voor de Overpoort 

gedeeld: day&night, fablab en part of the 
art. Vervolgens werd via de online tool 
Mentimeter de mening over uiteenlopen-
de onderwerpen opgehaald. In het tweede 
deel van de avond werd in drie groepen 
verder gewerkt aan 2 van deze scenario’s. 
De resultaten van die werksessie is plenair 
gedeeld en heeft geleid tot de formulering 
van een aantal kansen, bedreigingen en 
uitdagingen voor de Overpoort. Geformu-
leerde kansen liggen bij Liberaal Archief, 
Octopus, Leopoldskazerne, beheer en 
verkeer in de straat, digitaal platform, 
samenwerking met onderwijsinstellingen, 
vergroten van dag-aanbod en de uitstraling 
van de straat. Bedreigingen liggen bij de 
financiering van acties, nieuwe handelaars 
en criminaliteit. De uitdagingen liggen 
in de overgang van nacht naar dag, 
betrokkenheid stakeholders, gebruik van 
bovenverdiepingen, wonen, terrassen, 
fietsstallingen en het vergroten van het 
gebied (niet enkel Overpoortstraat, maar 
ook straten er omheen).

Tijdens de tweede klankbordbijeen-
komst op 23 april 2018 lag de nadruk op 
het delen een aantal programmatorische 
voorbeelden op basis van de eerder vastge-
stelde scenario’s én de in te zetten instru-
menten. Tijdens een interactieve sessie 
konden aanwezigen feedback geven op 10 
sfeerbeelden van de Overpoort. Daarnaast 
zijn de aanwezigen middels de online tool 
‘Mentimeter’ bevraagd over een 10-tal 
gepresenteerde instrumenten (en de 
prioritering daarvan), mogelijkheden rond 
mobiliteit en programmatorische invulling. 
Globaal komt uit deze Mentimeter dat 
het enthousiasme voor de voorgestelde 
instrumenten behoorlijk hoog is, tussen 
de 67% en 100%. Leegstandsaanpak scoort 
daarbij het hoogst (100%), ook in de priori-
tering. Qua mobiliteit kiest de klankbord-
groep vooral voor het scenario van ‘altijd 
omrijden’ en zien zij het liefst ‘enkel fietsen’ 
in de straat. Het voorgestelde programma 
voor het Liberaal Archief en de ‘Octopus’ 
(de strategische sites) kunnen op veel 
enthousiasme rekenen. 

Oplijsting deelnemersgroepen Oplijsting deelnemersWaardevolle elementen
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Tijdens de laatste klankbordbijeenkomst 
op 11 juni 2018 lag de nadruk op het terug-
koppelen van de reacties uit de enquêtes 
en het toelichten van het voorstel van 
BUUR en Stad&Co. De onderwerpen van 
de vragen uit de enquêtes vormden de 
rode draad in de presentatie. Daarnaast 
zijn de visie op de mobiliteit – en de keuze 
voor 2 scenario’s in het mobiliteitsplan - 
en wonen tijdens deze sessie gedeeld. De 
discussie ging vooral over de keuze voor 
wonen in de Overpoort en de benodigde 
investeringen voor het toevoegen van 
functies op de verdiepingen. Daarnaast is 
er een discussie gevoerd over afval en vuil 
(en dan met name glaswerk in omliggende 
straten), het ‘merk’ Overpoort en de 
integrale inzet van de instrumenten. 

Stadsontwikkelingscomité en bestuur

Er zijn twee bijeenkomsten geweest met 
het Stadsontwikkelingscomité (SOC), 
met afvaardiging van het College en alle 
relevante stadsdiensten. Tijdens deze 
bijeenkomsten hebben BUUR en Stad 
& Co terugkoppeling gegeven aan het 
stadsbestuur en de diensthoofden over de 
voortgang van het project. 

Het eerste SOC vond plaats op 22 februari.  
Op dat moment zijn de resultaten van de 
eerste klankbordgroep gepresenteerd, 
alsook de aanzet van het instrumentarium 
en de stand van zaken van het ontwerpend 
onderzoek. Hierbij is het voorgestel-
de traject bekrachtigd en de keuze om 
dag- en nachtfuncties te mengen goed 
onthaald. 

Tijdens het tweede SOC (31 mei) werd 
de uitwerking van de meervoudige 
programmatie, de visie op het wonen, de 
trechtering van de mobiliteitsopties en 
de aanzet tot actieplan gepresenteerd. 
Er was heel wat feedback rond de mobili-
teitsscenario’s. In algemene zin merkten 
we een positieve bekrachtiging van de 
krachtlijnen van de ontwerpstudie. 

RESULTATEN ENQUÊTE

PROCESERVARINGEN

Via een online enquête is onder zoveel 
mogelijk belanghebbenden de mening 
gepeild over de ideeën die uit het 
traject naar voren zijn gekomen. De 
uitkomsten uit de enquête zijn een 
indicatie van draagvlak voor de gebieds-
visie en actieplan. De enquête is door 930 
deelnemers helemaal ingevuld. Daarvan 
is 22% bewoner (203 respondenten), 
75% bezoeker/student (696 responden-
ten), 2,5% is uitbater/eigenaar café (24 

respondenten). De overige (bijna) 1% zijn 
handelaren, vastgoedeigenaren en Stad 
Gent/Politie (7 respondenten).  Door het 
grote aandeel van bezoekers/studenten 
zijn de gemiddeldes enigszins gekleurd. 
We hebben de reacties per deelnemers-
groep geanalyseerd, waardoor we nuances 
kunnen aangeven t.o.v. de gemiddeldes. 

De uitkomsten van de enquête vindt u 
terug in de bijlages.

We hebben veel verschillende technieken 
toegepast om de meest relevantie 
informatie te verzamelen. Hierbij hebben 
wij het afnemen van interviews bij de 
verschillende stakeholders als zeer 
positief ervaren. De respondenten waren 
zeer bereidwillig om met ons te praten 
en hebben ons veel ideeën aan de hand 
gedaan. 

Wel was er sprake van een kritische 
houding omdat er al heel lang wordt 
gesproken over de Overpoort en er 
volgens veel mensen te weinig concreet 
wordt aangepakt. Veel van onze gespreks-
partners hadden de houding van: “ik moet 
nog zien of hier nu iets mee gebeurt” en 
“de politiek moet wel de durf hebben om 
hier iets mee te doen”.

Verder bleek de werving van data over 
het eigenaarschap van panden en de 
brouwerijen/drankhandelaren ten gevolge 
van de privacywetgeving moeizaam te 

verlopen, waardoor het heel lastig was om 
ze vroegtijdig op het proces aan te laten 
haken. Maar bij de uitvoering is het nog 
belangrijker dat dit gebeurt omdat ze een 
belangrijke rol hebben in het ontwikkelen 
van meer dag-aanbod. We suggereren om 
hen in een latere fase te trachten bereiken 
via de huurders of uitbaters. 
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Het vertrekpunt van het ruimtelijk onder-
zoek is een goede omgevingsanalyse. We 
bespreken de volgende thema’s:

 - Functies

 - Wonen

 - Mobiliteit

 - Beeldwaarde 

 - Eigendomssituatie

 - Bezonning

Alle functies (andere dan wonen - zie hierna) 
zijn in de bijgevoegde tekening in kaart 
gebracht. We zien in de Overpoortbuurt 
een hele sterke concentratie van horeca- 
en ondersteunende zaken (bv. streetfood 
en nachtwinkel). Het aantal detailhandels-
zaken is beperkt (keukenwinkel, apotheek, 
supermarkt, Kruidvat). Er is ook een fitness 
in de straat.

Als we analyseren op welk uur al deze 
functies geopend zijn, zien we een heel 
bijzondere situatie: het overgrote deel 
van de activiteit is eenzijdig gericht op het 
nachtleven. Wat meteen verklaart waarom 
de Overpoortstraat overdag een gesloten, 
zelfs verlaten aanblik heeft. 

Op grotere schaal valt de densiteit van 
onderwijsinstellingen (en studenten-
homes) op in dit stadsdeel, alsook de 
aanwezigheid  van de kunst en cultuur in 
de omgeving. De Overpoortbuurt maakt 
aldus zowel deel uit van het studenten-
weefsel als het Kunstenkwartier van de 
stad Gent. 

OMGEVINGSANALYSE

Diverse thema’s Functies

NIGHTLIFE VS.. . . . .VS DAGACTIVITEIT

barstreetfoodhandel/diensten
Analyse functies gericht op nacht versus dag volgens type activiteit

30Gezamenlijk Ruimtegebruik in het Kunstenkwartier  Inventarisatie

Functies 

Onderwijs

SportStudentenhomes

Handel en horeca

Wegen

Leisure

WaterAdministratief Religie

Kunst en cultuur Overige

30Gezamenlijk Ruimtegebruik in het Kunstenkwartier  Inventarisatie

Functies 

Onderwijs

SportStudentenhomes

Handel en horeca

Wegen

Leisure

WaterAdministratief Religie

Kunst en cultuur Overige

30Gezamenlijk Ruimtegebruik in het Kunstenkwartier  Inventarisatie

Functies 

Onderwijs

SportStudentenhomes

Handel en horeca

Wegen

Leisure

WaterAdministratief Religie

Kunst en cultuur Overige

Gezamelijk ruimtegebruik in het Kunstenkwartier Timon 
Bulten en Lennaert Laning 

(Saxion Hogescholen Deventer)
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Op vlak van wonen zien we grosso modo 
twee verschillende situaties. 

De straten rondom de Overpoortstraat 
(Kunstlaan, Kattenberg, de Sint-Amands-
straat, de Jan Frans Willemsstraat, de 
Benedictijnenstraat,;..) zijn nagenoeg 
volledig ingevuld met wonen vanaf 
de gelijkvloerse verdieping. In dit 
woonweefsel komt zowel permanente 
bewoning (grondgebonden woningen, 
appartementen) voor, als tijdelijke 
bewoning (studentenkoten of -homes).

In de Overpoortstraat daarentegen is het 
aandeel wonen erg beperkt. Wonen komt 
er enkel voor op verdieping. 

De Voetweg en Stalhof zijn veeleer 
gemengde straten. Niet toevallig komt het 
gros van de klachten uit deze hoek, samen 
met het nabijgelegen beluik (nabijheid) en 
de Kunstlaan (aanlooproute). 

De Overpoortstraat maakt deel van het 
kernwinkelgebied van de stad Gent. Het 
juridisch kader wordt momenteel bepaald 
door het gewestplan en het Algemeen 

Bouwreglement van de stad (ABR). De 
volgende bepalingen zijn volgens de 
geldende regelgeving van kracht:  

Indien Handel als nevenfunctie aanwezig 
is kan de woning opgesplitst worden tot 
meergezinswoningen (dit impliceert geen 
absolute bescherming van de ééngezins-
woning op deze plaats) of volledig naar 
handelsfunctie worden omgezet. Ook kan 
bestaande handel – indien noodzakelijk – 
uitbreiden naar de naastgelegen woning.

Wonen is niet verplicht in deze zone, maar 
gebruik van de bovenste verdiepingen is 
wel noodzakelijk. De huidige leegstands-
belasting laat echter niet toe om gedeel-
telijke leegstand te belasten. Een gebouw 
wordt als leegstaand beschouwd indien 
meer dan de helft van de totale oppervlakte 
niet overeenkomstig de functie van het 
gebouw wordt aangewend gedurende 
een termijn van ten minste twaalf opeen-
volgende maanden. In praktijk zal er 
echter wel één of andere opslagruimte 
zijn waardoor zelden meer dan de helft als 
leegstaand kan worden bewezen.

Wonen

gelijkvloersverdieping
Analyse woonfunctie in de Overpoortstraat en omgeving 

Beperkte woonfunctie (op verdieping) in de Overpoortstraat

Wonen in de buurt van de Overpoortstraat
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De Overpoortstraat kent een variërend 
gabarit, met verbredingen ter hoogte van 
het Kramersplein, het Liberaal Archief 
en de Octopus. In de smalste sectie (het 
middendeel) is de breedte beperkt tot 12 
meter. De huidige inrichting kent een rij-
loper in asfalt van om en bij 9 meter breed 
en verhoogde voetpaden van 1,5 meter. 

Sinds de invoering van het circulatieplan 
(april 2018) is de Overpoortstraat groten-
deels verkeersvrij (het deel ten zuiden 
van de Voetweg). Desondanks ontstaan 
conflicten tussen verschillende vervoers-
stromen. Zo is de Overpoortstraat deel 
van de belangrijke NZ-fietsas (met tot 
900 fietsen/uur in piekmomenten). De 
fietsstromen conflicteren op bepaalde 
momenten met de busroute (lijn 5 en 8) en 
met vrachtwagens die zorgen voor toele-
vering van de horeca. Er zijn ook conflicten 
tussen taxi’s en feestvierders. Bovendien 
worden bussen en taxi ‘s avonds vaak 
omgeleid, wanneer veel mensen op straat 
vertoeven. 

Mobiliteit 
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Verkeersstromen in de Overpoortstraat

Typeprofiel bestaande toestand
Totale breedte 12 meter
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Het beeld van de Overpoortstraat 
matcht vandaag niet met haar functie. 
De asfaltinrichting heeft een eenzijdig 
verkeerskarakter. De straat mist dan ook 
verblijfskwaliteit. Er is geen groen, er zijn 
geen banken en er is geen ruimte voor 
terrassen. Een erg harde ruimte dus.

Het heringerichte Kramersplein en de 
Voetweg zijn wel aangepast aan het 
verblijfskarakter. 

Ook de gebouwen hebben in het algemeen 
een trieste aanblik. Door het grote aantal 
nachtbars krijgt de straat een gesloten en 
verlaten beeld. Bovendien zijn de hogere 
verdiepingen van de gebouwen vaak niet 
in gebruik. Nogal wat panden zijn - los van 
de eisen en normering t.a.v. de horeca - 
niet in een optimale bouwkundige staat. 

De affichering van de bars (en algemener: 
handelszaken) is onderling niet op elkaar 
afgestemd. Een huisstijl ontbreekt. Elke 
zaak wil zich profileren t.o.v. de buren.  
Hierdoor krijgt het geheel een schreeu-
werige look, en mist het straatbeeld elke 
vorm van coherentie. 

Beeldwaarde

Ten gevolge van de privacy-wetgeving 
hebben we geen zicht op de (namen 
van de) eigenaars van de panden in de 
Overpoortstraat. Wel zien we op een 
geanonimiseerde kadasterkaart dat slechts 
een heel beperkt aantal panden in bezit 
zijn van eenzelfde eigenaar. Dit maakt 
dat per definitie heel wat personen en/of 
vennootschappen betrokken partij zijn bij 
een beoogde vernieuwingsoperatie. 

Op drie plaatsen in de Overpoortstraat zijn 
2 aangrenzende panden in eigendom van 
dezelde partij. In één enkel geval 3 panden. 

Het beeld van de bebouwing bijsturen 
wordt door deze eigendomssituatie aller-
minst eenvoudig en zal hoe dan ook tijd 
vragen. 

Eigendomssituatie
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De Gentse Tappers  z i jn  a l  langer 
vragende partij om terrassen te voorzien 
in de Overpoort. We trachten via een 
zonnestudie de kansen te objectiveren op 
basis van de zon- en schaduwwerking.

De Overpoortstraat zelf heeft een zuivere 
NZ-oriëntatie waardoor de straat een 
beperkt moment op de middag volledig 
bezond is. De gevels zijn in het centrale 
deel van de straat relatief hoog t.o.v. het 
gabarit van de straat. Hier lijkt het wel een 
beetje kiezen: aan de oostgerichte gevels 

(kant Citadelpark) lijken terrassen best te 
passen binnen een (vroeg)dagprogramma 
(koffiebar, krantcafé,...), terwijl de andere 
zijde (kant Kantienberg) meer op middag- 
tot avonduren kan gericht zijn (restaurant, 
bar).

Hoe dan ook liggen de grootste kansen 
voor een ‘klassiek’ zonneterras met een 
zekere maat t.h.v. de verbredingen in het 
straatprofiel (Liberaal Archief en Octopus) 
en in de dwarse ruimtes: het Kramersplein, 
de Voetweg en Stalhof.

Bezonning

12h09h 15h 17h

12h

09h

15h 17h

Schaduwwerking 16 oktober

Schaduwwerking 16 mei
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Het is onze grootste overtuiging dat een 
aanzienlijk aantal problemen die we 
vandaag in de Overpoortstraat en -buurt 
kennen, gerelateerd zijn aan de eenzijdige 
nightlife-programmatie. Ongeacht het 
concrete toekomstbeeld van de Overpoort 
menen we daarom dat een inmenging 
van dagfuncties van primordiaal belang 
is. Dit wordt dan ook de basisinsteek 
voor de langetermijnvisie. Een diverser 
aanbod zorgt voor minder overlast, een 
positiever imago, een zachtere overgang 
tussen dag- en nachtleven, een hogere 
beeldwaarde, meer sociale controle, 
een betere inpassing in het omliggend 
stedelijk weefsel,...

We willen als ontwerpteam een positief 
verhaal schrijven. We vermijden hierbij  
symptoombestrijding. We werken dan ook 
liever niet vanuit de logica van het verbod. 
Met de ontwikkeling van de langetermijn-
visie willen we vooral inspireren om zo 
de beoogde inmenging van nieuwe (dag)
functies te stimuleren.  We leggen ideeën 
voor zodat ze via coalitievorming leiden 
tot een (zo breed mogelijk) gedragen plan.  

We hebben geen nood aan een omgeving 
die enkel wordt vormgegeven vanuit een 
angst voor eventuele schade, binnen 
een repressieve aanpak. Een dergelijke 
‘harde’ ruimte triggert ons inziens net 
huftersgedrag. In de plaats gaan we via 
‘designing out crime’ de publieke ruimte 
net ‘feminiseren’, nl.: aangenamer maken, 
met groen, met banken. Een aangename 
publieke ruimte met verblijfskwaliteit 
stimuleert aangepast gedrag.

Daar waar het zinvol is kan technologie 
deze insteek verder ondersteunen, bv. 
door het gebruik van ‘slimme’, aanpasbare 
verlichting.

We schrijven drie scenario’s. Die zijn niet 
te nemen of te laten. Ze dienen eerder 
om de discussie te openen, of toch op zijn 
minst de geesten. 

We kijken welke betekenis de Overpoort 
kan opnemen in het stedelijk weefsel de 
stad Gent, en bepalen hiermee een nieuwe 
identiteit voor de plek. Een Overpoort 2.0... 

De scenario’s die worden onderzocht zijn 
de volgende:

1. ‘day- & nightlife’

2. ‘fablab’

3. ‘part of the art’

Deze scenario’s hoeven elkaar niet uit 
te sluiten. In wat volgt bekijken we wel 
rigoureus wat de keuze voor een bepaald 
toekomstbeeld met zich meebrengt. 

INSTEEK: INMENGING DAGFUNCTIES

Gemengd gebruik - divers aanbod Drie scenario’s
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Wat als we de horecafunctie in de 
Overpoort ook in de toekomst de 
identiteit van de plek laten bepalen, 
weliswaar met naast nightlife-functies 
ook een dagaanbod (‘daylife’)?

De Overpoort is vandaag al een 
horecastraat met een uniek karakter: 
het is dé plek waar de student in Gent 
uitgaat. De student verdient een plek in 
Gent dus dit moeten we blijven faciliteren, 
met respect voor de omgeving (bv. door 
geluidssassen, horecastewards,...). Er 
kunnen zelfs (tijdelijke) verblijfsfuncties 
voorzien worden  die gerelateerd zijn met 
het uitgaan. 

Het harde kantje van vandaag kan eraf. 
Als we dagfuncties inmengen, zoals een 
tapas-, broodjes- of koffiebar wordt de 
straat ook overdag levendig. Terrassen en 
groen (tegen gevels of in de straat) maken 
de Overpoortstraat een aangename 
verblijfsplek. De verdiepingen boven de 
nachtbars kunnen ook ingezet worden 
als werkplek. Werktijden zijn immers 
complementair aan de uitgaansuren.  

Een duidelijke profilering t.o.v. andere 
horecagebieden is in dit scenario 
wenselijk. Branding van de Overpoort 2.0 
is dus aangewezen. 

SCENARIO 1 ‘DAY- AND NIGHTLIFE’

VERLICHTING

STEWARDPORTIER

NIGHTLIFE BAR

‘AIR B&BACHELOR’

TAPAS- / KOFFIEBAR/HANDEL

TERRAS

COWORKING

Positionering / profilering Overpoort t.a.v. andere 
horecagebieden in Gent

Behoud (aandeel) nachtfuncties

Inmenging van dagfuncties

Indicatief sfeerbeeld
Noot: De trappen naar bovenstaande verdiepingen die in dit conceptonderzoek werden gesuggereerd zijn als weinig 

realistisch geëvalueerd, en dus niet weerhouden bij de verdere uitwerking

Kompass Klub

‘t Zuid

Beestenmarkt

KUIP VAN GENT

Bij St-jacobs

Patershol

St-Veerleplein

Graslei-Korenlei

Korbra-St-Baafsplein

OVERPOORT
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SCENARIO 2 ‘FABLAB’

STUDENTENAPPARTEMENT

‘ERASMUS
STUDIO’

STUDEERCAFE

GROEPSWERK

INTERNETCAFE/HANDELFABLAB FABMARKT

TERRAS

Wat als we de Overpoort inzetten 
als dé plek voor de student in Gent? 
Als interface tussen de stad en de 
universiteit en hogescholen?

De Overpoort is centraal gelegen langs 
de belangrijkste universiteitsas van Gent, 
opgespannen tussen de Sint-Pieters 
nieuwstraat, het Sint-Pietersplein en de 
campus Ledeganck. Het is een plek die 
niet alleen optimaal bereikbaar is voor een 
brede studentenpopulatie, maar tegelijk 
ook een erg grote visibiliteit in de stad 
geniet. 

Dit biedt kansen om de Overpoort ook 
inhoudelijk meer belang te geven: als plek 
voor studie, groepswerk en interactie. 
Een ideale plek voor interdisciplinaire 
ontmoeting en uitwisseling van kennis, 
onder de noemer ‘Ghent Studies Institute’.* 
De Overpoort 2.0 wordt hiermee een 
kennislaboratorium, een plek voor 
innovatie en experiment. 

De stad en de universiteit/hogescholen 
nemen hierbij een rol op om dit platform 
te faciliteren, bv. door het ter beschikking 
stellen van 3D-printers, gratis ruimtes en 
expositiemomenten. 

Naar analogie met het ‘Brussels Studies Institute’. 

De Stadsacademie (in oprichting) die vandaag haar 

‘proeflabo’ heeft in de Abdijkerk van het STAM gaat 

ook uit van een interdisciplinaire aanpak en stelt 

duurzame stedelijkheid centraal als onderzoeks-

vraag. Een dergelijk opzet kan de kiem zijn voor het 

FABLAB in de Overpoort 2.0.

*

*

Functies t.b.v. de student - interface tussen stad en universiteit

Positionering Overpoort in stedelijk weefel 
universiteit en hogeschool

Indicatief sfeerbeeld
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Wat als we de Overpoort zien als 
een wezenlijk onderdeel van het 
Kunstenkwartier van Gent? 

De Overpoortbuurt ligt centraal in het 
Kunstenkwartier van de stad. Voorlopig 
mijdt de doorsnee toerist/bezoeker 
wellicht nog deze plek, aangezien de 
meerwaarde voor dit doelpubliek beperkt 
is. Mits heroriëntatie kan de Overpoort 2.0 
evenwel een nieuwe belangrijke schakel 
vormen in het stedelijk netwerk. 

Complementair aan het bestaande 
cultuuraanbod kan een nieuwe betekenis 
aan de straat gegeven worden, al dan niet 
met een tijdelijk karakter. Een kunsten-
organisatie (bv. street-art, lichtfestival, 
gevelpaintings,...) kan de plek ‘op de kaart’ 
zetten en bezoekersstromen genereren 
los van het bestaande doelpubliek. 

In de slipstream van deze nieuwe inter-
pretatie van de publieke ruimte kan ook 
het bestaande patrimonium een nieuwe 
invulling krijgen, met bv. kunstgalerijen, 
ateliers of cultuurcafés. 

SCENARIO 3 ‘PART OF THE ART’

KUNSTENAARSSTUDIO

ATELIERS

CULTUURCAFE
KUNSTGALERIJ

STREETART

LUIFEL

Functies die aansluiten bij het Kunstenkwartier

Positionering Overpoort in het Kunstenkwartier / 
toeristisch circuit

Indicatief sfeerbeeld
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3 scenario’s: niet of, maar en! 

Het scenario-onderzoek heeft een 
aantal potenties voor de Overpoort 2.0 
blootgelegd. Die hebben we aan de 
verschillende stakeholders voorgelegd. 
Elk scenario heeft zijn eigen fans. 

Wat ons betreft is het dan ook geen 
kwestie om de keuzes strak in te snoeren, 
maar net meerdere mogelijkheden te 
faciliteren. De verschillende insteken 
kunnen elkaar versterken vanuit dezelfde 
vooropgestelde basisdoelstelling, nl. de 
inmenging van nieuwe (dag)functies. Het 
uiteindelijke beeld wordt hiermee rijker, 
en de inpassing in het stedelijk weefsel 
sterker. 

Een aantal collages illustreert hierna de 
complementariteit van het beoogde beeld 
van de Overpoort 2.0 op verschillende 
momenten doorheen het jaar.

Het nachtleven in de Overpoort

De Overpoort blijft dé plek in Gent voor 
het nachtleven van de student. 

FUNCTIES: optimaliseren nachtfuncties 
(portier, horecastewards,...) 

GEBOUWEN: sfeerverlichting / afgesloten 
inkomruimte 

PUBLIEK DOMEIN: veilige, open ontmoe-
tingsplek 

Een aangenaam terras in de lente

Ook overdag is de Overpoortstraat een 
levendige straat, met terrassen bij de 
horeca. 

FUNCTIES: inmengen daghoreca, fietsas 

GEBOUWEN: groen tegen gevels, beeld-
kwaliteit door eenvormigheid huisstijl

PUBLIEK DOMEIN: vlak straatprofiel, 
kleinschalige materialisatie, groen in 
het straatbeeld, terrassen, voldoende 
vuilbakken, fietsrekken, openbare 
toiletten, ruimte voor laden en lossen,...

MEERVOUDIGE PROGRAMMATIE

Beeld op nightlife-ambiance in de Overpoort 2.0
Aandacht voor sfeerbeheer met oa. aangepaste verlichting 

Beeld op de dagactiviteit in de Overpoort 2.0
Aandacht voor verblijfskwaliteit via herinrichting straat, groen, terrassen, opgewerkte gevels, huisstijl horeca-winkels in de straat
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Een rustige herfstdag

De beeldkwaliteit van de straat blijft 
gegarandeerd, ook in rustige vakantiepe-
riodes. 

FUNCTIES: aandere dagfuncties komen 
meer op de voorgrond (koffiebar, tapas, 
winkel, werkplek,...) zodat de straat ook 
op rustige momenten niet verlaten oogt.

GEBOUWEN: aandacht voor coherentie 
beeldkwaliteit van de gevels 

Festival in de zomermaanden

Bezoek aan de Overpoort van andere 
doelgroepen kan gestimuleerd worden 
door kunstenfestival. Op zo’n moment 
wordt de straat een essentieel onderdeel 
van het Kunstenkwartier.

FUNCTIES: kunstexpo, streetart, ateliers

GEBOUWEN: gevelkunst?

PUBLIEK DOMEIN: kunstobjecten, ruimte 
voor straatbars, kunstkraampjes,...

Beeld op een rustig moment zonder studenten: herfstvakantie

Beeld activering Overpoortstraat in zomervakantie door kunst: streetartfestival 
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Twee sites hebben omwille van hun schaal 
en ligging een bijzonder strategisch belang  
voor de transformatie van de Overpoort: 
het Liberaal Archief en de zgn. ‘Octopus’. 

Het Liberaal Archief sluit aan op het 
Kramersplein en herbergt vandaag hoofd-
zakelijk archieffuncties met de bijhorende 
kantoren. Er werken momenteel een 18-tal 
mensen. 

Het voormalige universiteitsrestau-
rant De Octopus is recenter verbouwd 
tot commerciële functies in de plint en 
kelder (supermarkt, fitness, fast food 
restaurant,...), en kantoren en studenten-
flats op verdieping. 

STRATEGISCHE SITES

Belang

Het gebouw van het Liberaal Archief 
heeft erg gesloten buitengevels (kleine 
openingen, met hekwerk ervoor). De 
interactie met de buurt is dan ook heel 
beperkt; veel mensen weten zelfs niet 
welke functie het gebouw huisvest.

De directie van het Liberaal Archief is 
vragende partij om het gebouw - dat 
vandaag ook in hun opinie ‘niet zichtbaar’ 
is - meer betekenis te geven in de 
Overpoort. Het gebouw heeft echter 
architecturale erfgoedwaarde, zodat enkel 
weloverwogen ingrepen  mogelijk zijn. 
We geven de bevindingen van de dienst 
Monumenten van de stad Gent hierna 
mee. Bij concrete uitwerking is verder 
onderzoek aangewezen. 

De vroegere stadsschool is gebouwd 
in neo-romaanse stijl. Verschillende 
elementen zijn sowieso te behouden: de 
Interne (draag)structuur van het oorspron-
kelijke schoolgebouw, de voorgevel, 
de kopgevels aan de achtergevel, de 
dakstructuur met Polonceau-spanten en 
oorspronkelijke interieurdetails. 

Het verwijderen van de hekkens voor 
de ramen is wel mogelijk, net als het 
openwerken van de raamopeningen aan 
de kant van de Overpoortstraat, in zoverre 
het karakter, de ritmering en de schaal van 
de gevel behouden blijven. Ook aanpas-
singen t.h.v. de inkomzone zijn mogelijk. 

Verder onderzoek moet uitwijzen of 
de binnengevels opnieuw kunnen 
opengewerkt worden naar de binnenkoer, 
alsook welke nieuwe functies mogelijk 
zijn in de gymzaal en de onderliggende 
ruimtes, met behoud van de bestaande 
details. Tenslotte kan ook na overleg 
eventueel daglicht in de dakstructuur 
gebracht worden (cfr. oorspronkelijke 
toestand).

Strategische site 1: Liberaal Archief

Strategische site 2: De Octopus

Bestaande toestand:
Gesloten gevels, fietsenstallingen en toiletten degraderen 

de gevel aan de Overpoortstraat tot een achterzijde

Strategische site 1: Het Liberaal Archief
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openwerken 
gevel

terrassen 

studeercafé

toegang Liberaal Archief

koffiebar

kantoren Liberaal Archief

fuifzaal in kelder

bediening

werkplek

aula / TTN 
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Ruimte voor goed bezonde terrassen t.h.v. verbreding profiel 
Overpoortstraat

Activering publiek domein t.h.v. Liberaal Archief:
Marktkramers op het Kramersplein
Terrassen bij het leescafé langs de Overpoortstraat

Suggesties nieuwe invulling Liberaal Archief

(Een deel van) de archieffunctie kan (beter) 
naar een andere locatie in Gent verplaatst 
worden, t.b.v. een optimale conserve-
ring. De kantoren van het Liberaal Archief 
worden compact voorzien in de oostelijke 
gebouwvleugel. 

Door de gevel aan de Overpoortstraat 
open te werken onstaan kansen voor de 
inpassing van publieksgerichte functies 
die aansluiten bij de wensen van de 
studenten in de buurt, zoals een leescafé, 
een koffiebar, een studeerruimte,... 
Tegelijk stelt het Liberaal Archief zich 
hiermee ‘open’, zodat tentoonstellingen 
meer zichtbaarheid krijgen. In een doorge-
dreven scenario zou de aula ook voor een 
ruimer publiek en gebruik kunnen ingezet 
worden, en zou in de kelder een fuifzaal 
een plek kunnen krijgen. 

Aangezien het gabarit van de Overpoort-
straat verbreedt t.h.v. het Liberaal Archief 
ontstaat hier ruimte voor goed bezonde 
terrassen. De Overpoort krijgt een sterker 
dagprogramma en verblijfskwaliteit.
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Ondanks de relatief recente vernieuwing 
van het Octopus-gebouw lijkt het zich niet 
te kunnen onttrekken aan de neerwaartse 
spiraal waarin de Overpoortstraat zich 
bevindt. Verschillende commerciële 
ruimtes staan te huur, en ook de 
supermarkt is van plan te sluiten. *

De grote vloeroppervlaktes in het gebouw 
maken dat een nieuw programma in de 
Octopus potentieel een geweldige injectie 
betekent voor de beoogde transforma-
tie van de Overpoort als geheel. Daarom 
menen we dat de stad (al dan niet samen 
met de universiteit) deze kans met beide 
handen moet grijpen. Via subsidiëring met 
goedkope huurtarieven (gratis?) kan het 
programma hier gericht gestuurd worden, 
bv. voor werkplekken, experimenteerruim-
te voor studenten, een stadsbrouwerij (op 
basis van concrete interesse),... ‘Vitrines’ 
die het beeld van de straat bijsturen. Het 
gebouw wordt betrokken op de straat 
door trappen als publieke zitplek. 

Wat betreft eigendom en Beheer van het Octopus-

gebouw:

 - De grond is in eigendom van de UGent

 - Wereldhave Belgium CVA heeft een erfpacht 

verworven op de grond + enkele erfdienst-

baarheden voor toegang brandweer op de 

aanpalende zone eigendom van de UGent

 - Wereldhave Belgium CVA is eigenaar van het 

gebouw (= renovatie + nieuwbouw) een deel 

in studentenhuisvesting en een deel in retail & 

horeca

 - Wereldhave Belgium CVA heeft (langlopende) 

huurcontracten met a) exploitant studen-

tenhuisvesting b) retailers (Albert Heijn, Jims 

Fitness, Kruidvat,…)

 - Het beheer van de studentenhuisvesting 

(verhuur, conciërge, onderhoud,…) wordt 

waargenomen door de ‘huurder’ een professio-

nele partij in beheer studentenkamers 

 - Het beheer van het retail gedeelte wordt 

waargenomen door Wereldhave en onderaan-

nemers. Extern zijn poetsdienst, en bewaking.., 

intern administratief en financieel beheer en 

technisch beheer (onderhoud, preventie,…). De 

conciërge van de studentenhuisvesting heeft 

ook een opdracht van Wereldhave voor directe 

interventies en veiligheid. 

*

Strategische site 2: ‘Octopus’

Trappen geven de Octopus ‘voet aan de grond’ in de 
Overpoortstraat

Activering publiek domein t.h.v. het Octopus-gebouw: trappen worden zitplekken in de straat.
Fablabs of een stadsbrouwerij krijgen een plek in de plint van het gebouw
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Compatibel met nachtfuncties? 

Conflicten tussen bezoekers van de 
Overpoort en bewoners van de buurt 
leiden tot de vraag in hoeverre bewoning 
hier wel gewenst is. 

Hoewel we deze spanningen niet willen 
ontkennen houden we er toch aan vast 
om het wonen in de Overpoortbuurt 
(zeker op termijn) een plek te gunnen. Op 
geen enkele andere stedelijke locatie in 
Gent wordt wonen verboden. Hoe dichter 
we bovendien komen bij ons wensbeeld, 
hoe evidenter het wonen op deze plek 
wordt. Conform de beoogde visie m.b.t. 
de inmenging van (dag)functies zorgt het 
wonen voor extra levendigheid en sociale 
controle. 

We gaan echter uit van een gedifferenti-
eerd beleid voor de Overpoortstraat en de 
buurt rondom. 

Overpoortstraat: handelsstraat met 
tijdelijk wonen 

In de Overpoortstraat willen we prioritair  
blijven inzetten op horeca-, handel- en 
werkfuncties. De continuïteit / densiteit 
van de publieksgerichte functies versterken 
het soortelijk gewicht van de handels-
straat, en dus de positie van de Overpoort 
in de stad. Traditioneel wonen (bv. in 
grondgebonden gezinswoning) is hier niet 
aangewezen, aangezien ze een ‘gat’ slaan 
in het handelsstraat. Tijdelijk wonen (bv. 
voor een student op kot, een studio voor 
Erasmus-studio of een fuifhotel,...) kan 
evenwel steeds ingemengd worden. Een 
dergelijke woonfunctie is dan ook vergun-
baar, evenwel zonder enige verplichting. 

WONEN IN DE OVERPOORT(BUURT)

NIGHTLIFE BAR

‘AIR B&BACHELOR’

STUDENTEN-
APPARTEMENT

‘ERASMUS
STUDIO’

STUDEERCAFE

FAMILIE MET KINDEREN
! overlastbeleid ook hier: inzet vereist, 
bv. horecastewards, vuilbeleid,...
! bewonersparkeren

STUDENT OP KOT
+ in studentenbuurt
+ nabijheid studeerruimtes, fablab,...
+ fiets - OV
! geluidsisolatie (eisen t.a.v. pand)

STUDENT IN HOME
+ in studentenbuurt
+ fiets - OV
! geluidsisolatie (eisen t.a.v. pand /
buitenruimte)

STUDENT OP KOT
+ verblijf / jaar
+ nabijheid studeerruimtes, fablab,...
+ fiets - OV
! geluidsisolatie (eisen t.a.v. horeca)

‘ERASMUS-STUDIO’
+ verblijf 3-6 maanden
+ student / onderzoeker
+ nabijheid fablab, werkplekken,...
! eisen geluidsisolatie

‘AIR B&BACHELOR’
+ verblijf /nacht
+ vrijgezellenfeest, uitgaan
+ nabijheid nachtleven, eetgelegenheid

Overpoortbuurt: gemengd woonaan-
bod in studentenkwartier

De buurt rondom de Overpoortstraat 
maakt deel uit van het ruimere studen-
tenkwartier. Hier wordt wel prioritair 
ingezet op wonen. De uitdaging is om 
de verschillende woonvormen, gaande 
van traditionele (grondgebonden) 
gezinswoningen of appartementen tot 
studentenkoten en -homes harmonieus 
met elkaar te vermengen. Voldoende 
aandacht dient uit te gaan naar het 
vermijden van overlast, bv. door 
reglementering inzake geluidsisolatie of 
bewonersparkeren. Bescherming van de 
bestaande eengezinswoningen staat hier 
hoe dan ook voorop.

Tijdelijk wonen in de Overpoortstraat

Gemengd woonaanbod in het studentenkwartier
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Intensiveren gebruik bovenverdieping 

Vanuit een streven naar optimaal ruim-
tegebruik en de beoogde beeldkwaliteit 
van de Overpoort 2.0 wordt leegstand ten 
alle tijde vermeden. Ook de verdiepings-
vloeren boven de horecafuncties worden 
maximaal geactiveerd. 

Gedeelde opgave

In veel gevallen is de gevelbreedte te 
beperkt om de verdiepingen apart toegan-
kelijk te maken van de horecafunctie op het 
gelijkvloers, zonder verlies van (commer-
cieel) waardevolle ’vitrine’-ruimte. Daarom 
wordt de optie voorgesteld om de hogere 
verdiepingen van verschillende aanpa-
lende panden toegankelijk te maken via 
gemeenschappelijke stijgstructuren. In 
de meeste gevallen vereist dit samen-
werking tussen verschillende eigenaren. 
Aangezien dit geen evidente opgave is 
kan eventueel subsidiëring hieromtrent 
aanleiding geven tot het inhoudelijk en 
timinggewijs afstemmen van bouwprojec-
ten van verschillende ‘buren’ in de straat. 

Renovatiewaarde bestaande panden?

Verschillende panden in de Overpoort 
zijn in erbarmelijke bouwkundige staat. 
In deze gevallen is nieuwbouw wellicht 
te verkiezen t.o.v. renovatie. Ook bij deze 
grondige vernieuwingsoperaties wordt de 
reflex m.b.t. het gebruik (en de toegan-
kelijkheid) van de hogere verdiepingen 
steeds ingebouwd. 

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN 
PATRIUMONIUM

wonen
werken

eethuis

entree

nachtbar

Huidige situatie: horeca op gelijkvloers
Onderbenutting verdiepignen

Gewenste situatie: gemengd gebruik / 
toegankelijkheid verdiepingen via gedeelte 
stijgstructuur
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We streven een nieuw beeld na voor de 
publieke ruimte van de Overpoortstraat 
dat meer aansluit bij de gelaagde functie 
van de straat: de verblijfs- en verkeers-
functie (fiets- en busroute) worden met 
elkaar verzoend. 

De uitgangspunten voor de herinrich-
ting van de Overpoortstraat zijn: behoud 
(versterking) van het autovrij statuut, het 
faciliteren van de NZ-fietsroute en het 
verhogen van de verblijfskwaliteit door 
een vlakke profilering. De inpasbaarheid 
van groen, de bus en terrassen zijn de 
variabelen die in het verder onderzoek 
worden meegenomen. 

Route bus als bepalende factor

Zowel voor de wegbreedte als de materi-
alisatie van de rijloper is de positie van de 
bus de meest bepalende factor. Daarom 
werden verschillende scenario’s voor 
de busroute onderzocht en voorgelegd 
aan alle relevante stakeholders (De Lijn, 
het Mobiliteitsbedrijf, horecauitbaters, 
bewoners,...). De verschillende opties 
worden hierna toegelicht, en telkens 
worden de voor- en nadelen opgelijst.  

 

Op drukke momenten wordt de busroute 
vandaag omgeleid. Aangezien dit pas 
gebeurt op aangeven van de chauffeur 
(en niet volgens een vast stramien) geeft 
dit aanleiding tot een onduidelijke situatie 
voor de OV-gebruiker.

Die onduidelijkheid willen we wegwerken. 
Daarom wordt voorgesteld om dagelijks 
vanaf een vastgesteld uur (bv. 20 of 21 h.) 
de busroute om te leiden. De avondroute 
wordt voorzien via de Kattenberg / 
Kunstlaan in noordelijke richting, en via de 
Kunstlaan / R40 in zuidelijke richting. Op 
dat moment is er geen filevorming op de 
R40 en Kunstlaan, zodat de omrijtijd voor 
de bus beperkt blijft. Wel vervalt hiermee 
op dat moment onvermijdelijk de bushalte 
‘Heuvelpoort’ in de Overpoortstraat.  

In een eerste scenario behouden we de 
bus in beide richtingen in de Overpoort-
straat op een rijloper van 6,5 meter breed 
(excl. goten), de geijkte breedte voor 
kruisende bussen. T.o.v. vandaag winnen 
we hiermee enige ruimte voor verblijf. 
Een trottoir van om en bij 2,75 meter 
blijft echter krap. Zowel ruimtelijk als 
qua beleving zijn terrassen in dit scenario 
eigenlijk niet aangewezen. Het laden en 
lossen moet bovendien gebeuren vanop 
de rijloper, waardoor tijdens de levertijd 
een onoverzichtelijke (lees: gevaarlijke) 
verkeerssituatie ontstaat.  

Het aanvoelen is dat de meerwaarde van 
een herinrichting met dubbele rijloper 
beperkt is. De verkeersfunctie is niet in 
evenwicht met de verblijfsfunctie.  

bediening Overpoortstraat door OV-halte

geen moeilijke manoeuvres OV

conflict bus / fiets 

geen vlotte doorgang OV

omleiding ‘s avonds > leesbaarheid?

geen ruimte voor (kwalitatieve) terrassen

beperkte verblijfskwaliteit

geen ruimte voor laden en lossen?

+ 

- 

TRECHTERING MOBILITEITSOPTIES

Verblijfs- vs. verkeersfunctie Omleiding avond / nacht Bus in dubbele richting (2 rijbanen)

DEEL A / LANGETERMIJNVISIE 04 GEBIEDSVISIE



6766

DEEL A / LANGETERMIJNVISIE 04 GEBIEDSVISIE

In het derde scenario wordt de bus in 
noordelijke richting omgeleid via de 
Kattenberg / Kunstlaan, terwijl de route 
in zuidelijke richting in de Overpoortstraat 
blijft behouden. De breedte van de rijloper 
blijft net zoals in het vorige scenario 4,5 
meter (excl. goten) zodat het kruisen van 
fiets- en busverkeer veilig kan gebeuren. 

De halvering van het busverkeer doorheen 
de Overpoortstraat heeft een positieve 
invloed op de verblijfskwaliteit, met 
name voor de beleving van terrassen. 
Tegelijk impliceert deze keuze wel dat 
de busstop ‘Heuvelpoort’ in noordelijke 
richting vervalt. Het gebruiksgemak en de 
leesbaarheid van het OV vermindert dan 
ook.  

In een tweede scenario behouden we 
de dubbele richting van de bus in de 
Overpoortstraat, maar op een versmalde 
rijloper van 4,5 meter (excl. goten). Het 
kruisen van bussen dient hierbij op elkaar 
afgestemd te worden. Dit kan op verschil-
lende manieren, bv. via een intern GPS 
systeem in de bussen, via OV-lichtenrege-
ling of met een lokale wegverbreding. 

Door de versmalde rijloper ontstaat 
ruimte voor terrassen. Groen in de 
straat belemmert de zichtbaarheid van 
de kruisende bussen en wordt daarom 
(in geval van de wegverbreding) niet 
weerhouden. Voor laden en lossen worden 
afgebakende zones voorzien naast de 
rijloper. 

In dit scenario wordt de verblijfskwaliteit 
in de straat sterk opgeschroefd, terwijl 
de voordelen qua gebruiksgemak en 
leesbaarheid van de bus in de Overpoort-
straat blijft behouden. 

hogere verblijfskwaliteit

meer ruimte voor terrassen / voetgangers 
en groen

vlotte circulatie OV

veiligheid fietsas OK

inpasbaarheid laden en lossen

bredere rijweg tvv doorgang bus / fiets vs 
verblijfskwaliteit?

‘asymmetrische’ haltes: moeilijk leesbaar

kruisen bus - fiets t.h.v. Sint-Amandsstraat

kruispunt Kunstlaan / Sint-Amandsstraat 
wordt best herzien

bediening Overpoortstraat door OV-halte

meer ruimte voor terrassen / voetgangers

geen moeilijke manoeuvres OV

inpasbaarheid laden en lossen

conflict bus in beide richtingen / fiets op 
smalle rijloper

geen vlotte doorgang OV

beleving terrassen t.g.v. hoge frequentie 
OV?

groen versus zichtbaarheid kruisend OV?

+ 
+ 

- - 

Bus in enkele richting Bus in dubbele richting (1 rijbaan)
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Scenario 2 en 3 genieten de meeste 
voordelen en worden weerhouden. De 
voorgestelde inrichting met een rijloper 
van 4,5 meter (excl. goten) biedt alle 
kansen voor een optimale verblijfsfunctie 
in de Overpoortstraat. 

Tegelijk laat dit profiel aanpassingen van 
de verkeersstromen doorheen de tijd 
toe. Zo kan de dubbele rijrichting van het 
OV t.o.v. de omleiding in enkele richting 
getest en geëvalueerd worden in de tijd. 

We voorzien het volgende stappenplan 
om tot de gewenste mobiliteitsvisie te 
komen: 

KORTE TERMIJN

Het beoogde vaste avondregime via de  
Kattenberg / Kunstlaan wordt op korte 
termijn ingevoerd. Hiervoor is enkel 
een aangepaste signalisatie vereist in 
de Kattenberg en aansluitend op de 
Kunstlaan (schrappen parkeerplaats). Het 
startuur voor de omleiding wordt bepaald  
op basis van ervaring. 

MIDDELLANGE TERMIJN

Omdat de herinrichting een bijzonder 
grote impact zal hebben op de beleving 
en sfeer van de Overpoortstraat wordt 
aanbevolen dit als prioriteit op te nemen. 
Hoe dan ook gaat enige tijd over de 
voorbereiding van het concrete uitvoe-
ringsdossier. De herinrichting moet een 
feit zijn op middellange termijn. 

Best wordt ineens ook het kruispunt aan 
de kop Kunstslaan meegenomen. De 
herinrichting moet een veilige kruising van 
bus- en fietsverkeer garanderen, alsook 
de afslagbeweging tussen de Kunstlaan 
en de Sint-Amandsstraat mogelijk maken 
tijdens evenementen op het Sint-Pieters-
plein. 

LANGE TERMIJN - OPTIE OPENHOUDEN

Het (permanent) verleggen van de 
OV-route via de Sint-Amandsstraat 
i.p.v. het Sint-Pietersplein is ook ter 
sprake gekomen in de discussies met de 
betrokken stakeholders. In het kader van 
de Overpoortstudie is deze keuze niet 
bepalend. We laten ze dan ook open voor 
de lange termijn. 

In een vierde scenario gaan we uit van een 
omleiding van het busverkeer in beide 
richtingen. Hierdoor kan de Overpoort-
straat maximaal renderen als fietsroute. De 
fietsas wordt voorzien op 4 meter breedte, 
terwijl de rest van de ruimte wordt ingezet 
voor de verblijfsfunctie. Terrassen krijgen 
alle ruimte. Groen kan eenvoudig ingepast 
worden.  

De route voor de bus verloopt zoals tijdens 
het voorgestelde avond- en nachtregime: 
via de Kattenberg / Kunstlaan in noordelijke 
richting en de Kunstlaan / R40 in zuidelijke 
richting. Door de frequente filevorming 
op de R40 wordt de verliestijd voor het 
OV op bepaalde momenten van de dag 
bijzonder groot. Daarenboven wordt de 
halte ‘Heuvelpoort’ in de Overpoortstraat 
in dit scenario noodgedwongen volledig 
geschrapt. Er is dan ook niet voldoende 
basis om op dit scenario verder te werken. 

hoge verblijfskwaliteit 

ruimte voor terrassen en groen

maximaal vrijwaren fietsas

laad- en loszones inpasbaar 

afwentelen ‘last’ OV op omgeving

filevorming kruispunt Krijgslaan / R40 > 
vastlopen verkeer dreigt

verliestijden OV (Krijgslaan / R40)

OV-halte in Overpoortstraat verdwijnt

kruisen bus- en fietsstromen: gevaarllijk 

kruispunt Kunstlaan / Sint-Amandsstraat 
moet herzien worden

+ 

- 

Besluit / aanbeveling Fietsas / omleiding bus 
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De voorgaande afwegingen m.b.t. de 
mobiliteitsstromen zijn mee bepalend 
voor de inrichting van het publiek domein. 
Toch is er ook binnen deze contouren 
nog voldoende marge om de ruimtelijke 
kwaliteit verder te verfijnen. Met name de 
keuze voor een symmetrisch of asymme-
trisch profiel heeft een grote invloed op 
het beeld en het gebruik.

Symmetrisch...

In een symmetrische profilering krijgen 
evenwaardige terrassen aan beide zijden 
van de rijloper een plek. Inpassing van 
volwaardige bomen is echter niet evident. 
In dit scenario wordt daarom aangeraden 
zeker in te zetten op gevelgroen, 
aangevuld met grootschalige bomen t.h.v. 
de bredere straatdelen.

Aan beide zijden van de rijloper kunnen 
laad- en loszones voorzien worden.

Als we kiezen voor een asymme-
trisch profiel kunnen wel volwaardige 
straatbomen voorzien worden, wat het 
straatbeeld zeker ten goede komt. De 
terrassen komen zo samen aan één zijde 
van de rijloper te liggen. Horecazaken aan 
beide zijden van de straat krijgen eigen  
(of gedeelde?) terraszones. De asymme-
trische opstelling genereert de best 
mogelijke bezonning. 

In dit scenario kunnen laad- en loszones 
enkel voorzien worden aan de terraskant. 
Hier moet bekeken worden of de 
belevering (via slangen?) in deze configu-
ratie afdoende kan functioneren. 

INRICHTING PUBLIEK DOMEIN

...of asymmetrisch profiel?

DEEL A / LANGETERMIJNVISIE 04 GEBIEDSVISIE
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FIE TSENSTALLING

LADEN EN LOSSEN

AFVALVERZAMELPUNT

AFLSUITBAARHEID

TERRASZONE

INFOZUIL

FRITUUR

OPENBAAR TOILE T

AFVALBAK

SLIMME MONITORING

GE VELVERLICHTING

We doen een eerste aanzet voor de 
localisatie van alle vereiste functies in het 
publiek domein. We gaan hierbij uit van 
een verdubbeling van het aantal fietsstal-
lingen, die vooral in de dwarsstraten en op 
het Kramersplein een plek krijgen omwille 
van de lagere gebruiksintensiteit op deze 
plek. We voorzien voldoende openbare 
toiletten, afvalbakken,... Geen excuses 
meer! Laad- en loszones worden voorzien 
t.h.v. handelszaken die geen terrassen 
beogen (bv. supermarkt, keukenwinkel, 
nachtclub,...). De Overpoortstraat wordt 
tijdelijk afsluitbaar gemaakt via portieken 
(cfr. Beestenmarkt).

Verdere verfijning van het inrichtings-
schema moet gebeuren in overleg met de 
stadsdiensten, de politie, ondernemers en  
bewoners. 

Alles krijgt zijn plek

De herinrichting van de Overpoortstraat 
staat niet op zich. De straat maakt deel uit 
van de NZ-studentenas tussen de Sint-Pie-
tersnieuwstraat en de Heuvelpoort. 
Een samenhangende visie op dit groter 
geheel is dan ook noodzakelijk om tot 
definitieve keuzes m.b.t. de herinrichting 
te komen. Afstemming van de beeldtaal, 
de materialisatie, het meubilair,... komen 
de algemene leesbaarheid van de as (en 
het ruimer stadsdeel) ten goede. 

Deel van groter geheel: studentenas
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De gebiedsmanager is een onafhanke-
lijke professional die het proces van alle 
afgesproken acties bewaakt en aanjaagt 
waar nodig. De gebiedsmanager heeft 
kennis van en ervaring met alle nader te 
noemen instrumenten en weet waar, 
wanneer en met wie deze worden ingezet. 
Zijn of haar inzet is een voorwaarde voor 
alle hierna te noemen instrumenten.  De 
gebiedsmanager is een diplomatieke, 
betrouwbare en communicatieve profes-
sional. Hij/zij is spin in het web tussen de 
verschillende privaat – publieke partijen 
en zorgt dat de communicatie vlot 
verloopt. Een strategisch persoon, die ook 
op operationeel niveau ziet wat nodig is in 
het gebied en de weg weet om het voor 
elkaar te krijgen. 

Concreet betekent dit dat de gebiedsma-
nager de volgende rol vervult:

 - Spil in coördinatie en communicatie 
van de publiek-private-samenwer-
king.

 - Stimuleert, coördineert en verbindt alle 
zaken en mensen rond de uitvoering 
van de geplande acties.

 - Bevordert dat partijen verantwoorde-
lijkheid nemen voor eigen kerntaken.

 - Neemt voortouw in thema’s met 
duidelijk gedeelde verantwoordelijk-
heid.

 - Actief in het genereren van additionele 
gelden.

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is 
een regeling waarmee álle ondernemers 
en/of vastgoedeigenaren in een gebied 
gezamenlijk investeren in de kwaliteit 
van hun bedrijfsomgeving. Dat maakt 
de BIZ tot één van de krachtigste instru-
menten om het lokale ondernemingskli-
maat positief te beïnvloeden. Het budget 
van een BIZ kan bijvoorbeeld worden 
uitgegeven aan schoon, heel, veilig en 
promotie. Afhankelijk van het draagvlak 
is het ook mogelijk om in eerste instantie 
een BIZ voor ondernemers op te richten, 
en in een later stadium ook een BIZ 
voor eigenaren. In Nederland wordt de 
BIZ mogelijk gemaakt door landelijke 
wetgeving. Aan de oprichting gaat een 
formele procedure vooraf waarbij alle 
bijdrageplichtigen in het BIZ-gebied een 
stem kunnen uitbrengen over het al dan 
niet oprichten van een BIZ. De initiatief-
nemers (ondernemers en/of vastgoedei-
genaren) spelen een belangrijke rol in het 
ontwikkelen van de plannen voor de BIZ 
en in het creëren van draagvlak; de stad 
is hierin faciliterend. Als aan de formele 
draagvlakeisen wordt voldaan, is iedereen 
in het gebied bijdrageplichtig. Een BIZ in 
Nederland kan tot maximaal 5 jaar worden 
opgericht, en daarna worden verlengd.

De voornaamste kerncompetenties die 
hiervoor nodig zijn:

 - Goede communicatieve vaardighe-
den; 

 - Creatief/oplossings- en kans-gericht;

 - People manager (van bakker tot 
burgemeester);

 - Activator; 

 - Enthousiast;

 - Commercieel;

 - Kennis van de retailmarkt;

 - Affiniteit met online communicatie

Enkele kenmerkende eigenschappen van 
een BIZ zijn: 

 - Eerlijke verdeling financiële bijdragen  

 - Solide financiële basis en goed 
onderbouwd activiteitenplan

 - Lange termijn in plaats van ad hoc 
acties en investeringen  

 - Volwaardige partner voor overheden 
en commerciële partijen  

 - Meebetalen vergroot de wens tot 
meebepalen = meer participatie

 - Concrete resultaten leiden tot enthou-
siasme en betrokkenheid

 - Positieve bijdrage aan het lokale 
leefklimaat in het gebied

 - Kan worden opgezet voor ondernemers 
én/of vastgoedeigenaren

Bovendien zijn collectieve investeringen 
meestal goedkoper en effectiever. Vaak 
leidt een BIZ tot meer betrokkenheid en 
samenwerking in het gebied. De activitei-
ten van een BIZ zijn aanvullend op die van 
de gemeente. 

In de Overpoort zou een BIZ een heel 
mooi middel kunnen zijn om een betere 
samenwerking tussen ondernemers 
en vastgoedeigenaren te bewerkstelli-
gen, waarbij ze gezamenlijke financiële 
middelen kunnen inzetten om concrete 
verbeteringen in de straat te realiseren. Zo 
zouden ze bijvoorbeeld kunnen investeren 
in verlichting, streetbranding en het 
verfraaien van gevels (groen; kunst).

(SFEER)GEBIEDSMANAGER BEDRIJVENINVESTERINGS-
ZONE

Bedrijveninvesteringfonds

Horeca steward

Collectieve horeca-ontzegging 

Sluitingstijd

Afvalcollectief

Streetbranding en marketing

Online platform

Leegstaande panden

Terrassen

Samenwerking met universiteit
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BIZBIZ

Publiek domein (public domain)
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Mensen (people)
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We adviseren om het instrument Compaan 
in te zetten met als doel om een sterke 
samenwerking op het gebied van schoon, 
heel en veilig te realiseren. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is een online communi-
catieplatform ‘Chainels’. 

Door middel van de methodiek Compaan 
slaan de stakeholders in het gebied 
pragmatisch de handen ineen om aan de 
aantrekkelijkheid in het gebied te werken. 
Dit gebeurt volgens een stappenplan, 
waarbij eerst wordt geïnventariseerd 
wat nodig is in het gebied, waarna zeer 
concrete acties worden uitgezet. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen 
van graffiti, het repareren van straat-
meubilair, het toevoegen van gewenst 
meubilair (prullenbakken, fietsenstallin-
gen, etc), acties op gebied van veiligheid 
en handhaving. Iedere stakeholder heeft 
hierin een rol en verantwoordelijkheid. 

Doorgaans zijn de politie, gemeente en 
handelaren het meest actief in het traject 
en worden agendaleden uitgenodigd 
(handhaving, brandweer, etc.). De 
voortgang van het project wordt in een 
speciale module in Chainels bijgehouden. 
Met Chainels kunnen alle partijen van 
de Overpoort sámen 24/7 on- en offline 
samenwerken aan meer veiligheid, 
kwaliteit en economische ontwikke-
ling. Zowel het ondernemers- als het 
leefklimaat in winkel- en horecagebie-
den vaart wel bij gezamenlijk de échte 
vraagstukken aanpakken en oplossingen 
vinden. Bij een dergelijk platform kunnen 
ook de bewoners worden betrokken zodat 
ze actief kunnen meedenken over de 
verbetering van het gebied, en ook over 
actuele informatie kunnen beschikken 
betreffende evenementen en ontwikke-
lingen. 

Bestaande functionaliteiten van Chainels, 
zijn:

 - Multichannel: deelname voor iedereen 
via website, app en e-mail. Toegankelijk 
via alle gangbare browsers en bestu-
ringssystemen. Relevante berichten 
worden met één klik gebundeld en 
verstuurd in een nieuwsbrief; 

 - Communicatieplatform: er is een 
forum waar men elkaar eenvoudig kan 
vinden voor discussie, overleg of het 
simpelweg opperen van ideeën. Het 
monitoren hiervan is eenvoudig. Het 
is mogelijk om draagvlak te meten via 
polls en er zijn projectkalenders op te 
zetten die de deelnemers bijhouden; 

 - Alertsysteem: misdaad als diefstal, 
inbraak, vals geld of vandalisme kan 
simpel en snel gemeld worden; 

 - Onlinedatabase: bestanden, 
documenten, verslagen kunnen 
eenvoudig worden opgeslagen en 
zijn daarmee bereikbaar voor alle 
(gewenste) gebruikers; 

 - Online contentmanagement: leden-/ 
ondernemerslijsten, branche-infor-
matie, informatie over leegstand en 
mutaties zijn eenvoudig te bewaren 
en bij te houden. De database kan ook 
gekoppeld worden aan een publieke 
website voor externe communicatie. 

In Nederland wordt Chainels al in veel 
winkelcentra, winkelgebieden en bedrij-
venterreinen succesvol ingezet. Meer 
informatie op www.chainels.com

COMPAAN/CHAINELS 

Online platform - Chainels

Bedrijveninvesteringfonds

Horeca steward

Collectieve horeca-ontzegging 
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Horecastewards zijn gastheren en 
-vrouwen die o.a. gemeente, politie en 
beveiligingspersoneel helpen het uitgaan 
veilig en prettig te houden voor bezoekers 
en horecapersoneel. Ze zijn getraind op 
het omgaan met grote groepen bezoekers, 
invloeden van alcohol en drugs, EHBO en 
agressie/geweld. Ze zijn getraind in het 
gericht signaleren van overlastsituaties en 
-gedrag. Zij treden, na informeren van de 
politie, preventief en de-escalerend op. 
Bij inschatting van een mogelijke dreiging 
tot escalatie wordt altijd direct de politie 
ingeschakeld. Extra alert zijn de horecaste-
wards tijdens de uitloop van de stapnacht 
bij het vertrekken van grote groepen 
bezoekers huiswaarts. Door vriendelijk 
doch verzoekend optreden voorkomen 
zij veel overlast zoals hanggedrag, 
wildplassen of geluidsoverlast.

Met de inzet van de horecastewards 
kunnen de volgende doelen worden 
nagestreefd:

 - Het zijn van aanspreekpunt voor 
zoekend uitgaanspubliek

 - Het doorverwijzen van uitgaanspu-
bliek naar voor hen aantrekkelijke 
horeca

 - Het zijn van een van de visitekaartjes 

 -

 -

van de Overpoorstraat

Het uit de anonimiteit halen van 
personen met mogelijk ongepast 
gedrag

Het aanspreken van mensen op dit 
gedrag

 - Het voorkomen en/of sussen van 
confrontaties tussen uitgaanspubliek 
en politie of beveiliging

 - Het doorverwijzen van personen die 
meer hulp nodig hebben

Doel van een afvalcollectief is om met 
de lokale partners een methode te 
ontwikkelen om op een efficiënte-
re wijze het afval in te zamelen en te 
verwerken, waarmee zowel kosten als 
overlast (inclusief verkeersbewegin-
gen) worden verminderd. Hiervoor moet 
eerst onderzoek worden gedaan naar de 
inkomende afvalstromen (soorten afval 
en hoeveelheden), waar het afval vandaan 
komt, hoe de huidige afvalinzameling 
eruitziet, en wie er allemaal bij betrokken 
zijn. Op basis van de uitkomsten van dit 
onderzoek kan er een oplossing/systeem 
worden bedacht dat aansluit bij de lokale 
behoeften. In Nederland investeren de 
lokale ondernemers/eigenaren in een 
dergelijk collectief en hoeft de gemeente 
hier geen rol in te spelen (of slechts 
een faciliterende rol). Tevens wordt 
onderzocht op welke locatie(s) de onder-
grondse container door het Afvalcollectief 
geplaatst kan worden. Hierbij geldt het 
volgende stappenplan.

Stappenplan:

a. Inventarisatie huidige situatie

b. Inventarisatie visie huidige afvalinzame-
laars

c. Selectie afvalinzamelaar

d. Aanbod gebiedsgericht oplossing

 - locatie ondergrondse containers

 - aantal deelnemende bedrijven

 - kostenverdeling/begroting

e. Contract

 - ondernemers

 - afvalinzamelaar

f. Implementatie

g. Dagelijkse uitvoering

h. Evaluatie

HORECASTEWARDS AFVALCOLLECTIEF
Bedrijveninvesteringfonds
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Het invoeren van sluitingstijden voor 
horeca kan worden gebruikt om overlast 
(vandalisme, geluid, afval, wildplassen) 
te beperken, en de overgang tussen 
dag en nacht vlotter te laten verlopen. 
Als er een paar uur zit tussen het sluiten 
van de nachtzaken, en de start van het 
dag-aanbod, kan deze tijd worden gebruikt 
om de zaken en straat te reinigen. Ook 
beperkt dit mogelijke conflicten op straat 
tussen bezoekers van het nachtleven en 
degenen die overdag gebruikmaken van 
de straat.

Branding is het creëren van een unieke en 
onderscheidende merkbeleving bij een 
of meer doelgroepen, gekoppeld aan een 
product, dienst, persoon, organisatie of 
overtuiging.

Streetbranding is een verbijzonderde vorm 
van branding gericht op het creëren van 
een geheel van samenhangende beelden, 
gevoelens en gedachten die (regelmatige) 
bezoekers, gasten en klanten exclusief 
aan een geografische plaats of gebied 
koppelen.

Een positief en onderscheidend 
streetbrand vergroot en versterkt de 
aantrekkingskracht en de herkenbaarheid 
van het gebied. Het helpt gericht nieuwe 
bezoekers aan te trekken, bestaande 
bezoekers te behouden en hun loyaliteit 
te vergroten. 

Terrassen zijn een goed instrument om 
de verblijfswaarde van het gebied, met 
name overdag, te versterken. Daarnaast 
zijn terrassen een ideaal middel om de 
gesloten gevelstructuur en naar binnen 
gekeerde horeca een opener en vriende-
lijker karakter te geven en de handelaren 
meer betrokken te maken bij beheer 
en gebruik van de openbare ruimte. 
Doordat de handelaren middels hun 
terras betrokken worden bij het gebruik 
van de openbare ruimte zal de overlast 
veroorzaakt door vervuiling en/of vernie-
lingen naar verwachting afnemen. 

Leegstand is altijd een symptoom van 
andere ontwikkelingen, dus moet de 
aanpak van leegstand niet losstaan van 
andere oplossingen. Leegstaande of 
verpauperde panden geven de straat een 
armoedige aanblik en geeft een onveilig 
gevoel, door (tijdelijke) maatregelen 
m.b.t. leegstaande panden/etalages en 
gevelaanpak kan de aantrekkelijkheid van 
de straat worden vergroot. Om leegstand 
duurzaam aan te pakken is het nodig 
om een brancheringsplan op te stellen. 
In dit plan wordt de visie op de straat 
verbonden aan het gewenste aanbod in de 
straat. Daarnaast wordt in kaart gebracht 
welke panden leegstaan of verborgen 
leegstaan, en waar mogelijk waarom 
(huurprijs, achterstallig onderhoud, etc.). 
De vastgoedeigenaren van deze panden 
worden benaderd om actief mee te 
denken en deel te nemen in de aanpak. 
De gewenste branches worden benaderd 
om te gaan ondernemen in de straat. 
Naast deze duurzame aanpak kan er direct 
worden begonnen met het faciliteren van 
pop-up stores. Dit kan de aantrekkings-
kracht voor het gebied en het imago 
direct al een impuls geven. Het tegelijker-
tijd verfraaien van gevels en leegstaande 
etalages kan de uitstraling van het gebied 
direct verbeteren. 

SLUITINGSTIJDEN STREET-
BRANDING

TERRASSEN LEEGSTANDS-
AANPAK
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Uit de interviews, de enquêtes, bijeen-
komsten, observaties en gebiedsana-
lyse komen de volgende belangrijkste 
bevindingen naar voren:

Transformatie van avondfunctie naar ook 
meer dag-functie is wenselijk, waarbij 
meer aanbod van eetgelegenheden, 
detailhandel en studieplekken/vergader-
ruimtes als voorbeelden worden genoemd. 
Daarnaast is het ook van belang om goed 
na te denken over het zomer-leven (juli, 
augustus, 1ste helft september) en het 
winter-leven (eind december, januari) 
wanneer de studenten massaal naar 
elders wegtrekken.  Het aantrekken van 
een andersoortig dag-aanbod moet zich 
dus niet alleen richten op de student, maar 
voorzien in de behoefte van een bredere 
doelgroep.

Door de versterking van de dag-functie zal 
het grote aantal panden met een gesloten 
uitstraling verdwijnen en ontstaat er 
overdag meer levendigheid in de straat. 
De ontwikkelingsvoorstellen die tijdens 
de klankbordgroepen toegelicht zijn 
met betrekking tot het Liberaal Archief 
en de Octopus zorgen eveneens voor 
een meer open structuur van de gevels. 
Ook zullen de handelaren door een open 
gevelstructuur zich meer betrokken gaan 
voelen bij de openbare ruimte en zal de 
urgentie toenemen om de overlast zoals; 
etensresten, peuken, verpakkingen, 
braaksel en urine aan te pakken. Tevens 
zal bij een toenemende dag-functie 
het belang groeien om de uitstraling en 
kwaliteit van de gevels van de panden te 
verbeteren. Hierbij wordt het aanbrengen 
van gevelgroen als een interessante optie 
genoemd.

Om de dag-functie van de Overpoort-
straat te kunnen versterken zijn sluitings-
tijden en terrassen twee heel belangrijke 
instrumenten. Sluitingstijden moeten 
ervoor zorgen dat de overgang tussen 
dag en nacht vlotter kan verlopen. Als 
er een paar uur zit tussen het sluiten 
van de nachtzaken, en de start van het 

dag-aanbod, kan deze tijd worden gebruikt 
om de zaken en straat te reinigen. Ook 
beperkt dit mogelijke conflicten op straat 
tussen bezoekers van het nachtleven en 
degenen die overdag gebruikmaken van 
de straat. Dit komt de leefbaarheid en 
daarmee ook het imago van de straat ten 
goede. Voor de exploitatie van dag-horeca 
is vanuit economisch oogpunt bezien 
de aanwezigheid van terrassen met een 
bepaald volume een belangrijk onderdeel. 
Zonder terrassen met een bepaald volume 
zal de ontwikkeling van dag-horeca niet 
of nauwelijks mogelijk zijn. Echter zal 
de grootte qua m2 van het terrasvolu-
me worden bepaald door de mobiliteits-
functie en de herinrichting van de straat. 
De haalbaarheid van terrassen met een 
bepaalde capaciteit waardoor het voor 
handelaren interessant wordt om hierin 
te investeren moet nog nader onderzocht 
worden.

Uit de gesprekken en enquête blijkt dat 
men enthousiast is over de mogelijkheden 
die een autovrije of -luwe straat biedt voor 
een ander soort gebruik van de openbare 
ruimte. Het busverkeer blijft hierbij echter 
een belangrijk aandachtspunt. Tijdens de 
stuurgroepbijeenkomst is vastgesteld dat 
er twee scenario’s mogelijk zijn.

Een eerste optie waarbij de bus in twee 
richtingen blijft rijden, maar binnen een 
versmald profiel, al dan niet met lokale 
verbredingen. Het voordeel hiervan is 
dat de huidige situatie mét bushalte 
kan blijven, maar er ook plaatselijk meer 
verblijfsruimte kan worden gecreëerd.

De tweede optie waarbij de bus in enkele 
richting zuidwaarts door de straat rijdt en 
noordwaarts wordt omgeleid. Dit levert 
een goede circulatie op en de verblijfs-
ruimte in de straat kan worden verbeterd. 
Binnen elk van deze opties is het 
aanbevolen om vanaf een nog te bepalen 
avonduur een vast omleidingstraject te 
voorzien.

Uit de enquête blijkt dat de Overpoort-
straat op dit moment niet wordt gezien 
als een geschikte woonlocatie. In het 
voorstel wordt echter een duidelijke rol 
voor wonen in de Overpoortbuurt gepre-
senteerd, weliswaar met differentiatie 
in de doelgroep voor de Overpoortstraat 
en de directe omgeving. Door wonen 
in de straat toe te staan versterk je de 
dagfunctie en creëer je betrokkenheid 
(bewoners zijn doorgaans meer betrokken 
bij hun straat dan bezoekers). Uitgangs-
punt is dat wonen niet verplicht is, maar 
mogelijk moet blijven. Voor de Overpoort-
straat zelf wordt short-stay, studenten-
accomodatie (kotten/Erasmusstudenten) 
gestimuleerd. Voor de omliggende buurt 
worden ook grondgebonden, gezinswo-
ningen als een meerwaarde gezien. Hier 
ligt de focus op het harmoniseren van de 
wensen/gebruikseisen van de studenten-
populatie t.o.v. de permanente bewoners. 

Daarnaast is in de klankbordbijeenkomst 
(11 juni) een korte discussie gevoerd over 
het ‘merk’ Overpoort. In de stad zijn diverse 
sfeergebieden aangeduid. De Overpoort-
buurt maakt deel uit van één van die 
sfeergebieden, dat echter veel ruimer is 
dan de Overpoortbuurt zelf. De branding 
zal dan ook gedifferentieerd moeten 
gebeuren. Sommige sfeergebieden weten 
zich als gebied al sterk te profileren (zoals 
Linkeroever). De Overpoortstraat heeft wel 
een heel duidelijk profiel, maar is daarmee 
nog geen sterk merk. De branding van de 
Overpoortstraat kan een mooie start zijn 
voor de mogelijk latere algehele branding 
van het sfeergebied waar zij onderdeel 
vanuit maakt.  Een ‘Streetbranding’ traject 
kan helpen, om de gedeelde opvattingen 
over de straat (onder diverse stakeholders) 
samen te brengen en een sterke propositie 
voor de straat neer te zetten. 

Om de nieuwe toekomstvisie van de 
Overpoortstraat te realiseren is samen-
werking een belangrijke voorwaarde. Er 
is op dit moment geen sprake van een 
duidelijke samenwerkingstructuur tussen 
de verschillende stakeholders. Tevens 

ontbreekt het aan één persoon die de 
centrale regie en uitvoering begeleid. 
Belangrijk is dat deze persoon er komt 
zodat de verbinding tussen de activitei-
ten op zowel het strategische, tactische 
als operationele niveau gelegd wordt en 
de projecten binnen het actieplan ook 
daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. 
Verder is het wenselijk dat naast de 
Stad Gent, bewoners, politie, universi-
teit, handelaren, ook de vastgoedeige-
naren en brouwerijen/drankhandelaren 
bij het samenwerkingsverband worden 
betrokken. Zij hebben een belangrijke rol 
bij het verwezenlijken van een gedifferen-
tieerd aanbod en daarmee de versterking 
van de dagfunctie van de Overpoortstraat.

Tevens is geconstateerd dat de samen-
werking en uitvoering van de verschil-
lende acties (projecten) de nodige 
investeringen met zich meebrengen. 
Daarom is het belangrijk om van tevoren 
goed te bepalen op welke wijze de 
kosten gedekt kunnen worden. Een van 
de instrumenten die hierbij zijn genoemd 
is de invoering van een BIZ of soortgelijk 
instrument, (Europese) subsidies zoals 
EFRO. Verder is het belangrijk om zoveel 
mogelijk aan te haken op bestaande initia-
tieven en gebruik te maken van bestaande 
middelen zoals de gevelsubsidie naar 
interne aanpassingen en huurkortingen 
door brouwerijen.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN
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De bevindingen hebben de volgende 
aanknopingspunten voor het actieplan 
opgeleverd.

Het plan zal zich richten op drie belangrijke 
thema’s die tijdens de gesprekken aan 
bod zijn gekomen, te weten: Organisatie 
& samenwerking, schoon-heel-veilig, 
aanbod & imago. Binnen deze thema’s 
zullen verschillende instrumenten 
worden benoemd die een belangrijke 
bijdrage leveren aan de realisatie van 
de toekomstvisie waarin de versterking 
van de dag-functie van de Overpoort-
straat centraal staat. Bij het vaststellen 
van de instrumenten zal gebruik worden 
gemaakt van de ervaring en kennis die 
Stad & Co heeft opgedaan binnen gelijk-
soortige projecten zoals het Stratumseind 
in Eindhoven. Deze kennis en ervaring is 
uitgebreid gedeeld met de stakeholders 
tijdens het werkbezoek dat zij eind januari 
2018 hebben gebracht aan deze grootste 
uitgaansstraat van Nederland.

Binnen de verschillende overlegmomen-
ten van de klankborgroep en stuurgroep 
wordt uiteindelijk bepaald welke instru-
menten onderdeel zijn van het actieplan.

Tenslotte hebben de partijen met elkaar 
vastgesteld dat de diverse instrumen-
ten elkaar versterken en dat het integraal 
inzetten daarvan een must is. Het is 
onwenselijk om aan ‘cherry-picking’ te 
doen. Bijvoorbeeld: Het is niet zinvol 
de leegstand aan te pakken, als er geen 
idee is over het gewenste aanbod van de 
straat, leegstandsaanpak en streetbran-
ding versterken elkaar. Een communica-
tieplatform dient ter ondersteuning van 
‘schoon, heel en veilig’ trajecten en ter 
bevordering van de communicatie tussen 
de (verenigde) ondernemers en overige 
stakeholders. Terrassen toestaan, zonder 
afspraken te maken over openbare ruimte 
gebruik en sluitingsuren, kan ertoe leiden 
dat de terrassen enkel gaan dienen ter 
ondersteuning van het huidige aanbod, 
wat niet wenselijk is. 

AANKNOPINGSPUNTEN ACTIEPLAN
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OPDRACHTGEVER

OPDRACHTHOUDER

Het actieplan heeft als doel om door 
middel van een integrale aanpak uitvoering 
te geven aan een totaalpakket van instru-
menten om de gezamenlijk opgestelde 
toekomstvisie van de Overpoort te 
realiseren.

Het actieplan bevat zowel korte, 
middellange als lange termijn acties. Om 
draagvlak te creëren voor het project 
is het belangrijk dat er op korte termijn 
zichtbare resultaten worden geboekt, de 
zogenaamde ‘quick-wins’. Bij iedere actie 
zullen wij dan ook aangeven binnen welke 
termijn deze uitgevoerd kan worden. 

Doel Korte, middellange en lange termijn
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De uitvoering van dit actieplan staat of valt 
bij een krachtige samenwerking tussen de 
verschillende stakeholders. Samenwer-
king is in beginsel gebaseerd op begrip, 
vertrouwen en respect. Gedurende het 
proces is het belangrijk dat alle partijen 
met name binnen hun communicatie oog 
blijven houden voor deze drie aspecten. 
Het zijn drie basisvoorwaarden waarop 
samenwerking gebaseerd is. Zonder deze 
begrippen is er geen succesvolle samen-
werking mogelijk. Daarnaast zijn nog drie 
punten van groot belang: heldere taken 
en rollen (structuur), de juiste mentaliteit 
(cultuur) en het toepassen van de juiste 
instrumenten om het gewenste doel te 
bereiken (strategie).

Om efficient en effectief te kunnen 
samenwerken moet je weten wat je met 
elkaar wilt bereiken en hoe je dit wilt doen. 
Met andere woorden het is belangrijk om 
een duidelijke doel/visie te hebben en 
de juiste strategie om die te bereiken. 
Om van A naar B te gaan is een structuur 
van samenwerken nodig. Structuur volgt 
altijd de strategie en niet omgekeerd. Om 
doelgericht te kunnen samenwerken is 
een heldere project- of organisatiestruc-
tuur nodig. Een structuur met duidelijke 
communicatielijnen en vaste overleg-
momenten. Praat niet over elkaar maar 
met elkaar. Sommige onderwerpen zijn 
beter om in een live gesprek met elkaar 
te bespreken in plaats van via de mail 

of social media. Het fysiek bij elkaar 
blijven komen en het elkaar ontmoeten 
is belangrijk in het kader van begrips-
vorming en het creëren van vertrouwen. 
Tevens is voor het vertrouwen binnen het 
samenwerkingsproces belangrijk dat er 
zichtbare resultaten (quick wins) gerea-
liseerd worden. Ook is de mentaliteit 
belangrijk. Het gaat om het vinden van 
gelijkgestemde geesten. Kijken wat er 
wel mogelijk is in plaats van wat er niet 
kan. Mensen die vinden dat het glas altijd 
halfvol is in plaats van halfleeg. Mensen die 
bereid zijn om zijn/haar individuele belang 
ondergeschikt te maken aan dat van een 
collectief. Mensen die willen bijdragen 
aan een verbetering van hun omgeving en 
niet alleen maar voor zichzelf of hun eigen 
organisaties iets komen halen. Het gaat 
er immers vooral om wat een persoon 
of organisatie voor de Overpoorstraat 
kan betekenen en in mindere mate wat 
de Overpoorstraat voor een persoon of 
organisaties kan doen.

Om de samenwerkingstructuur, doelen, 
acties, taken en rollen van de verschil-
lende organisaties gezamenlijk vast 
te leggen zal er aan het begin van het 
project een engagementsverklaring 
worden opgesteld. Middels de onderte-
kening van deze overeenkomst bekrach-
tigen de deelnemers hun bijdragen aan 
de realisatie van de toekomstvisie van de 
nieuwe Overpoortstraat.

BELANG VAN SAMENWERKING

Naast de fysiek-ruimtelijke ontwikke-
ling die de langtermijnvisie in zich draagt 
(de harde kant), zit er ook duidelijke een 
zachte kant aan dit project.  Een straat 
of gebied kan alleen maar succesvol tot 
ontwikkeling gebracht worden als in beide 
kanten geinvesteerd wordt. We geloven 
dan ook stellig in de combinatie die we 
hier presenteren: een combinatie van het 
ontwikkelen van de openbare ruimte, de 
stenen en mobiliteit (de hardware) met 
het intensiveren van de publiek-private 
samenwerking (de software). Het project 
Overpoortbuurt valt of staat bij deze 
combinatie hardware/software, we zijn 
er van overtuigd dat bij enkel focus op 
hardware dat de straat uiteindelijk weer 
met hetzelfde probleem te maken krijgt. 
Dan hebben we aan symptoombestrijding 
gedaan.

ze aanspreken op hun verantwoordelijk-
heid. En je kunt ze meer directe invloed op 
het gebied geven. Als uitbaters, bezoekers 
en bewoners de Overpoortstraat als ‘hun 
straat’ gaan zien zijn ze ook oprecht bereid 
om van hun straat de mooiste straat van 
Gent te maken.

Veel van de instrumenten die we 
voorstellen, worden succesvol ingezet 
in Nederland. We zijn er ons van bewust 
dat de Nederlandse werkwijze niet altijd 
één-op-één te kopiëren is naar Gent. 
Of zoals het mooi genoemd werd, dat 
de Gentse werkwijze met een sauce 
hollandaise kan worden bedekt. Maar we 
kunnen wel van elkaar leren.   

Publiek-private samenwerking

Nederland-Vlaanderen

Onze overtuiging is dat het transfor-
meren van het gebied samen gaat met 
de gebruikers, met name de uitbaters/
handelaren, bezoekers en bewoners. Voor, 
tijdens en na het traject. Door de betrok-
kenheid van deze spelers te vergroten, 
kun je de spelers ook aanspreken op 
wederkerigheid: dat ze niet alleen komen 
halen, maar ook komen brengen. Je kunt 

Bekendheid - betrokkenheid - 
wederkerigheid

We willen de inzet en samenwerking in 
het gebied versterken en verankeren. 
De cultuur is nu vooral nog top-down: 
de gemeente betaalt en bepaalt. Dit 
stimuleert bij de andere partijen niet de 
bereidheid tot coproductie of cocreatie. 
Door gebruikers in het gebied mee te laten 
betalen en mee te laten bepalen, direct 
invloed te geven in hun gebied, wordt de 
betrokkenheid voor het gebied groter. 
Betrokkenheid stimuleert de bereidheid 
om tijd, geld en de nodige energie te 
investeren in het project. Hierbij geldt het 
principe dat door aandacht alles mooier 
wordt. Kan je nagaan wat collectieve 
aandacht met een straat of gebied kan 
doen. Dit zal echter niet van vandaag op 
morgen gebeuren. Het is een geleidelijk 
proces dat bij alle partijen geloof en 
vertrouwen nodig heeft. Door gebruikma-
king van instrumenten uit het handboek 
en voortbouwend op reeds bestaande 
instrumenten, waaronder bijvoorbeeld 
de vzw BIG en gemeenschapswachters 
kunnen op korte, middellange en lange 
termijn mooie resultaten worden geboekt. 

Naast het gewoon blijven doen waar 
iedereen goed in is, is het ook een proces 
van cultuur- en mentaliteitsverandering 
dat de nodige tijd en energie vergt.

Maar die energie is er nu. Er is veel energie 
rond de Overpoort. Er is veel betrok-
kenheid, interesse en er zit potentieel. 
Belangrijk is om niet te lang te wachten 
met de vervolstap en hiervan optimaal 
gebruik te maken!

Duurzaam borgen

DEEL B / AANZET TOT ACTIEPLAN 02 SAMENWERKING
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Bij de uitvoering van de langetermijnvi-
sie en het hieraan gekoppelde actieplan 
zijn een groot aantal partijen betrokken. 
Iedere partij heeft zijn/haar eigen belang 
binnen het project en tevens zijn/haar 
eigen rollen en taken. Om de samenwer-
king voor eenieder helder en transparant 
te maken is het belangrijk dat alle partijen 
deze belangen, rollen en taken van elkaar 
kennen. Hierdoor ontstaat wederzijds 
begrip en wordt ook duidelijkheid wat 
partijen over en weer als bijdrage van 
elkaar mogen verwachten.  

De volgende partijen zijn bij het project 
betrokken;

 - handelaren, hebben primair een 
economisch belang. Vanuit dit belang 
willen zij zich vaak ook inzetten voor 
onderwerpen die te maken hebben 
met de leefbaarheid en veiligheid 
van het gebied omdat dit basisvoor-
waarden zijn om economisch goed te 
kunnen blijven functioneren.

 - stad Gent, staat voor het ‘publieke 
belang’. Dit brede belang heeft primaire 
betrekking op openbare ruimte en 
raakt feitelijk alle aspecten van een 
gebied waaronder de fysiek-ruimtelij-
ke, sociale en economische.

 - politie, is primair verantwoordelijk 
voor de openbare orde en veiligheid 
en heeft er dus een groot belang bij 
dat dit goed geregeld is in een gebied. 

 - b ro u w e r i j e n / d ra n k h a n d e l a r e n , 
hebben een economisch belang. 
Zij hebben er een belang bij dat 
zoveel mogelijk bedrijven gedurende 
meerdere dagen in de week, zowel 
overdag als ’s avonds geopend zijn. 

 - vastgoedeigenaren, hebben een 
economisch belang. Zij hebben er 
een belang bij dat de waarde van 
hun panden stijgt en de huurprijs zo 
hoog mogelijk is. De kwaliteit van de 
omgeving waarin het pand gesitueerd 
is, is hier mede bepalend in.

Omdat het tot op heden ontbroken heeft 
aan een duidelijke visie is er binnen de 
huidige samenwerking een gebrek aan 
focus, samenhang en organisatiekracht. 
De uitdrukking; ‘als je niet weet naar 
welke haven je wilt varen is geen enkele 
wind de goede’ is hierop van toepassing. 
Als je geen gemeenschappelijke stip op 
de horizon hebt en de partijen wel met de 
beste intentie gaan samenwerken, is het 
bijna onvermijdelijk dat gedurende het 
proces er onduidelijkheid ontstaat, waarbij 
misverstanden en verkeerde verwach-
tingen direct op de loer liggen en de kans 
op onbegrip en wantrouwen toeneemt. 
Hierdoor stagneert het proces van samen-
werking en krijgt de samenwerking in de 
basis een grote klap te verduren. 

Ondanks de wrijving en escalatie die er 
tussen sommige partijen in het verleden 
is geweest, is er bij alle partijen nog 
steeds de bereidheid aanwezig om te 
willen samenwerken. De samenwer-
king heeft zich in het verleden vooral 
gericht op onderdelen van het tot dan toe 
ontbrekende grotere geheel. Het nadeel 
hiervan is dat de samenwerking dan eerder 
stagneert of escaleert omdat de evenwich-
tigheid en de samenhang ontbreekt. Als je 
op onderdelen samenwerkt is dikwijls het 
voordeel voor de ene partij groter is dan 
voor de ander. Of in het slechtste geval 
voelt de ene partij zich benadeelt ten 
opzichte van de ander.

Tevens heeft het tot op heden ontbroken 
aan een gemeenschappelijk gedragen 
(integraal) plan. Een plan is nodig om van 
A naar B te komen. Belangrijk hierbij is dat 
alle partijen zich herkennen in het plan 
en dat er dus een collectief draagvlak, 
zowel organisatorisch als financieel, 
aanwezig is voor de uitvoering. Belangrijk 
aandachtspunt hierbij vormen nog wel 
de brouwerijen/drankhandelaren en 
vastgoedeigenaren. Zij zijn op dit moment 
nog onvoldoende betrokken bij het project 
en dienen na vaststelling van de langeter-

mijnvisie en in het kader van de uitvoering 
van het actieplan nog actief benaderd te 
worden voor deelname.

En tenslotte kan er pas echt een goede 
focus ontstaan als één persoon verant-
woordelijk wordt gemaakt voor de centrale 
regie. Iemand moet de kapitein op het 
schip zijn die de bemanning aanstuurt om 
van A naar B te bewegen.

 - universiteit Gent, heeft een 
gebruikers- en omgevingsbelang. 
De universiteit / hogescholen en de 
Overpoortstraat zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. De Overpoort-
straat maakt het studeren in Gent leuk, 
waardoor studenten voor de universi-
teit van Gent kiezen. In een prettige 
leefbare, veilige, bruisende omgeving 
is het prettig om naar school te gaan.

 - bewoners, hebben primaire een 
omgevingsbelang. Daarnaast zijn de 
bewoners (potentiële) gebruikers en 
hebben zij, indien zij in het bezit zijn 
van een eigen woning, in geringe mate 
ook een economisch belang. 

Om succesvol te kunnen samenwerken is 
het belangrijk dat alle partijen hun eigen 
belang onder ogen zien en op basis hiervan 
gemotiveerd zijn om een actieve bijdrage 
te leveren aan de realisatie van de nieuwe 
visie en de uitvoering van het actieplan. 

Zoals aangegeven hebben de handelaren, 
vastgoedeigenaren en brouwerijen vooral 
een economisch belang. Zij hebben de 
belangrijke rol en taak om zich in te zetten 
voor de verandering van het horeca-aan-
bod van Nightlife naar Daylife. Waarbij de 
vastgoedeigenaren tevens de taak hebben 
om de uiterlijke kwaliteit van hun panden 
te verbeteren. De stad Gent heeft, vanuit 
zowel ruimtelijk, sociaal-maatschappe-
lijk als economisch belang, de taak om 
de juiste randvoorwaarden te scheppen 
die dienend zijn voor de realisatie van de 
nieuwe visie.

De politie heeft de belangrijke taak om de 
openbare orde en veiligheid te handhaven 
en een veilige en daardoor prettige 
omgeving voor de studenten en bewoners 
te creëren. De bewoners en universiteit 
hebben een leefbaarheids/omgevings-
belang en zij kunnen vanuit hun rol 
meedenken en adviseren in de ontwikke-
ling en uitvoering van de plannen.

02 SAMENWERKING

OVERZICHT STAKEHOLDERS EN HUN 
BELANGEN

HUIDIGE SAMENWERKING EN 
VERBETERMOGELIJKHEDEN
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Om de gezamenlijk visie en het actieplan 
met elkaar te bekrachtigen en aan te 
tonen dat er een collectief draagvlak is, 
kan een gezamenlijke ondertekening van 
een vorm van ‘engagementsverklaring’ 
plaatsvinden. Een voorbeeld van hoe zo’n 
overeenkomst er uit zou kunnen zien, is te 
vinden in bijlage.

02 SAMENWERKING

GEZAMENLIJKE ONDERTEKENING 
ENGAGEMENTSVERKLARING

 
Engagementsverklaring  

OVERPOORT 2.0 
 
Ondergetekenden: 
Vertegenwoordigers van; 
- Stad GENT 
- Handelaren (Gentse Tappers) 
- Politie 
- Universiteit en Hogeschool 
- Bewoners 
(Mogelijk ook nog Brouwerijen/drankenhandel en Vastgoedeigenaren hieraan toevoegen). 
 
1. Overwegende en wetende dat 
1.1.  Het project ‘Overpoort 2.0’ tot doel heeft om de Overpoorstraat vitaal te maken en  

te houden, waarbij het gaat om de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en  
economische aantrekkelijkheid. 

1.2 Overpoortstraat 2.0 betrekking heeft op de volgende gebiedsaanduiding; (straten 
noemen die deel uitmaken van het gebied)  

1.3 Op initiatief van de Stad Gent in samenwerking met de Gentse Tappers, 
daghandelaars, Ugent, Hogeschool, politie en bewoners een langetermijnvisie met een 
eerste aanzet tot actieplan is vastgesteld  

1.4 Bij betrokken partijen de overtuiging bestaat dat de ‘vitaliteit’ van de Overpoorstraat 
alleen verbeterd en behouden kan blijven door middel van een integrale 
samenwerking waarbij de uit te voeren maatregelen niet losstaand maar in 
samenhang en afstemmingen dienen gerealiseerd te worden. 

1.5 Iedere vertegenwoordiger in staat en bereid is zijn/haar inspanningsverplichtingen na 
te komen vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. 

 
2. Komen samen overeen dat:  
2.1 Het wenselijk is om nadere afspraken te maken over de realisatie van de toekomstvisie 

en het uit te voeren actieplan 
2.2 De gezamenlijke inspanningen gericht zijn op;  
 A. Beheer 

* een schone en veilige omgeving ontstaat door aanpak van vervuiling, 
vernielingen, overlast en criminaliteit.  

* het inzetten van instrumenten als; horecastewards, compaan (inclusief 
chainels) en het afvalcollectief. 
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4.3 De Stad Gent fungeert als meldpunt voor vragen en opmerkingen over de inhoud van 
deze verklaring. 

4.4 De engagementsverklaring treedt in werking zodra alle partijen de verklaring hebben 
ondertekend.  

4.5 Partijen beogen met deze verklaring niet om juridisch afdwingbare rechten en plichten 
in het leven te roepen.  

4.6 Partijen spreken uit dat het actieplan ieder jaar geëvalueerd wordt. De Stad Gent 
neemt hierin het initiatief.  

4.7 Partijen spreken uit dat indien een van de partijen van mening is dat deze 
engagementsverklaring gewijzigd of aangevuld dient te worden, dit in overleg gebeurt 
met alle betrokken partijen. Een herziening van deze verklaring is van kracht zodra 
deze door alle partijen is ondertekend.  

4.8 Partijen spreken af dat de engagementsverklaring stilzwijgend wordt verlengd voor 
eenzelfde periode (3 jaar), tenzij partners anders afspreken.  

 
5. Ondertekening contract 
(Deelnemende partijen noemen met vermelding van namen en functies van tekenbevoegden, 
inclusief datering en plaats ondertekening). 
 
 

B. Programmatie 
* de realisatie van meer diversiteit van aanbod in de straat, waardoor naast de 

bestaande nachtfunctie ook de dagfunctie van de straat wordt versterkt, 
waaronder het creëren van meer voorzieningen voor studenten zoals 
bjvoorbeeld studeer- en vergaderruimtes. 

*  het inzetten van instrumenten als; terrassen, sluitingstijden en streetbranding. 
C. Publiek domein 
* een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte door onder andere 

het aanbrengen van meer (gevel)groen, het opknappen van de gevels en het 
plaatsen van terrassen met het oog op het versterken van de dagfunctie. 

* het inzetten van instrumten als; branchering en leegstandsaanpak 
* de realisatie van een ander straatprofiel en -gebruik dat meer gericht is op 

verblijven en ontmoeten en zo ondersteunend is aan de beoogde 
programmatie; 

2.3 Er concrete afspraken gemaakt worden om invulling te geven aan publiek-private 
samenwerking die gekoppeld zijn aan de rollen en taken die een ieder vanuit zijn/haar 
eigen organisatie kan verrichten. 

2.4  De rollen en taken zoals omschreven in het actieplan als uitgangspunt dienen om 
verdere afspraken maken. 

2.5 Partijen de uitgangspunten, randvoorwaarden, taken, rollen en 
verantwoordelijkheden die nodig zijn om de langetermijnvisie en het actieplan uit te 
voeren, in deze overeenkomst vastleggen. (Dit punt 2.5 - dient dus nog nader 
uitgewerkt te worden en bij deze overeenkomst gevoegd te worden) 

2.6 Partijen regelmatig bijeenkomen in een nog nader te bepalen overlegstructuur om de 
voortgang van het actieplan te bespreken; 

2.7 Partijen de samenwerking jaarlijks zullen evalueren en bij een positieve uitslag steeds 
(feestelijk) zullen verlengen. 

 
3. Duur van de verklaring (looptijd, wijziging, opzegging, geschillen)  
(Hierin kan worden opgenomen dat de samenwerkende partijen bijvoorbeeld besluiten een 
samenwerkingsverband aan te gaan voor een periode van 3 jaar, na ondertekening van deze 
verklaring. Aan het eind van ieder jaar wordt het functioneren van de samenwerking 
inhoudelijk en organisatorisch beoordeeld door de partijen zelf, waarna de partijen in 
gezamenlijkheid beslissen over de continuering van de verklaring of, een andere wijze van 
samenwerking c.q. organisatie) 
 
4. Slotbepalingen 
4.1  Partijen spannen zich in om de gemaakte afspraken in deze engagementsverklaring na 

te komen en spreken elkaar daarop aan wanneer dit niet gebeurt.  
4.2 De projectroep ‘Overpoort 2.0’ bewaakt de uitvoering van deze verklaring.  



instrumentarium02

deel B
aanzet tot actieplan
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Om de visie van de Overpoortstraat te 
realiseren is gekozen voor een integrale 
aanpak die zich richt op een drietal 
thema’s, te weten

1. Organisatie & Samenwerking

2. Schoon, heel en veilig

3. Aanbod & Imago

Omdat deze thema’s onderdeel zijn van 
het grote geheel dienen de verschillen-
de instrumenten binnen deze thema’s 
integraal worden toegepast. Omdat de 
diverse instrumenten elkaar versterken 
is het onwenselijk om slechts een aantal 
instrumenten in te zetten. ‘Cherry-picken’ 
moet daarom te allen tijde voorkomen 
worden. Wat de betekenis is van ieder 
instrument staat weergegeven in 
het instrumentenhandboek (Deel A: 
hoofdstuk…)

Hieronder zullen we per instrument aan 
geven waarom het zo belangrijk is voor de 
Overpoorstraat, wat het verschil is tussen 
de Gentse (Vlaamse) en/of Nederlandse 
situatie,  wie er voor verantwoordelijk zijn 
bij de uitvoering, wanneer het kan worden 
uitgevoerd en wat de kosten zijn.

Om de problematiek in de Overpoort-
straat structureel aan te pakken is een 
stevige samenwerking tussen de diverse 
stakeholders in het gebied noodzakelijk. 

Bottom-up

Omdat wij sterk geloven in een bottum-up 
aanpak zijn wij van mening dat het in de 
basis belangrijk is dat alle handelaren in 
de straat goed verenigd zijn en dat er een 
collectief draagvlak aanwezig is voor de 
uitvoering van de plannen. Belangrijk is dat 
naast de Gentse Tappers ook de andere 
handelaren zich gaan organiseren in een 
handelaren collectief. Door structureel 
samen te werken creëren zij een sterke 
positie voor zichzelf naar gemeente, 
vastgoed en overige stakeholders. De 
samenwerking moet goed georganiseerd 
en geborgd zijn, bij voorkeur door het 
verenigen van de ondernemers en het 
werken met beproefde (communicatie-)
methodieken.

Binnen het thema ‘Organisatie & Samen-
werking’ staan de volgende drie instru-
menten centraal, te weten:

 - Gebiedsmanager/sfeergebiedsmana-
ger

 - Bedrijven-Investering-Zone (BIZ)/
Business Improvement District (BID)

 - Chainels

THEMA 1: 
ORGANISATIE EN 
SAMENWERKING

DEEL B / AANZET TOT ACTIEPLAN 03 INSTRUMENTARIUM

Waarom?

Doel van de inzet van een gebiedsmana-
ger is het bewaken van het gezamenlijke 
proces van samenwerking, het aanjagen/
coördineren van acties en het organiseren 
van de onderlinge communicatie. 

Nederlandse vs. Gentse situatie

In Nederland wordt in zeer veel centrum- 
en winkelgebieden gewerkt met een 
gebiedsmanager. De inzet hiervan is 
verschillend (operationeel, tactisch en/
of strategisch), afhankelijk van de vraag 
vanuit de straat of gebied. Soms krijgt 
de gebiedsmanager de opdracht vanuit 
de gemeente, vanuit de ondernemers-
vereniging (doorgaans een BIZ-vereni-
ging) of de vastgoedeigenaars. Vaker ook 
een combinatie van partijen. Er is geen 
wetgeving rond de inzet van gebieds-
managers, wel is er in diverse regio’s een 
subsidieregeling, zoals in Amsterdam en 
Provincie Noord-Holland. 

Gent kent op dit moment sfeerge-
biedsmanagers. Dit zijn onbezoldigde 
vrijwilligers die in het sfeergebied waar 
zij werkzaam zijn soms ook uitbater, 
bewoner of handelaar zijn. Op dit moment 
is er nog geen sfeergebiedmanager in de 
Overpoort actief. Grootste verschil met de 
Nederlandse situatie is dat in Nederland 
een professional wordt ingezet die geen 
andere belang in het gebied heeft, dan het 
halen van de gezamenlijk gestelde doelen. 

(SFEER)GEBIEDSMANAGER

Bedrijveninvesteringfonds

Horeca steward

Collectieve horeca-ontzegging 

Sluitingstijd

Afvalcollectief

Streetbranding en marketing

Online platform

Leegstaande panden

Terrassen

Samenwerking met universiteit

OO

OO

ADAD

BIZBIZ

Publiek domein (public domain)

Comunication

Readability

Location

Mensen (people)

Program

Strenghts

Weaknesses

Opportunities

Threats

Wie?

De gebiedsmanager is bij voorkeur een 
lokale professional, die de weg al weet 
in de stad en binnen de gemeentelijke 
organisatie. Voor de werving wordt een 
functieprofiel opgesteld (voorbeeld in 
bijlage). Stad & Co kan een rol spelen bij 
de werving van de gebiedsmanager, het 
kwartiermaken in het gebied en het in 
stelling brengen van het instrumentarium. 
Mogelijk kan de gebiedsmanager een duo 
vormen met de toekomstig sfeergebieds-
manager, waarbij operationele taken van 
de gebiedsmanager worden overgedra-
gen aan de sfeergebiedsmanager. 

De gebiedsmanager kan ingehuurd 
worden door één van de betrokken partijen 
in het gebied of door een combinatie van 
partijen. 

Wanneer?

Vanwege de cruciale rol die de gebieds-
manager speelt, adviseren we de Gebieds-
manager z.s.m. en in ieder geval direct bij 
de start van de aanpak in te zetten.

Kostenindicatie

Een tactisch/strategische gebiedsmana-
ger kost (in Nederland) tussen de € 75,- 
en € 100,- per uur, afhankelijk van het 
soort aanstelling (loondienst of zelfstan-
dige) en het aantal uur inzetbaarheid. We 
verwachten een gemiddelde inzet in het 
eerste jaar van 2 dagen in de week. Daarna 
kan de inzet worden afgebouwd, doordat 
de actoren in de samenwerking meer 
zelf oppakken en mogelijk een sfeerge-
biedsmanager operationeel taken kan 
overnemen (zie voorgaand).
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Waarom?

Door middel van een Bedrijven-Investe-
ring-Zone (BIZ) kunnen álle ondernemers 
en/of vastgoedeigenaren in een gebied 
gezamenlijk investeren in de kwaliteit 
van hun bedrijfsomgeving. Stapsgewijze 
invoering, te beginnen met de oprichting 
van een ondernemersvereniging van álle 
ondernemers in de Overpoort. Door zich 
te verenigen worden de ondernemers een 
sterke partner in de samenwerking met 
stakeholders en creëren ze een (financiële) 
basis. 

Nederlandse vs. Gentse situatie

In Nederland wordt de BIZ mogelijk 
gemaakt door landelijke wetgeving. 
Aan de oprichting gaat een formele 
procedure vooraf waarbij alle bijdra-
ge-plichtigen in het BIZ-gebied een stem 
kunnen uitbrengen over het al dan niet 
oprichten van een BIZ. De initiatiefne-
mers (ondernemers en/of vastgoedeige-
naren) spelen een belangrijke rol in het 
ontwikkelen van de plannen voor de BIZ 
en in het creëren van draagvlak; de stad 
is hierin faciliterend. Als aan de formele 
draagvlakeisen wordt voldaan, is iedereen 
in het gebied bijdrage-plichtig. Een BIZ in 
Nederland kan tot maximaal 5 jaar worden 
opgericht, en daarna worden verlengd. Er 
zijn in Nederland meer dan 175 gebieden 
die een BIZ-vereniging of stichting 
hebben. Nederland kent sinds 2015 
landelijke wetgeving (en een experimen-
tenwet sinds 2009) rond het opzetten en 
uitvoeren van BIZ-zen. Onderdeel van deze 
wet is de verplichting aan een gemeente 
om het initiatief van ondernemers te 
ondersteunen. In Vlaanderen wordt het 
BID-systeem (Business Improvement 
District) toegepast, maar is geen landelijke 
wetgeving die de gemeente bijvoorbeeld 
verplicht een initiatief van ondernemers te 
steunen.

Grootste verschil met de Nederlandse 
situatie is dat een BIZ een initiatief is 
vanuit de ondernemers zelf. De BIZ 
wordt niet van overheidswege opgelegd, 
maar wordt na een democratisch proces 
(draagvlakmeting) onder de ondernemers 
ingesteld bij een situatie waarbij minimaal 
50% van de ondernemers gestemd 
heeft, waarvan minimaal 67% moet voor 
stemmen. Doordat er draagvlak is voor de 
plannen, kunnen de plannen makkelijk in 
het gebied worden uitgerold. Daarnaast 
leggen de ondernemers/eigenaren zélf 
geld in om de plannen uit te voeren, wat 
de betrokkenheid en verantwoordelijk-
heid vergroot. 

Wie?

De BIZ is er voor en door ondernemers. 
Dat wil zeggen dat ondernemers en/
of eigenaren het initiatief kunnen 
nemen zich te verenigen in een BIZ. De 
gemeente is betrokken bij een BIZ omdat 
zij het formele traject mede begeleidt en 
verantwoordelijk is voor de inning van de 
BIZ-bijdragen (middels een BIZ-belasting).

Wanneer?

Het introduceren van de BIZ kan op termijn. 
Vlaanderen kent nu nog geen BIZ-wet-
geving (zie ook Gentse Situatie), maar 
de interesse is er. In Gent zou voor een 
stapsgewijze overgang kunnen worden 
gekozen. We adviseren te beginnen met 
het oprichten van een ondernemersvereni-
ging voor álle ondernemers (uitbaters en 
handelaren) aan de Overpoort. Zo worden 
zij een sterke partner in de samenwerking 
en trekken ze ook hun onderlinge samen-
werking op gang. Als vereniging kunnen zij 

Gent kent op dit moment de vzw BIG/
Puur Gent. 

‘De Gentse Gemeenteraad koos in 2014 
voor de oprichting van een Business 
Improvement District  (BID) met een aantal 
helder geformuleerde doelstellingen:

Business Improvement District Gent is een 
EVA (extern verzelfstandigd agentschap) 
vzw waar niet alleen politieke vertegen-
woordigers deel uitmaken, ook vertegen-
woordigers van handelsvereniging zetelen 
in de Algemene Vergadering, Raad van 
Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

Dit BID kreeg de voorbije jaren niet alleen 
een commerciële naam, PUUR GENT, 
het bewees ook haar meerwaarde voor 
de Gentse handel en horeca, o.m. via de 
organisatie van een aantal eigen acties: 
Shop-op Zondag, Braderie Publique,…
maar ook door gerichte ondersteunings-
acties naar de Gentse handelaars via 
projecten als commerciële inspiratie.

Daarnaast werden ook sfeergebieden 
opgericht, commerciële zones in de 
Gentse binnenstad die door de het Gentse 
college werden afgebakend en via PUUR 
GENT een actieve vorm kregen.

Het zijn feitelijke verenigingen of vzw’s die 
door de handelaars worden gemanaged.

Alle sfeergebieden kregen een 
commerciële naam, een commercieel 
DNA, en een online aanwezigheid en 
worden gebrand, zie: https://stad.gent/
puur-gent/de-sfeergebieden 

Ze verenigen de handelaars in het 
sfeergebied en stimuleren samen-
werkingen waaruit ook concrete 
acties vloeien, zoals bijvoorbeeld: 
h t t p s : //w w w. n i e u w s b l a d . b e/ c n t /
dmf20180918_03756967 

Bedrijveninvesteringfonds

Horeca steward

Collectieve horeca-ontzegging 

Sluitingstijd

Afvalcollectief
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Voor de klanten vormend de sfeergebie-
den een zekere winkelrouting en ook voor 
potentiële investeerder zijn ze interessant.

Er wordt voorzien om deze sfeergebie-
den ook visueel in de stad herkenbaar te 
maken door naamborden te plaatsen.

De sfeergebieden zetelen ook mee in 
de RvB van PUUR GENT en krijgen alle 
inspraak in het middenstandbeleid van 
onze stad, tot slot hebben ze ook een 
samenwerkingsovereenkomst met PUUR 
GENT en krijgen ze via deze overeenkomst 
werkingsmiddelen ter beschikking.

Ook de Overpoortbuurt is afgebakend als 
sfeergebied.

Het co-creatietraject met de handelaars 
zal worden opgestart, gekaderd in deze 
visiestudie. 

Stad Gent heeft hierbij de bedoeling om 
begin 2019 het sfeergebied Overpoort-
buurt een commerciële naam te geven, 
het commercieel DNA te bepalen… 
Daarnaast zullen ook een aantal handelaars 
aangesteld worden die het bestuur van 
het sfeergebied vormen.
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Waarom?

Het doel van het online communicatie-
platform Chainels is het verbeteren van 
de communicatie, het verhogen van de 
betrokkenheid en het uitwisselen van 
informatie tussen de stakeholders in het 
gebied. 

Wie?

Alle stakeholders betrokken in het gebied 
en betrokken bij de uitvoer van het 
actieplan. De community kan voortdurend 
worden uitgebreid met deelnemers en 
belangengroepen. 

Wanneer?

Dit kan direct in gang worden gezet. De 
gebiedsmanager kan het online commu-
nicatieplatform introduceren en in gebruik 
nemen. 

Kostenindicatie

Afhankelijk van het aantal deelnemers 
tussen de €20 en €35 per deelnemer per 
jaar. In het eerste jaar worden licentie- en 
opstartkosten gerekend, elk volgend jaar 
enkel licentiekosten.

Waarom?

De methodiek Compaan heeft, met 
Chainels als onderdeel, tot doel om een 
sterke samenwerking op het gebied van 
schoon, heel en veilig te realiseren. 

Wie?

Alle stakeholders die een belang hebben 
bij het gebied en betrokken zijn bij 
de uitvoering van het actieplan. De 
community kan voortdurend worden 
uitgebreid met deelnemers en belangen-
groepen. 

Wanneer?

Dit kan direct in gang worden gezet. De 
gebiedsmanager start met het opzetten 
van de werkgroep en het in gebruik nemen 
van de module in Chainels.

Korte – middellange – lange termijn

Dit is gekoppeld aan de introductie 
van het online communicatieplatform 
‘Chainels’. Door direct actief aan de slag 
te gaan in het gebied met schoon-heel 
en veilig onderwerpen, kunnen op zeer 
korte termijn zichtbare resultaten worden 
geboekt.

Kostenindicatie

Voor de inzet van Compaan adviseren 
wij in beginsel extra procesbegeleiding 
in te huren.  De kosten hiervan bedragen 
ongeveer plusminus € 2000,-. Daarnaast 
geldt de ureninzet van de gebiedsmana-
ger en de kosten voor het toepassen van 
Chainels (zie voorgaand). Verdere kosten 
zijn afhankelijk van de acties die worden 
uitgevoerd. 

CHAINELS (ONDERDEEL VAN 
COMPAAN)

COMPAAN (INCL. CHAINELS)
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Dit thema heeft betrekking op de kwaliteit 
en beleving van de openbare ruimte. Met 
‘heel’ wordt bedoeld dat de omgeving vrij 
is van vernielingen en/of vandalisme. Een 
goed beheer en het op orde zijn van de 
openbare ruimte is een basisvoorwaar-
de voor de realisatie van de nieuwe visie. 
Want in een schone omgeving gedragen 
bezoekers zich anders dan in een vervuilde 
omgeving en ontstaat er de mogelijkheid 
om nieuwe bezoekersgroepen aan te 
trekken. Tijdens de interviews gaven veel 
respondenten aan zich te storen aan het 
afval op straat, zoals; etensresten, peuken, 
verpakkingen, braaksel, urine, overvolle 
prullenbakken, glas en stank. Vooral 
wanneer men beoogt om de dagfunctie 
van de straat te versterken is het van groot 
belang dat de straat schoon is voor de 
dag-gasten. 

Om dit te realiseren worden de volgende 
drie instrumenten ingezet:

a. Compaan

b. Horecastewards

c. Afvalcollectief

THEMA 2: SCHOON, 
HEEL EN VEILIG
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mogelijk ook aan middelen komen vanuit 
de VZW Puur Gent of overige subsidies, 
daarnaast creëren ze door contributie te 
heffen een financiële basis. Tenslotte kan 
er op langere termijn gekeken worden 
naar de mogelijkheid de BIZ te introduce-
ren in Gent. 

Korte – middellange – lange termijn

Op korte termijn kan de gebiedsmana-
ger starten met het oprichten van de 
vereniging samen met de ondernemers. Er 
wordt een organisatie en overlegstructuur 
ingericht. De vereniging kan op zoek naar 
middelen voor activiteiten en ingescha-
keld worden in het sfeergebied dat de 
Overpoort omvat. Op langere termijn kan 
de BIZ geïntroduceerd worden.

Kostenindicatie

Het opzetten van een vereniging kost m.n. 
tijd (gebiedsmanager en ondernemers) en 
kosten voor oprichting. 

Het opzetten van een BIZ-vereniging 
kost veel tijd, zeker als het niet eerder 
is gedaan. Zowel de stedelijke dienst 
Economie als de betrokken ondernemers/
vastgoed zullen er tijd en energie in 
moeten steken. Het verdient aanbeveling 
een professional aan te trekken die zowel 
ondernemers en/of vastgoedeigena-
ren alsmede de gemeente begeleidt in 
dit traject, zeker gezien de landelijke 
aandacht die het project vermoedelijk zal 
krijgen. De minimale kosten voor een BIZ 
traject bedraagt 20.000 euro.



113112

Waarom?

Horecastewards hebben als doel om de 
bezoekers aan de Overpoortstraat gastvrij 
te ontvangen en ze bekend te maken met 
de regels die er gelden in het uitgaansge-
bied. Hun inzet levert een grote bijdrage 
aan het terugdringen van overlast in de 
vorm van geluid, vernielingen, agressie en 
vervuiling. Met de inzet van de horecas-
tewards wordt de sfeer in de straat sterk 
verbeterd, hetgeen positief versterkend 
werkt op het algehele gedrag van de 
bezoekers. 

Nederlandse vs. Gentse situatie

Voor de Gentse situatie geldt dat er nog 
onderzocht moet worden welke mogelijk-
heden de wet tot inzet van horecaste-
wards biedt. Hierbij dient een duidelijk 
rol- en taakomschrijving als uitgangspunt. 
De Stad Gent zal een overleg beleggen 
met de federale overheid om een zekerder 
beeld te krijgen rond wat wel en niet 
mag in de functie van horecastewards. 
Mogelijkheden die onderzocht kunnen 
worden zijn om:

 - Vanuit ‘burgerplicht’ vrijwilligers als 
hulpverlener in te zetten?

 - Gemeenschapswachten bij te scholen 
tot horecastewards?

 - Inzet van externen (via aanbesteding) 
mits zij voldoen aan het wettelijk 
kader?

Waarom?

Doel van een afvalcollectief is om met 
de lokale partners een methode te 
ontwikkelen om op een efficiëntere wijze 
het afval in te zamelen en te verwerken, 
waarmee zowel kosten als overlast 
(inclusief verkeersbewegingen) worden 
verminderd. 

Nederlandse vs. Gentse situatie

 - Gent/Ivago hebben op dit moment 
nog geen ervaring met ondergrondse 
containers voor afvalinzameling voor 
bedrijven

 - Voor Bedrijfsafval geldt een open 
markt

 - Bedrijfsafval mag samen met huishou-
delijk afval ingezameld worden indien 

 - Bedrijfsafval aan kostprijs gerekend 
wordt.

 - Het is een uitdaging om een geschikte 
locatie voor ondergrondse containers 
te vinden, zowel bovengronds als 
ondergronds (leidingen, kabels, 
bomen).

 - Plaatsen en beheer van ondergrondse 
containers valt onder regie van Stad 
Gent.

 - Stad Gent onderzoekt de mogelijkheid 
om zelf vanuit de stad ondergrondse 
containers te voorzien, via Ivago. De 
Overpoort wordt hierin meegenomen. 

 - Stad Gent heeft een sterke relatie 
met Ivago, waardoor het lastig zal zijn 
om andere afvalinzamelaars hierin te 
betrekken.

HORECASTEWARDS AFVALCOLLECTIEF
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Wie?

Politie, ondernemers, Stad Gent, 
organisatie waarbij de ‘horecastewards’ in 
dienst zijn.

Wanneer?

De introductie van horecastewards is op 
middellange termijn uitvoerbaar, voor 
zover er een invulling gevonden wordt die 
verzoenbaar is met het bestaand wettelijk 
kader en hiertoe de nodige middelen 
worden vrijgemaakt.

Kostenindicatie

Indien gekozen wordt voor professionele 
inzet moet bij een inzet van 4 personen, 1 
dag in de week, gedurende 1 jaar rekening 
worden gehouden met een bedrag van 
ongeveer 60.000 euro.

Wie?

Stad Gent, ondernemers, afvalinzame-
laar(s).

Wanneer?

Indien de uitvoering van dit instrument 
wenselijk is, zal eerst gestart worden met 
een onderzoek om de huidige situatie in 
beeld te krijgen en een goede analyse te 
maken. 

Kostenindicatie

Fase 1: Onderzoek:

 - Inventarisatie huidige situatie (inclusief 
locatie) 

 - Inventarisatie van visie van de huidige 
afvalinzamelaars

Kosten: 5.000 tot 10.000 euro
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Tijdens de interviews met de stakehol-
ders is veelvuldig aangegeven dat het 
eenzijdige aanbod van horecabedrij-
ven een grote zwakte is van de huidige 
Overpoortstraat. Het grote aanbod van 
cafés die vooral ’s avonds pas open gaan 
gedurende een beperkt aantal dagen van 
de week wordt gezien als een zwakte. Door 
het homogene aanbod dat zich nagenoeg 
volledig richt op studenten ontstaat 
er een monocultuur met bijpassend 
gedrag. Hierdoor ontstaat gedurende de 
nachtelijke uren en zeer vroege ochtend 
de nodige overlast op straat en heeft de 
straat nauwelijks een dag-functie. Tevens 
heeft de straat tijdens de zomermaan-
den, wanneer de studenten met vakantie 
zijn, een verlaten en doodse uitstraling. 
Vanwege de nachtfunctie hebben veel 
panden een geblindeerde of dichte gevel. 
Dit in combinatie met het gegeven dat veel 
gevels slecht onderhouden zijn, maakt dat 
de straat overdag een trieste uitstraling 
heeft.

Om het aanbod en imago van de straat te 
verbeteren maken de volgende vier instru-
menten deel uit van het actieplan. 

a. Sluitingstijden

b. Terrassen

c. Streetbranding

d. Branchering/leegstandsaanpak

THEMA 3: 
AANBOD EN 
IMAGO

Waarom?

Het invoeren van sluitingstijden is een 
belangrijk instrument om de dag-functie 
van de horeca te kunnen versterken. 
Door een sluitingstijd te hanteren van 
bijvoorbeeld 5.00 uur kan de overgang 
tussen dag en nacht vlotter verlopen. 
Als er een paar uur zit tussen het sluiten 
van de nachtzaken, en de start van het 
dag-aanbod, kan deze tijd worden gebruikt 
om de zaken en straat te reinigen. Ook 
beperkt dit mogelijke conflicten op straat 
tussen bezoekers van het nachtleven en 
degenen die overdag gebruikmaken van 
de straat. Dit komt de leefbaarheid ten 
goede. Tevens zal (naar verwachting) 
door het hanteren van een sluitingstijd 
de overlast (vandalisme, geluid, afval, 
wildplassen) minder worden.

Nederlandse vs. Gentse situatie

 - Sluitingsuren zijn gekoppeld aan de 
milieuvergunning voor die onderne-
mingen die een vergunning vereisen. 
Dit zijn zaken die versterkte electroni-
sche muziek gebruiken. 

 - Horecazaken zonder milieuvergun-
ning kunnen kiezen om een sluitings-
uur te hebben tot 01.00 uur of tot na 
01.00 uur.

 - Iedereen kan vrij kiezen welke 
sluitingstijd hij/zij wil hebben. 
Volgens de federale wetgeving kan de 
gemeente geen sluitingsuur opleggen 
aan de horeca.

 - Sluitingsuur is standaard opgenomen 
in het horeca-attest. 

Wie?

De ondernemersvereniging Gentse 
Tappers zal hierin het voortouw moeten 
nemen omdat de Stad Gent geen 
bevoegdheid heeft om het sluitingsuur te 
bepalen.

Waarom?

Terrassen zijn bij uitstek het instrument 
om inhoud te geven aan de toekomstvi-
sie, omdat deze een belangrijke bijdrage 
leveren aan het versterken van de 
dag-functie (Day Life) van de Overpoort-
straat. Daarnaast zijn terrassen een ideaal 
middel om de gesloten gevelstructuur en 
naar binnen gekeerde horeca een opener 
en vriendelijker karakter te geven en de 
handelaren meer betrokken te maken 
bij beheer en gebruik van de openbare 
ruimte. Doordat de handelaren middels 
hun terras betrokken worden bij het 
gebruik van de openbare ruimte zal de 
overlast veroorzaakt door vervuiling en/of 
vernielingen naar verwachting afnemen. 

Nederlandse vs. Gentse situatie

 - Horeca-uitbater heeft een terrasver-
gunning nodig van de Stad Gent

 - Horeca-uitbater moet in het bezit 
zijn van een horeca-attest om een 
aanvraag te kunnen indienen.

 - Stad Gent verricht vervolgens 
een plaatsbezoek om de nodige 
opmetingen te doen en eventueel 
ontbrekende gegevens met de 
uitbater in te vullen. 

 - Verwerking van dossier vindt binnen 
30 dagen plaats, waarop een besluit 
volgt. 

 - Tarieven (precario) zijn afhankelijk 
van locatie, periode, oppervlakte en 
eventueel gebruik van terrasverwar-
mers.

Wie?

Stad Gent, handelaren, horecavereniging 
Gentse Tappers, brouwerijen/toeleveran-
ciers en bewoners.

SLUITINGSTIJDEN TERRASSEN

Wanneer?

Aanpassing sluitingsuur zou wat ons 
betreft mooi gekoppeld kunnen worden 
aan de uitvoering van het terrassenplan. 
Met beide instrumenten kan de dag-functie 
van de Overpoortstraat worden versterkt. 
Door een koppeling wordt het belang van 
de ondernemer groter om hierop te willen 
investeren. Dit kan door ondertekening 
van een verklaring.

Kostenindicatie

Aan het toepassen van sluitingstijden zijn 
geen kosten verbonden.
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Wanneer?

In combinatie met de herinrichting van de 
Overpoortstraat

Kostenindicatie

 - Nieuwe terrasfaciliteiten (meubilair, 
parasols, afscheidingen etc.). Dit vergt 
investeringen van handelaren (en 
brouwerijen).

 - Precariokosten. De Stad Gent brengt 
voor de huur van openbare ruimte een 
bedrag in rekening bij de ondernemer. 

DEEL B / AANZET TOT ACTIEPLAN 03 INSTRUMENTARIUM

Waarom?

Een authentiek, geloofwaardig en 
collectief streetbrand vergroot en versterkt 
de aantrekkingskracht en de herkenbaar-
heid van winkel- en horecagebieden, voor 
publiek én nieuwe ondernemers. 

Gentse situatie

In de stad zijn diverse sfeergebieden 
aangewezen. De Overpoortbuurt maakt 
onderdeel uit van zo’n sfeergebied. 
Sommige sfeergebieden weten zich 
als gebied sterk te profileren (zoals 
Linkeroever). De Overpoort heeft nog 
geen sterk, breed gedragen merk. 

Wie?

In de werkgroep Streetbranding kunnen 
diverse stakeholders uit het gebied, 
zitting nemen zoals in ieder geval 
ondernemers, gemeente en caféuitba-
ters, maar mogelijk ook culturele sites, 
eigenaren, studenten, onderwijsinstellin-
gen, bewoners, brouwerijen, enz. Voor alle 
deelnemers geldt: energie, ‘ideeënrijk-
heid’ en bekendheid met de materie zijn 
een pre. 

Wanneer?

Dit kan direct in gang worden gezet onder 
begeleiding van de gebiedsmanager en 
de communicatieprofessional(s). Het is 
een goed startpunt om samen met de 
betrokken partijen te gaan werken aan de 
profilering en het imago van het gebied.

Kostenindicatie

De kosten voor een streetbrandingstra-
ject zullen plusminus € 12.000,- bedragen. 
Daarna zullen er kosten worden gemaakt 
voor het creatieve proces en de uitvoering 
van het marketing- en promotieplan. Deze 
kosten zijn afhankelijk van het bureau en 
de vorm die wordt gekozen om het merk 
‘te laden’ en uit te dragen. 

Waarom?

Het vergroten van de diversiteit van 
het aanbod in de Overpoort bevordert 
de dag-functie en algemene levendig- 
en leefbaarheid in het gebied. Nieuwe 
branches en concepten aantrekken voor 
de leegstaande panden kan de transitie 
naar een day&night, fablab, part of the 
art - straat in gang zetten. Wonen in de 
straat kan hiermee aantrekkelijker worden 
(voor bepaalde doelgroepen) en andere 
klantgroepen worden aangetrokken.

Nota bene m.b.t. Gentse situatie

 - Stad Gent heeft een aantrekkelijke 
subsidieregeling voor de renovatie of 
verfraaiing van handelspanden. 

 - Het achterhalen van de eigendoms-
situatie van vastgoed lijkt lastig. In 
Nederland zijn deze gegevens via 
kadaster of in geval van een (op te 
richten) BIZ via de belastingdienst 
beschikbaar. 

 - In de stad Gent is voor een pop-up 
horecarestaurant (max 90 dagen) geen 
omgevingsvergunning nodig.

 - Mengformules of blurring, waarbij 
lichte horeca en detailhandel 
vermengd worden, komt steeds 
meer voor, dat kan een kans zijn voor 
Overpoort. Gent kent al een aantal 
mengformules of hybride zaken. Er is 
geen federale wetgeving op dit vlak. 
Groot verschil met Nederland: er mag 
wél alcohol worden verkocht als de 
uitbater een ‘moraliteitsattest’ heeft. 

Wie?

Stad Gent, vastgoedeigenaren, brouwe-
rijen, horeca-, detailhandel- en branche-
verenigingen, Kamer van Koophandel, 
franchiseconcepten, café-eigenaren en 
uitbaters.

STREETBRANDING EN MARKETING LEEGSTANDSAANPAK
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Wanneer?

Dit kan op korte termijn in gang worden 
gezet. De gebiedsmanager vrij snel aan 
de slag met het werven van pop-upstores 
en het inrichten van etalages. Vanuit 
Compaan (zie hiervoor) kan direct worden 
gestart met reiniging en opknappen van 
gevels. Daarnaast start de gebiedsma-
nager het duurzame plan van aanpak 
branchering & leegstand op. Daarnaast 
kan een traject in gang worden gezet om 
de mogelijkheden van het gebruik van 
subsidie voor het verfraaien van handel-
spanden af te tasten. 

Korte – middellange – lange termijn

Op korte termijn kunnen snel resultaten 
worden geboekt op gebied van pop-up 
en uitstraling. Ook kan er snel resultaat 
worden geboekt doordat bestaande 
handelaren met nieuwe initiatieven 
komen. Op middellange termijn speelt 
de uitwerking en uitrol van de duurzame 
branchering & leegstandsaanpak en de 
gevelaanpak. 

Kostenindicatie

Nader te bepalen per pand en per eigenaar 
(voor duurzame aanpak, als ook bijvoor-
beeld de etalagestickers). Mogelijk kan 
bij de aanpak van de gevels de subsidie-
regeling voor de renovatie en verfraaiing 
van handelspanden worden ingezet. 
Tenslotte verdient het overweging om 
leegstaande panden (zoals in de strate-
gische site Octopus) vanuit de stad Gent 
te huren of zelfs aan te kopen, zodat de 
gemeente direct invloed kan uitoefenen 
op de branchering van de straat.



advies voor vervolg03

deel B
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DEEL B / AANZET TOT ACTIEPLAN 04 ADVIES VOOR VERVOLG

Op basis van de analyse, de opgestelde 
langetermijnvisie en het actieplan 
adviseren wij de volgende acties uit te 
voeren.

1. Ondertekening engagementsverklaring 
/ samenwerkingsovereenkomst

Om te bekrachtigen dat alle partijen de 
langetermijnvisie en de eerste aanzet tot 
een actieplan onderschrijven adviseren wij 
om gezamenlijk een engagementsverkla-
ring / samenwerkingsovereenkomst op te 
stellen en te ondertekenen. Hiermee wordt 
aangetoond dat er bij de deelnemende 
partijen een sterk draagvlak aanwezig is 
om hieraan uitvoering te geven.

2. Integraal engagement

Bij de uitvoering van het actieplan is 
het van groot belang dat de integrali-
teit gewaarborgd blijft. Wij adviseren alle 
betrokken partijen er voor te zorgen de 
samenhang tussen de acties gewaarborgd 
blijft en te voorkomen dat slechts enkele 
acties worden uitgevoerd. In dit kader 
adviseren wij om de exploitatie van 
terrassen direct te koppelen aan de 
toepassing van sluitingstijden. 

3. Aanstellen van een gebiedsmanager of 
een kwartiermaker

Deze persoon heeft de rol en taak om de 
centrale regie te voeren over de uitvoering 
van het actieplan, direct uitvoering en 
sturing te geven aan de korte termijn acties 
en uitvoering te geven aan de adviezen 
die in dit hoofdstuk gegeven worden.

4. Uitvoeren van korte termijnacties 

Het realiseren van korte termijnresulta-
ten (quick-wins) is van groot belang voor 
het creëren en behouden van draagvlak 
en enthousiasme bij de deelnemende 
partijen. In dit kader adviseren wij om te 
starten met de uitvoering van de volgende 
instrumenten:

 - Compaan (gekoppeld aan Chainels) 
gericht op het uitvoeren van schoon – 
heel en veilig acties.

 - Aanpak leegstand en opknappen van 
de gevels

 - Branding van de Overpoort

is om met betrekking tot de vastgoedei-
genaren de juiste contactgegevens te 
verzamelen. Wij adviseren om per pand 
via de uitbater of de drankhandelaar te 
achterhalen wie de pandeigenaar dan wel 
verhuurder is van het pand. En op deze 
manier met ze in contact te treden.

9. Studenten

De Overpoortstraat en Studenten zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Bij de enquête bleek de respons van de 
studenten overweldigend groot. Het is 
daarom belangrijk om optimaal gebruik 
te maken van hun betrokkenheid en ze 
onder andere te gaan betrekken bij de 
oplossing en aanpak van problemen. Maak 
ze medeverantwoordelijk voor acties 
waardoor er wederkerigheid ontstaat en 
de vitaliteit van de straat wordt verbeterd. 
Dit kunnen acties zijn die gericht zijn op 
de aanpak van vervuiling, vandalisme 
of overlast. Studenten zouden bijvoor-
beeld gevraagd kunnen worden om een 
effectieve campagne op te zetten of mee 
te helpen bij de uitvoering hiervan.

10. Ondernemers

Om de ondernemers als geheel optimaal 
betrokken te maken en te houden bij 
de uitvoering van Overpoort 2.0. is het 

 - Invoeren permanente omleiding bus ‘ 
‘s avonds (als eerste stap aanpassing 
mobiliteit

 - Proeftraject met horecastewards

5. Octopus en Liberaal Archief

Beiden zijn markante gebouwen op twee 
belangrijke plekken in de Overpoorstraat. 
De ontwikkeling van beide voorzienin-
gen zijn daarom zeer belangrijk voor 
de realisatie van de langetermijnvisie. 
Met betrekking tot de Octopus denken 
wij vanuit de ‘fablab’ gedachte aan een 
functionele invulling voor studenten. Een 
andere optie is dat een (lokale) brouwerij 
zich hierin vestigt. Om hier optimaal 
sturing aan te kunnen geven is een huur- 
of koopoptie van de Octopus door de Stad 
Gent aangewezen.

6. Designing Out Crime/publiek domein

Blijf focus leggen op acties die de omgeving 
mooier maken, voorkom acties die het 
negatieve gedrag faciliteren (Designing 
Out Crime principe). Dit betekent dat 
er nieuwe investeringen in het publieke 
domein verricht moeten worden, die los 
gezien worden van de rangorde vanuit het 
WIS-systeem en die een extra positieve 
impuls geven aan de Overpoortstraat.

7. Jaarplan

De uitvoering van de verschillende instru-
menten staat of valt bij de participatie van 
de handelaren in de straat.  Om ervoor 
te zorgen dat zij structureel verbonden 
blijven aan het project is het belangrijk dat 
ze een concreet jaarplan opstellen inclusief 
begroting. Dit jaarplan is afgestemd op de 
langetermijnvisie en het actieplan van de 
Overpoortstraat. De gebiedsmanager kan 
hen hierbij helpen.

8. Brouwerijen/drankhandelaren en 
vastgoedeigenaren

Betrek beide partijen bij de uitvoering van 
het actieplan en geef ze uitleg over de 
langetermijnvisie die is opgesteld. Hun 
betrokkenheid is belangrijk omdat zij direct 
of indirect invloed kunnen uitoefenen op 
de aard en samenstelling van het aanbod. 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat het 
vanwege de privacywetgeving moeilijk 

belangrijk dat de Stad Gent meer verant-
woordelijkheid neerlegt bij de handelaren 
en ze hierin faciliteert door ze onder 
andere de benodigde ruimte en middelen 
te geven.

11. Afvalcollectief

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de 
stakeholders veel waarde toe bedelen aan 
de inzet van dit instrument. Daarnaast is 
het instrument in veel andere gebieden 
van Gent goed toepasbaar. Om het voor 
de Gentse situatie toepasbaar te laten 
zijn moeten er echter nog een aantal 
belangrijke keuzes door de Stad Gent 
gemaakt worden.

12. Visie

De langetermijnvisie van de Overpoort-
straat is onderdeel van een veel groter 
geheel (gebied). De visie kan daarom 
uitstekend dienen als vertrekpunt voor 
andere projecten in de omgeving. 
Daarnaast adviseren wij om na een periode 
van (maximaal) 5 jaar de visie opnieuw te 
herijken, zodat deze weer volledig voldoet 
aan het beeld dat de stakeholders binnen 
de daaropvolgende 5 jaar willen bereiken.
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 - Georganiseerde horeca

 - Ligging centraal tussen studenten-
voorzieningen

 - Duidelijk bezoekersprofiel & aantrek-
kingskracht voor studenten

 - 78.000 studenten als doelgroep, veel 
vraag om aanbod

 - Naamsbekendheid

 - Autovrij

 - Glasverbod

 - Albert Heijn/fitness/sushi: trekt 
andere doelgroepen

 - Politie-inzet; aandacht voor veiligheid

 - Cameratoezicht

 - Aanbod van winkels (keukenzaak, 
apotheek, supermarkten, copy shops)

 - Groot aanbod voor night life: breed 
aanbod qua muziek

 - Compactheid van het gebied (hierdoor 
concentreert overlast zich ook)

 - Duidelijk gebiedsprofiel

 - Aanwezigheid van meerdere onder-
wijsinstellingen in de directe omgeving

 - Verbeteren in de openbare ruimte en 
mobiliteit in de directe omgeving (bijv. 
fietsroute bij hogeschool)

 - Studenten hebben zich goed georga-
niseerd qua konventen e.d., regelmatig 
overleg met verschillende partners

 - Gebrek aan overkoepelende visie

 - Onvoldoende samenwerking tussen 
ondernemers, gemeenten, politie

 - Georganiseerde horeca: Gentse tappers

 - Eenzijdig aanbod qua kroegen

 - Eenzijdig aanbod qua eetgelegenheden (pita, 
pizza, friet)

 - Reiniging (vies op straat)

 - Afval op straat (etensresten

 - Vandalisme (op straat + binnenin cafés)

 - Criminaliteit (diefstal, geweld)

 - Wildplassen

 - Geluidsoverlast

 - Stank

 - Indrinkmentaliteit

 - Imago van vieze stinkstraat met veel overlast

 - Inrichting van de openbare ruimte (bestrating, 
weinig groen, verlichting, slecht onderhoud van 
gevels)

 - Dichte uitstraling van de horecagelegenheden 
(donker, rolluiken, etc.)

 - Vraag vanuit studenten is beperkt qua seizoenen, 
dagen per week en tijdstippen

 - Weinig stallingsmogelijkheden voor fietsen

 - Veel kleine panden

 - Eigenaarschap van de panden is versnipperd

 - Nadruk op night life, weinig day life

 - Te laag aanbod taxi’s, conflicten over taxi’s bij 
gebruikers

 - Autovrij leidt tot te lage verblijfswaarde

 - Weinig zon qua terrassen

 - Te ruimte openingstijden

 - Studenten die te laat uitgaan

 - Aantrekkingskracht richting drugdealers en 
kleine criminaliteit

 - Fietsers (fietsen breed over de weg, letten niet 
op)

 - Verkeerssituatie onduidelijk (waar wel of niet 
rijden?)

 - Te laag aanbod urinoirs, vooral voor vrouwen

 - Ongeschikt voor wonen

 - Slecht onderhoud van de panden, vooral boven-
verdiepingen

 - Afhankelijkheid van brouwerijen (belemmert 
investeringen)

 - Actieve benadering van minderjarigen om te 
gaan drinken

 - Parkeergelegenheid

 - Rookverbod (veel mensen op straat)

 - Nachtwinkels

 - Ligging t.o.v. centrum, kunstkwartier, 
Leopoldkazerne

 - Doelgroepen Kunstkwartier, 
bewoners, mensen die in de omgeving 
werken

 - Nieuwe ontwikkelingen Leopoldka-
zerne, mogelijk extra verbinding met 
buurt

 - Aandacht van de gemeente voor het 
gebied

 - De Lijn: aanpassing routes bussen

 - Budget bij mobiliteitsbedrijf voor 
nieuwe markering van de straat

 - Lockers, openbare toiletten uitbreiden

 - Evenementen, o.a. op het Kramers-
plein (buitenbioscoop?)

 - Evenementen op het Sint Pietersplein

 - Ruimtes bieden voor vergaderingen, 
studeren

 - Gezonde, betaalbare eetgelegenhe-
den

 - Dagfunctie creëren

 - Functiemenging stimuleren

 - Taxistandplaatsen toevoegen op 
flexibele manier

 - Terrassen

 - Peer-2-peer aanpak: studenten die 
elkaar op hun gedrag wijzen

 - Horecastewards

 - Bestrating opnieuw, bijvoorbeeld 
nivelleren

 - Fietsers en voetgangers als nieuwe 
klanten/doelgroepen

 - Terrassen als manier om ondernemers 
zich meer te laten inzetten voor de 
openbare ruimte

 - Uitbreiding aanbod in de straat: andere 
winkels, andere horeca, kantoren/
werkplekken

 - Verhuizing van studenten uit het 
gebied (Hogeschool uit Kazerne weg; 
faculteiten naar campus buiten het 
centrum)

 - Noodzaak om te veranderen wordt 
wellicht te weinig gevoeld door de 
ondernemers

 - Gelaagdheid in de besluitvorming van 
de gemeente

 - Mogelijk lage bereidheid van 
ondernemers om mee te bewegen 
met Stad Gent qua experimenteren 
(bijv. terrassen); ‘alles of niets’; ‘veel 
nemen, weinig geven’

 - Overgang tussen daylife & nightlife 
leidt tot conflicten

 - Mentaliteit van alles willen vernielen, 
slecht gedrag wordt getolereerd en 
wordt normaal bevonden

 - Populatie van studenten verandert 
ieder jaar, lastig om ze aan het gebied 
te verbinden of een stabiele relatie 
mee op te bouwen

 - Dooptraditie

 - Gebrek aan verantwoordelijkheidsge-
voel voor de openbare ruimte

 - Wantrouwen tussen de ondernemers 
en de gemeente: vinden beiden dat 
zij zelf veel doen, en dat de anderen 
weinig doen (“Gap”; ‘Jullie zijn eerst 
aan zet’).

 - Politiek: gaan ze mee in onze adviezen 
of trekken ze hun eigen plan

STERKTES ZWAKTES KANSEN BEDREIGINGEN
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KLANKBORDGROEP 5 MAART 2018

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 te delen met 
de belanghebbenden van de Overpoort-
buurt, 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 scenario’s voorgelegd voor 
de mogelijke toekomst van de Overpoort-
buurt: Day & Night, Fablab en Part of the 
Art. Vervolgens werd via een online quiz 
over 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 eensgezind-
heid. 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 tafelge-
sprekken 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 ‘openbreken’ van de gevel van het 
Liberaal Archief is van die grootte dat 
het meteen in positieve zin beeldbepa-
lend 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 Leopoldskazerne zal worden 
ontwikkeld en veel meer voor publiek 
worden opengesteld. Dit zal waarschijnlijk 
leiden tot meer potentiele klandizie voor 
de Overpoortstraat. Bij de ontwikkeling 
van de Overpoortstraat goed rekening 
houden met het verwachte aanbod in de 
Leopoldskazerne zodat dit elkaar versterkt 
in plaats van beconcurreert. Ziehier 
meer informatie over deze ontwikkelin-
gen: https://pers.oost-vlaanderen.be/
opdracht-bouw-provinciehuis-en-ont-
wikkeling-site-leopoldskazerne-toege-
wezen-aan-consortium-thv-leopold#.

De ‘Octopus’

De ‘Octopus’ kan beter ingevuld worden 
om de dag-functie zichtbaarder te maken 
vanaf buiten; nu te gesloten qua uitstraling. 
Ruimtes mogelijk ook te gebruiken voor 
het FabLab-scenario.

Beheer

Aandacht voor drank op straat: niet 
toelaten, met uitzondering van terrassen. 
Leeftijdscontrole invoeren. 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 tijdrovend; 
beter rechtstreeks aan aanwezige 
agenten. Sfeerbeheer (horecastewards) 
kan een belangrijke meerwaarde hebben; 
komen neutraler over dan bijvoorbeeld 
de politie. Bekostigen door terrastaks en 
subsidies. Ook overwegen om de horecas-
tewards en politie in het gebied rondom 
de Overpoortstraat in te zetten (vanwege 
de overlast daar).

Verkeer

Goed dat er wordt voorzien om taxi’s uit 
de straat te halen. Velen voorstander van 
verkeersvrije straat. Idee werd geopperd 
om het deel tussen Stalhof en de Voetweg 
verkeersvrij te maken (uitgezonderd 
fietsers en hulpdiensten), en een as-ver-
schuiving in te voeren op de plek waar 
nu het frietkot staat. De effecten van 
de mobiliteitsvoorstellen moeten ruim 
bekeken worden: het omrijden van de 
bus door Kattenberg en Kunstlaan heeft 
een effect op de bewoners in die straten, 
en bussen komen mogelijk vast te zitten 
in de nu reeds aanwezige files. 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 ontmoetings-
platform zijn als een reserveringsplatform.

Onderwijsinstellingen

Goed om de samenwerking met de Univer-
siteit 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 Innovatiecen-
trum Universiteit Gent (IIC) erbij betrekken.

Uitstraling straat

Verlichting kan zeker een verbetering 
zijn, alsook meer groen. Voorkeur voor 

het gebruik van plantenbakken zoals in 
Eindhoven (hoog aan de gevels). Geen 
bomen omdat dit funest is voor de 
dakgoten en ze daglicht wegnemen. Het 
gevelbeeld aanpakken.

Dag-aanbod

Er is een behoefte aan stille ruimtes, 
werk/lab-ruimtes (eventueel Airbnb 
voor kantoren/bureau en stoel), muzie-
kruimtes, etc. Bewoners zien zich ook als 
gebruiker van de nieuwe functies (bijvoor-
beeld het afhuren van zalen). Een dagpro-
gramma organiseren voor de straat om 
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 financie-
ring? Mogelijkheden: een bedrijveninves-
teringszone, (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 Overpoort-
straat: wat met de ‘kalme periodes’ in 
juli en augustus? Gerichte handelsza-
ken kunnen de kalme periodes eventueel 
opvangen.

Criminaliteit

Een probleem dat nog niet is aangehaald, 
en waar nieuwe functies waarschijnlijk 
geen antwoord op bieden, is de criminali-
sering en drugsproblematiek door buiten-
landse 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 wegwerp-
bekers? Sluitingsuren kunnen een deel van 
de oplossing zijn. Deze zouden moeten 
gelden voor alle horecazaken in Gent, 
omdat er anders een verplaatsing van 
het probleem zal plaatsvinden. Daarnaast 
ook nadenken 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-scena-
rio 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 aan de eigenaren voorleggen, 
waarmee het loont om in panden te 
investeren. En hoe gaan we om met 
wisselende stakeholders in een lange-ter-
mijntraject? Daarnaast meer werk maken 
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 (brand-
veiligheid; toegang). Toegang van de 
bovenverdiepingen bij panden kan 
een uitdaging zijn; zijn trappen aan de 
buitengevel verenigbaar met de nacht-
functie van de huidige panden? Als de 
bovenverdiepingen moeten worden 
ingezet voor het FabLab-scenario, is de 
vraag of dit rendabel is, als de investerin-
gen 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 
owv 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 Overpoort-
straat maakt onderdeel uit van een groter 
geheel (woonwijk er omheen; verbinding 
tussen Kunstenkwartier en het centrum; 
gelegen midden tussen allerlei studen-
tenvoorzieningen). Belangrijk om de 
mogelijkheden van de Overpoort te bezien 
in relatie tot de omgeving, ook wat betreft 
de overlast die zich niet tot de Overpoort-
straat beperkt. 

KLANKBORDGROEP 23 APRIL 2018

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. Na de inleiding 
van Maurits (Vandeghuchte, Stad Gent), 
die aangaf dat de input uit deze sessie zal 
worden verwerkt in een definitieve visie en 
actieplan, presenteerde Jan (Hamerlinck, 
BUUR) de 3 programma’s in de 3 scenario’s: 
Day & Nigth, Fablab en Part of the Art. 
Deze programma’s werden visueel gepre-
senteerd in 10 sfeerbeelden die ter plekke 
tentoongesteld lagen. De deelnemers is 
tijdens een interactieve sessie gevraagd 
hun feedback te geven op de beelden. Dit 
gebeurde informeel tijdens een ingelaste 
pauze en leidde tot discussie en gesprek 
onder de aanwezigen. Vervolgens is de 
feedback ook plenair gedeeld, waarvan 
de belangrijkste vragen en opmerkingen 
verderop in dit verslag (A.) zijn verwerkt. 
Aansluitend op de presentatie van Jan, 
heeft Eugene (Van Gerwen, Stad & Co) 
de inzet van een tiental instrumenten 
voorgesteld en uiteengezet. De voorge-
stelde instrumenten (B.) zijn vervolgens 
middels Mentimeter getoetst bij de 
deelnemers (C.). Tenslotte werd er nog een 
afsluitende interactieve sessie gehouden 
waarbij een aantal specifieke vragen 
rond de programmatorische invulling en 
mobiliteit middels Mentimeter werden 
getoetst (D.). 

De sfeer van de bijeenkomst was goed, er 
werden kritische vragen gesteld en er werd 
open gecommuniceerd en gereageerd. 

Nota Bene: de opgehaalde gegevens uit 
de klankbordsessie en Mentimeter zijn 
bijdragen van de aanwezigen, het is geen 
breed uitgezette, wetenschappelijke 
enquête of onderzoek. 

A. Plenaire feedback van de 
deelnemers op de sfeerbeelden

1. Sfeerbeeld: Mobiliteit en publiek domein

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

 - De fietsenstroom is vrij intens: er 
wordt een beeld geschetst van een 
woonerf, met spelende kinderen op 
de straat (fietspad/weg, niet trottoir), 
dat is gevaarlijk en niet haalbaar. 

 - Het is onduidelijk waar voetgangers-
gebied en fietspad/rijweg is: werken 
met kleur en duidelijke onderschei-
ding in de bestrating. 

 - Algemene opmerking van 
ondernemer/eigenaar: er is geen 
aandacht voor bewoning en de 
verplichting (van eigenaars) om voor 
appartementen en bewoning te 
zorgen als voorwaarde voor de activi-
teiten in het commerciële vastgoed 
(schijnbaar heeft deze ondernemer 
onder de voorwaarde van de bouw 
van appartementen hun vergunning 
voor de winkel beneden gekregen 
(welk jaar?))  

2. Sfeerbeeld: Overpoort Dag

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

 - Bom onder de bomen, blaadjes: wie 
ruimt dat op? En bomen blijven niet 
leven in zo’n gebied.

 - 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? Tim geeft aan 15 nacht- 
tegen 15 dagzaken een mooie balans 
te vinden (50-50), maar transitie heeft 
tijd nodig

4. Sfeerbeeld: Overpoort Festival

 - We spreken over sluitingstijden, maar 
wellicht moet er ook over openings-
tijden worden gesproken? (Denk aan 
mogelijkheid van de komst van andere 
branches, dagzaken en detailhandel) 
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 - Aansluiting van kunstenfestival op 
de straat? Op dit moment is kunst in 
de Overpoort misschien nog een wat 
onlogische keuze? (Ondernemer licht 
goed toe dat dit een proces is)

 - Bewoning: visie 20 op 50? Moet er 
nog bewoning in de straat zijn? Wat is 
wenselijk? Hoeveel mensen wonen er 
nu? Moet het een pure Nightlife site 
worden?  

5. Sfeerbeeld: Strategische Site / Liberaal 
archief

 - Mooie uitstraling

 - Wel een andere plek voor fietsenstal-
ling voorzien

 - 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 
gelijk 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 > water-
bedeffect. 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?

B. Instrumenten

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

 - Aanstellen van een gebiedsmana-
ger/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 Inves-
teringszone (BIZ): een middel om 
gezamenlijke investeringen vanuit 
ondernemers e/o vastgoed mogelijk 
te maken. Een BIZ is een afgebakend 
gebied waarbinnen alle ondernemer 
(en eventueel ook vastgoedeigenaren) 
gezamenlijk bijdragen aan investerin-
gen in het (economische klimaat van 
het) gebied.

 - In gebruik nemen van een online 
communicatieplatform (Chainels): 
online samenwerking middels een 
intranet voor ondernemers, dienst-
verleners en stakeholders in het 
gebied, waarbij o.a. snel en interactief  
informatie of documenten kunnen 
worden uitgewisseld, enquêtes 
kunnen worden uitgezet en veilig-
heidswaarschuwingen kunnen worden 
gegeven. 

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

 - Aanstellen en inzetten horecaste-
wards: 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. 

 - Collectieve horecaontzegging: door 
het gebruiken van de collectieve 
horeca-ontzegging kunnen overlast-
gevers uit horecagelegenheden 
worden geweerd. 

 - Afvalcollectief: samen met lokale 
partners wordt een methode 
ontwikkeld om op een efficiënte-
re 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 verdien-
model 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 onderlig-
gend 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. 

C. Feedback vanuit Mentimeter op de 
instrumenten

De resultaten uit de Mentimeter zijn als 
bijlage bij dit verslag gevoegd. De 5 opval-
lendste bevindingen uit de Mentimeter 
zijn: 

 - Aanpak leegstand en etalages wordt 
door alle deelnemers belangrijk 
gevonden

 - Alle deelnemers minus 1 vinden dat 
er horecastewards moeten worden 
aangesteld in het gebied

 - Acht deelnemers zijn niet bereid mee 
te investeren in de horecastewards, 
waaronder alle aanwezige uitbaters/
eigenaren van café

 - Eenentwintig deelnemers vinden dat 

er een straatmanager moet worden 
aangesteld, en dit middel wordt door 
aanwezigen ook als belangrijkste actie 
voor organisatie & samenwerking 
gezien

 - 66% van de aanwezige uitbaters/
eigenaren van café vinden dat er 
sluitingstijden moeten komen, 33% 
van de aanwezige uitbaters/eigenaren 
vinden van niet

D. Feedback vanuit Mentimeter op 
programmatorische voorstellen en 
mobiliteit

De resultaten uit de Mentimeter zijn als 
bijlage bij dit verslag gevoegd. De 4 opval-
lendste bevindingen uit de Mentimeter 
zijn: 

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

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

 - Twee van de zes uitbaters /eigenaren 
van café zijn bereid een terras te delen 
om op strategische locaties een terras 
te realiseren

 - Slechts 1 persoon verwacht niet dat 
een nieuw programma aan de strategi-
sche sites (Liberaal Archief / Octopus) 
een impuls zal geven aan de Overpoort

DEEL C / BIJLAGES 03 VERSLAGEN KLANKBORDGROEPEN



139138

KLANKBORDGROEP 11 JUNI 2018

Liberaal Archief (verplaatst naar café 
Vagant) 18.30 tot 20.30 uur

Aanwezig: circa 25 deelnemers waarvan 
circa 7 x Stad Gent/Politie, 8 x Handelaar/
uitbater-eigenaar (waaronder ook studen-
tencafé/vereniging), 7 x bewoner, 3 x 
onbekend. Daarnaast Stad & Co (Eugene 
en Floor) en Buur (Jan)

Algemeen

Tijdens deze klankbordbijeenkomst lag 
de nadruk op het terugkoppelen van de 
reacties uit de enquêtes en het toelichten 
van het voorstel van BUUR en Stad&Co. 
De onderwerpen van de vragen uit de 
enquêtes vormden de rode draad in de 
presentatie. Er werd door Stad Gent een 
korte inleiding gegeven, waarin de stand 
van zaken en de vervolgstappen werden 
geschetst: in juli wordt het definitieve 
voorstel/aanzet tot actieplan aan de 
stad Gent overhandigd, daarna zal het de 
besluitvorming in gaan. Gezien de verkie-
zingen in het najaar is de verwachting dat 
een finaal besluit over het voorstel op zijn 
vroegst begin 2019 kan worden verwacht. 

De sfeer tijdens deze avond was goed en 
open. Er werden open discussies gevoerd 
en de reacties op de voorstellen waren 
overwegend positief. Er waren weinig 
onderwerpen die tot grote discussies 
hebben geleid. 

Inhoudelijk: Nieuwe informatie en 
discussie

De meeste onderwerpen kwamen op 
eerdere sessies ter sprake. Er is dieper 
ingegaan op de gewenste dagfunctie 
van de straat en wat dit voor gevolgen 
kan hebben voor de mobiliteit, openbare 
ruimte (zoals het toelaten van terrassen, 
groen en gevelgroen) en functies van het 
vastgoed (op begane grond en verdie-
pingen én de strategische sites). Deze 
rapportage beperkt zich tot de nieuwe 
informatie die gedeeld werd: keuze voor 
2 scenario’s in het mobiliteitsplan, wonen 
en de enquêtes. 

Keuze voor 2 scenario’s in het 
mobiliteitsplan

In de aanloop werden 4 mogelijke 
oplossingen voor de mobiliteit 
voorgesteld. Met het oog op de gewenste 
versterking van de dagfunctie valt het 
huidige scenario (bus in 2 richtingen 
binnen een dubbelrichtingsprofiel) weg, 
dit zou te weinig verblijfsruimte in de 
straat opleveren. Op basis van gesprekken 
met De Lijn en Stad Gent valt het scenario 
van de ‘fietsas’, waarbij de bus altijd 
omrijdt, ook af omwille van de negatieve 
invloeden op de omliggende mobiliteit, de 
knelpunten langs dit traject en de verschui-
ving van hinder naar omliggende straten. 
Een van de twee overgebleven scenario’s 
is de optie waarbij de bus in 2 richtingen 
blijft rijden, maar binnen een versmald 
profiel, al dan niet met lokale verbredin-
gen. Het voordeel hiervan is dat de huidige 
situatie mét bushalte kan blijven, maar er 
ook plaatselijk meer verblijfsruimte kan 
worden gecreëerd. De tweede optie die 
overblijft, is de optie waarbij de bus in 
enkele richting zuidwaarts door de straat 
rijdt en noordwaarts wordt omgeleid. 
Dit levert een goede circulatie op en de 
verblijfsruimte in de straat kan worden 
verbeterd. Binnen elk van deze opties 
is het aanbevolen om vanaf een nog te 
bepalen avonduur een vast omleidingstra-
ject te voorzien.

Deze voorstellen leveren weinig discussie 
op in de klankbordgroep.

Wonen in de Overpoortbuurt

Uit de enquête blijkt dat de Overpoort-
straat op dit moment niet wordt gezien 
als een geschikte woonlocatie. In het 
voorstel wordt echter een duidelijke rol 
voor wonen in de Overpoortbuurt gepre-
senteerd, weliswaar met differentiatie 
in de doelgroep voor de Overpoortstraat 
en de directe omgeving. Door wonen 
in de straat toe te staan versterk je de 
dagfunctie en creëer je betrokkenheid 
(bewoners zijn doorgaans meer betrokken 
bij hun straat dan bezoekers). Uitgangs-

punt is dat wonen niet verplicht is, maar 
mogelijk moet blijven. Voor de Overpoort-
straat zelf  wordt short-stay, studenten-
accomodatie (kotten/Erasmusstudenten) 
gestimuleerd. Voor de omliggende buurt 
worden ook grondgebonden, gezinswo-
ningen als een meerwaarde gezien. 

Discussie ontstaat over de investering 
die gedaan moet worden om (tijdelijke) 
bewoning of andere functies (zoals co-wor-
kingspace) boven de zaken mogelijk te 
maken. De vraag is of dit een rendabele 
en haalbare kaart is. Sommige panden 
zullen op termijn gesloopt (moeten) 
worden, daar zal nieuwbouw gepleegd 
worden en is inrichting van (geluids-
dichte) verdiepingen met opgangen 
makkelijker te realiseren. Op dit moment 
worden verdiepingen weinig gebruikt en 
brengen ze niets op. In een transitietra-
ject moet nagegaan worden welke acties 
op korte termijn al kunnen uitgevoerd 
worden (mogelijkheden met bijvoorbeeld 
leegstaande panden) en welke eerder op 
lange termijn zijn.

Enquêteresultaten

930 deelnemers hebben de enquête 
helemaal ingevuld. Daarvan is 22% 
bewoner (203 respondenten), 75% 
bezoeker/student (696 responden-
ten), 2,5% is uitbater/eigenaar café (24 
respondenten), de overige kleine 1% 
zijn handelaren, vastgoedeigenaren 
en Stad Gent/Politie (7 respondenten).  
Door het grote aandeel van bezoekers/
studenten zijn de gemiddeldes enigszins 
gekleurd. De resultaten werden dan ook 
als gemiddeldes gepresenteerd, maar 
mondeling werden nuances aangegeven. 
Een aantal opvallende uitkomsten uit de 
enquête waren: 

 - Bewoners (80%) zijn gemiddeld iets 
minder overtuigd van ‘Nightlife als 
onderscheidende identiteit voor de 
Overpoort’ dan bezoekers/studenten 
(94%) en uitbaters (100%)

 - Bewoners (84%) zijn gemiddeld ook 

meer overtuigd van het versterken van 
de dagfunctie tegenover bezoekers/
studenten (61%) en uitbaters (81%)

 - Nightlife wordt als transformatiebeeld 
gemiddeld het meest gekozen, maar 
‘dag, maxiaal gebruik’ is bij bewoners 
en handelaars het meest populair

 - Terrassen in het tijdsslot 18 en 22 
uur is onder uitbaters/caféeigenaars 
het meest populair, bewoners en 
bezoekers/studenten zien het meest 
in het tijdsslot tot 18 uur

 - Als mobiliteitsoplossing wordt ’s 
avonds omrijden het meest genoemd, 
‘altijd omrijden’ is onder bewoners en 
uitbaters het meest populair.

 - Gemiddeld ziet men niet graag meer 
winkels komen in de Overpoort, 
bewoners antwoorden gemiddeld 
echter vaker ja (63%)

 - Door 75% wordt de Overpoortstraat nu 
ongeschikt tot zeer ongeschikt geacht 
voor bewoning.

 - De voorgestelde transformaties van 
de strategische sites worden positief 
gewaardeerd, en deze transformatie 
wordt door bijna 63% gezien als een 
impuls voor de straat

 - Belangrijkste onderwerp voor 
de Overpoort is Afvalprobleem, 
fietsenstallingen en leegstand. Als 
instrumenten worden afvalcollec-
tief en leegstandsaanpak het best 
gewaardeerd.

 - 60% van de uitbaters/caféeigenaars/
handelaars staat positief tegenover 
een Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

 - Uitbaters/caféeigenaars/handelaars 
zijn het meest bereid om mee te 
investeren in leegstandsaanpak en 
streetbranding

 - Een meerderheid van de uitbaters is 
bereid een terras te delen om zo op 
strategische locaties een terras te 
realiseren (64%).

DEEL C / BIJLAGES 03 VERSLAGEN KLANKBORDGROEPEN
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Overige opvallende discussiepunten

Opvallend was de discussie over afval en 
vuil in de straat, waarbij glaswerk in de 
omliggende straten als problematisch 
wordt ervaren. Het gaat dan met name 
om flessen (sterke) drank, die achterblij-
ven, al dan niet kapot. Er wordt geuit dat 
dit waarschijnlijk het ‘indrinken’ betreft en 
mogelijk gelieerd is aan het rookverbod. 
De caféuitbaters geven aan dat dit 
absoluut niet in hun belang is, gezien zij 
niets hebben aan bezoekers die hebben 
ingedronken. Wat hieraan te doen? Ook 
gesprek met nachtwinkels aangaan en 
indien horecastewards een rol krijgen, ook 
een ronde laten maken in de aanliggende 
straten. 

Daarnaast werd een korte discussie gevoerd 
over het ‘merk’ Overpoort. In de stad 
zijn diverse sfeergebieden aangewezen, 
Overpoortbuurt is daar één van. Sommige 
sfeergebieden weten zich als gebied sterk 
te profileren (zoals Linkeroever). Gevraagd 
werd wat dan het ‘merk’ Overpoort nu 
inhoudt? De Overpoort heeft nog geen 
sterk, breed gedragen merk. Een ‘Street-
branding’ traject kan hierbij juist helpen, 
om de gedeelde opvattingen over de 
straat (onder diverse stakeholders) samen 
te brengen en een sterke propositie voor 
de straat neer te zetten. Er wordt dan o.a. 
ingezoomd op naar de huidige identiteit, 
imago, doelgroepen en aanbod i.c.m. de 
gewenste identiteit, imago, doelgroepen 
en aanbod. 

Tenslotte werd uitgelegd dat de diverse 
instrumenten elkaar versterken en dat het 
integraal inzetten daarvan een must is. 
Het is onwenselijk om te gaan ‘cherry-pic-
ken’. Bijvoorbeeld: Het is niet zinvol de 
leegstand aan te pakken, als er geen idee 
is over het gewenste aanbod van de straat, 
leegstandsaanpak en streetbranding 
versterken elkaar. Een communicatieplat-
form dient ter ondersteuning van ‘schoon, 
heel en veilig’ trajecten (Compaan) en 
ter bevordering van de communicatie 
tussen de (verenigde) ondernemers en 
overige stakeholders. Terrassen toestaan, 
zonder afspraken te maken over openbare 
ruimte en sluitingsuren, kan ertoe leiden 

dat de terrassen enkel gaan dienen ter 
ondersteuning van het huidige aanbod. 
Enzovoort.
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DEEL C / BIJLAGES 05 RESULTATEN ENQUÊTE

A. Programma/aanbod 

Bijna 91% van de respondenten denkt dat 
‘nightlife’ ook in de toekomst de onder-
scheidende identiteit van de Overpoort 
bepaalt. Bewoners (80%) zijn hier 
gemiddeld iets minder van overtuigd dan 
bezoekers/studenten (94%) en uitbaters 
(100%). Een meerderheid van 66% ziet 
een meerwaarde in het versterken van de 
dag-functie, waarbij ook hier de bewoners 
het meest positief waren (84%). Het trans-
formatiebeeld ‘nacht’ werd het meest 
gekozen als favoriet transformatiebeeld 
(52%), maar ‘dag, maximaal gebruik’ was 
onder bewoners en handelaars het meest 
populair. Men is overwegend positief over 
de toevoeging van terrassen, opvallend 
is dat uitbaters het liefst terrasfunctie 
hebben tussen 18 en 22 uur. Bijna 63% 
van de respondenten geeft aan gebruik 
te maken van co-working-/flexibele 
werkplekken. Of men graag meer winkels 
in de Overpoort ziet, antwoordt 71% 
met nee, echter bewoners antwoorden 
vaker met ‘ja’ (63%). Het merendeel 
(63%) van de respondenten verwacht 
dat een ander gebruik van de strategi-
sche sites ‘Liberaal Archief’ en ‘Octopus’ 
een belangrijke impuls aan de Overpoort 
kunnen geven, de bewoners zijn hier het 
meest positief over (74%). Daarbij is men 
gemiddeld iets enthousiaster over het 
Liberaal Archief t.o.v. Octopus (respec-
tievelijk 78% t.o.v. 70%, zeer geschikt/
geschikt). Het invoeren van sluitingstijden 
wordt gemiddeld het minst gewaardeerd 
(gewogen gemiddelde 2,37 op een schaal 
tot 5) en staat daarmee op de 9de plek (van 
9) qua prioritering van de inzet van instru-
menten. Door bewoners wordt invoeren 
van sluitingstijden in verhouding tot de 
overige deelnemers hoger gewaardeerd 
(gewogen gemiddelde 3,26 op een schaal 
tot 5). Streetbranding staat op de 7de plek 
(van 9) en leegstandaanpak op de 2de plek 
qua prioritering van de inzet van instru-
menten. 

B. Schoon, heel en veilig 

Bijna 73% van de respondenten voelt zich 
niet onveilig op de Overpoort, waarbij de 
bewoners zich het meest onveilig voelen 
(41%) en uitbaters het minst (19%). Bewoners 
(59%) en handelaren (100%) geven het 
vaakst aan dat er meer politie-inzet moet 
komen, gemiddeld genomen vindt 51% 
dit geen goed idee. Het afvalprobleem 
scoort het hoogst als onderwerp om aan 
te pakken in de Overpoort, gevolgd door 
fietsenstallingen en aanpak leegstand. 
Afvalcollectief en leegstandsaanpak 
worden gezien als de belangrijkste in te 
zetten instrumenten voor de Overpoort 
(gewogen gemiddelde van 4,31 en 4,03 
op een schaal tot 5). Collectieve horeca-
ontzegging staat op de 4de plek (van 9) 
qua prioritering van de inzet van instru-
menten. Echter in de klankbordgroep is 
besloten om het instrument Collectieve 
horecaontzegging uit het actieplan te 
halen vanwege de uitvoerbaarheid. De 
inzet van horecastewards volgt op de 3de 
plek en afvalcollectief staat op nummer 1. 

C. Mobiliteit

Op de vraag welk verkeer in de straat 
moet worden toegelaten, wordt door alle 
deelnemersgroepen het meest ‘fietsen’ 
geantwoord. Als mobiliteitsoplossing is 
gemiddeld genomen ‘’s avonds omrijden’ 
het meest populair (43%), onder bewoners 
(37%) en uitbaters (42%) is ‘altijd omrijden’ 
het meest gewenst. 

D. Openbare ruimte

Bijna 80% vindt bomen in de straat een 
goed idee, waarvan ruim de helft vindt 
dat dit best aan de brede stukken in de 
straat kan. Bewoners zijn hier het meest 
positief over (92%). Van de respondenten 
vindt 75% de Overpoortstraat ongeschikt 

tot zeer ongeschikt als woonlocatie. Een 
meerderheid van 57% van de uitbaters 
vindt dat terrassen geen meerwaarde 
kunnen zijn als deze maar 1,5 meter diep 
zijn. Maar liefst 71% van de uitbaters is 
bereid een terras te delen om zo op strate-
gische locaties een gezamenlijk terras te 
realiseren.

E. Organisatie & samenwerking

De inzet van een gebiedsmanager staat 
qua prioritering op een gedeelde 6de plek 
(van 9), samen met het in gebruik nemen 
van een online communicatieplatform. 
De inzet van een gebiedsmanager wordt 
door de uitbaters het hoogst gewaardeerd 
(gewogen gemiddelde van 3,76 op een 
schaal tot 5) t.o.v. het gemiddelde (3,49). 
Het instrument Bedrijven Investeringszo-
ne (BIZ) staat op de 8ste plek (van 9) qua 
prioritering, echter 60% van de uitbaters/
handelaren/vastgoed geeft aan bereid te 
zijn deel te nemen in een BIZ. De uitbaters 
zijn daar het meest positief over (62%).  De 
groep uitbaters/handelaren/vastgoed zijn 
het meest bereid zelf mee te investeren 
in leegstandsaanpak en streetbranding. 
Maar liefst 71% van de uitbaters is bereid 
een terras te delen om zo op strategi-
sche locaties een gezamenlijk terras te 
realiseren.
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Q1 Bepaalt nightlife (waarbij het nachtleven, met café- en discotheekbezoek de
boventoon voert) volgens u ook in de toekomst de onderscheidende identiteit van de

Overpoortbuurt?
Beantwoord: 930 Overgeslagen: 3

80,30%
163

19,70%
40

21,83%
203

93,82%
653

6,18%
43

74,84%
696

95,83%
23

4,17%
1

2,58%
24

75,00%
3

25,00%
1

0,43%
4

100,00%
1

0,00%
0

0,11%
1

100,00%
2

0,00%
0

0,22%
2

845 85 930

Q20: Bewoner 16 16

Q20: Bezoeker/student 29 29

Q20: Uitbater/eigenaar café 0 0

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 0 0

Q20: Vastgoedeigenaar 0 0

Q20: Stad Gent/politie 0 0

Ja Nee

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

JA NEE TOTAAL

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

1 / 44

Overpoortbuurt

Q2 Vindt u het een goed idee om de dagfunctie van de straat te versterken zodat er een
diverser aanbod ontstaat?

Beantwoord: 932 Overgeslagen: 1

83,82%
171

16,18%
33

21,89%
204

61,12%
426

38,88%
271

74,79%
697

79,17%
19

20,83%
5

2,58%
24

75,00%
3

25,00%
1

0,43%
4

100,00%
1

0,00%
0

0,11%
1

50,00%
1

50,00%
1

0,21%
2

621 311 932

Q20: Bewoner 26 26

Q20: Bezoeker/student 55 55

Q20: Uitbater/eigenaar café 2 2

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 0 0

Q20: Vastgoedeigenaar 0 0

Q20: Stad Gent/politie 0 0

Ja Nee

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

JA NEE TOTAAL

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

2 / 44

Overpoortbuurt
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Q3 Welk transformatiebeeld van de Overpoort spreekt u het meest aan?
Beantwoord: 927 Overgeslagen: 6

43,56%
88

21,78%
44

20,79%
42

13,86%
28

21,79%
202

22,77%
158

59,80%
415

10,66%
74

6,77%
47

74,87%
694

12,50%
3

79,17%
19

0,00%
0

8,33%
2

2,59%
24

50,00%
2

25,00%
1

0,00%
0

25,00%
1

0,43%
4

0,00%
0

100,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,11%
1

Dag - maximaal gebruik Nacht Herfst Festival - kunst

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

DAG - MAXIMAAL GEBRUIK NACHT HERFST FESTIVAL - KUNST TOTAAL

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

3 / 44

Overpoortbuurt

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

50,00%
1

0,22%
2

251 481 116 79 927

Q20: Bewoner 28 28

Q20: Bezoeker/student 57 57

Q20: Uitbater/eigenaar café 1 1

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 0 0

Q20: Vastgoedeigenaar 1 1

Q20: Stad Gent/politie 1 1

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

4 / 44

Overpoortbuurt
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Q4 Moeten er terrassen komen in de Overpoortstraat?Meerdere antwoorden mogelijk
Beantwoord: 929 Overgeslagen: 4

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

5 / 44

Overpoortbuurt

53,69%
109

27,59%
56

36,95%
75

15,27%
31

9,36%
19

5,91%
12

10,84%
22

7,39%

53,81%
374

24,32%
169

46,19%
321

24,03%
167

15,97%
111

10,22%
71

5,32%
37

4,75%

25,00%
6

12,50%
3

54,17%
13

4,17%
1

25,00%
6

0,00%
0

16,67%
4

12,50%

0,00%
0

50,00%
2

0,00%
0

75,00%
3

0,00%
0

0,00%
0

25,00%
1

0,00%

100,00%
1

100,00%
1

100,00%
1

100,00%
1

100,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

100,00%

0,00%
0

50,00%
1

50,00%
1

50,00%
1

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

0,00%

490 232 411 204 137 84 64 52

Ja, ter ondersteuning van de dagfunctie (tot maximaal 18.00 uur)

Ja, enkel op het Kramersplein, ter ondersteuning van de dagfunctie (tot maximaal 18.00 uur...

Ja, ter ondersteuning van de avondfunctie (tussen 18.00 – 22.00 uur)

Ja, enkel op het Kramersplein, ter ondersteuning van de avondfunctie (tussen 18.00 – 22.00...

Ja, ter ondersteuning van de nachtfunctie (vanaf 22.00 uur)

Ja, enkel op het Kramersplein, ter ondersteuning van de nachtfunctie (vanaf 22.00 uur)

Nee, geen terrassen Eventuele toelichting:

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

JA, TER
ONDERSTEUNING
VAN DE
DAGFUNCTIE
(TOT MAXIMAAL
18.00 UUR)

JA, ENKEL OP
HET
KRAMERSPLEIN,
TER
ONDERSTEUNING
VAN DE
DAGFUNCTIE
(TOT MAXIMAAL
18.00 UUR)

JA, TER
ONDERSTEUNING
VAN DE
AVONDFUNCTIE
(TUSSEN 18.00 –
22.00 UUR)

JA, ENKEL OP
HET
KRAMERSPLEIN,
TER
ONDERSTEUNING
VAN DE
AVONDFUNCTIE
(TUSSEN 18.00 –
22.00 UUR)

JA, TER
ONDERSTEUNING
VAN DE
NACHTFUNCTIE
(VANAF 22.00
UUR)

JA, ENKEL OP
HET
KRAMERSPLEIN,
TER
ONDERSTEUNING
VAN DE
NACHTFUNCTIE
(VANAF 22.00
UUR)

NEE, GEEN
TERRASSEN

EVENTUELE
TOELICHTING:

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/student

Q20:
Uitbater/eigenaar
café

Q20: Handelaar
(winkel,
eetgelegenheid,
etc.)

Q20:
Vastgoedeigenaar

Q20: Stad
Gent/politie

Totale aantal
respondenten

6 / 44

Overpoortbuurt
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Q5 Zijn bomen in de straat een goed idee?
Beantwoord: 930 Overgeslagen: 3

53,69%
109

38,92%
79

7,39%
15

21,83%
203

35,34%
246

41,95%
292

22,70%
158

74,84%
696

45,83%
11

37,50%
9

16,67%
4

2,58%
24

25,00%
1

50,00%
2

25,00%
1

0,43%
4

0,00%
0

100,00%
1

0,00%
0

0,11%
1

50,00%
1

50,00%
1

0,00%
0

0,22%
2

368 384 178 930

Q20: Bewoner 15 15

Q20: Bezoeker/student 49 49

Q20: Uitbater/eigenaar café 1 1

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 0 0

Q20: Vastgoedeigenaar 0 0

Q20: Stad Gent/politie 0 0

Ja Enkel op de bredere plekken (Liberaal Archief/Octopus) Nee

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

JA ENKEL OP DE BREDERE PLEKKEN (LIBERAAL ARCHIEF/OCTOPUS) NEE TOTAAL

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

7 / 44

Overpoortbuurt

Q6 Welk verkeer moet worden toegestaan in de Overpoortstraat? Meerdere antwoorden
mogelijk

Beantwoord: 933 Overgeslagen: 0

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

8 / 44

Overpoortbuurt



155154

DEEL C / BIJLAGES 05 RESULTATEN ENQUÊTE

10,29%
21

87,25%
178

40,69%
83

24,51%
50

21,57%
44

6,37%
13

41,69%
389

2,44%
17

83,09%
580

31,81%
222

21,78%
152

25,79%
180

5,73%
40

127,65%
1.191

8,33%
2

70,83%
17

20,83%
5

25,00%
6

50,00%
12

20,83%
5

5,04%
47

50,00%
2

100,00%
4

50,00%
2

25,00%
1

0,00%
0

25,00%
1

1,07%
10

0,00%
0

100,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,00%
0

0,21%
2

0,00%
0

100,00%
2

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
2

0,00%
0

0,43%
4

42 782 312 209 239 59 933

Auto's Fietsen Bussen Taxi's

Geen verkeer, alleen voetgangers Eventuele toelichting

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

AUTO'S FIETSEN BUSSEN TAXI'S GEEN VERKEER, ALLEEN
VOETGANGERS

EVENTUELE
TOELICHTING

TOTAAL

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel,
eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

9 / 44

Overpoortbuurt

Q7 Welke mobiliteitsoplossing voor de bus verkies je?
Beantwoord: 931 Overgeslagen: 2

30,88%
63

7,35%
15

24,51%
50

37,25%
76

21,91%
204

16,24%
113

5,03%
35

48,13%
335

30,60%
213

74,76%
696

12,50%
3

8,33%
2

37,50%
9

41,67%
10

2,58%
24

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
4

0,00%
0

0,43%
4

Dubbele richting (huidige situatie) Enkele richting 's Avonds omrijden

Altijd omrijden

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

DUBBELE RICHTING (HUIDIGE
SITUATIE)

ENKELE
RICHTING

'S AVONDS
OMRIJDEN

ALTIJD
OMRIJDEN

TOTAAL

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid,
etc.)

10 / 44

Overpoortbuurt
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0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
2

0,21%
2

179 52 398 302 931

Q20: Bewoner 8 8

Q20: Bezoeker/student 24 24

Q20: Uitbater/eigenaar café 1 1

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 0 0

Q20: Vastgoedeigenaar 0 0

Q20: Stad Gent/politie 0 0

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

11 / 44

Overpoortbuurt

Q8 Voelt u zich onveilig in de Overpoortstraat?
Beantwoord: 931 Overgeslagen: 2

40,89%
83

59,11%
120

21,80%
203

24,10%
168

75,90%
529

74,87%
697

16,67%
4

83,33%
20

2,58%
24

25,00%
1

75,00%
3

0,43%
4

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

50,00%
1

50,00%
1

0,21%
2

257 674 931

Q20: Bewoner 32 32

Q20: Bezoeker/student 60 60

Q20: Uitbater/eigenaar café 2 2

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 1 1

Q20: Vastgoedeigenaar 0 0

Q20: Stad Gent/politie 1 1

Ja Nee

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

JA NEE TOTAAL

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

12 / 44

Overpoortbuurt

Q7 Welke mobiliteitsoplossing voor de bus verkies je?
Beantwoord: 931 Overgeslagen: 2

30,88%
63

7,35%
15

24,51%
50

37,25%
76

21,91%
204

16,24%
113

5,03%
35

48,13%
335

30,60%
213
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696

12,50%
3

8,33%
2

37,50%
9

41,67%
10

2,58%
24

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
4

0,00%
0
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4

Dubbele richting (huidige situatie) Enkele richting 's Avonds omrijden

Altijd omrijden

Q20: Bewoner

Q20:
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Q20: Handelaar
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Vastgoedeige...

Q20: Stad
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Q20: Bewoner
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Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid,
etc.)

10 / 44

Overpoortbuurt
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Q9 Moet er meer politie-inzet komen in de Overpoortstraat?
Beantwoord: 929 Overgeslagen: 4

58,82%
120

41,18%
84

21,96%
204

46,26%
322

53,74%
374

74,92%
696

36,36%
8

63,64%
14

2,37%
22

100,00%
4

0,00%
0

0,43%
4

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

50,00%
1

50,00%
1

0,22%
2

455 474 929

Q20: Bewoner 36 36

Q20: Bezoeker/student 86 86

Q20: Uitbater/eigenaar café 8 8

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 1 1

Q20: Vastgoedeigenaar 1 1

Q20: Stad Gent/politie 1 1

Ja Nee

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie
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Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

13 / 44

Overpoortbuurt

Q10 Zou u ook gebruikmaken van co-working/flexibele werkplekken in de
Overpoortstraat?

Beantwoord: 924 Overgeslagen: 9

47,00%
94

53,00%
106

21,65%
200

34,34%
239

65,66%
457

75,32%
696

38,10%
8

61,90%
13

2,27%
21

50,00%
2

50,00%
2

0,43%
4

100,00%
1

0,00%
0

0,11%
1

50,00%
1

50,00%
1

0,22%
2

345 579 924

Q20: Bewoner 17 17

Q20: Bezoeker/student 30 30

Q20: Uitbater/eigenaar café 0 0

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 0 0

Q20: Vastgoedeigenaar 0 0

Q20: Stad Gent/politie 0 0

Ja Nee

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie
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Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

14 / 44

Overpoortbuurt
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Q11 Zou u graag meer winkels zien in de Overpoortstraat?
Beantwoord: 932 Overgeslagen: 1

61,76%
126

38,24%
78

21,89%
204

19,37%
135

80,63%
562

74,79%
697

33,33%
8

66,67%
16

2,58%
24

50,00%
2

50,00%
2

0,43%
4

100,00%
1

0,00%
0

0,11%
1

50,00%
1

50,00%
1

0,21%
2

273 659 932

Q20: Bewoner 16 16

Q20: Bezoeker/student 23 23

Q20: Uitbater/eigenaar café 2 2

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 0 0

Q20: Vastgoedeigenaar 1 1

Q20: Stad Gent/politie 0 0

Ja Nee

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie
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Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

15 / 44

Overpoortbuurt

Q12 Hoe geschikt vindt u de Overpoortstraat als woonlocatie?
Beantwoord: 930 Overgeslagen: 3

16 / 44

Overpoortbuurt

32,51%
66

37,93%
77

22,17%
45

7,39%
15

0,00%
0

21,83%
203

33,05%
230

44,40%
309

18,68%
130

2,87%
20

1,01%
7

74,84%
696

33,33%
8

16,67%
4

41,67%
10

8,33%
2

0,00%
0

2,58%
24

50,00%
2

50,00%
2

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,43%
4

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,11%
1

50,00%
1

50,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,22%
2

307 393 186 37 7 930

Q20: Bewoner 46 46

Q20: Bezoeker/student 65 65

Q20: Uitbater/eigenaar café 4 4

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 1 1

Q20: Vastgoedeigenaar 1 1

Q20: Stad Gent/politie 0 0

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

18 / 44

Overpoortbuurt
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Q13 Wat vindt u van dit voorgestelde gebruik van het plein bij het Liberaal Archief?
Beantwoord: 930 Overgeslagen: 3

19 / 44

Overpoortbuurt

Zeer geschikt Geschikt Neutraal Ongeschikt

Zeer ongeschikt

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ZEER GESCHIKT GESCHIKT NEUTRAAL ONGESCHIKT ZEER ONGESCHIKT TOTAAL

20 / 44

Overpoortbuurt

Zeer geschikt Geschikt Neutraal Ongeschikt

Zeer ongeschikt

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ZEER GESCHIKT GESCHIKT NEUTRAAL ONGESCHIKT ZEER ONGESCHIKT TOTAAL

20 / 44

Overpoortbuurt

43,84%
89

46,31%
94

8,37%
17

0,99%
2

0,49%
1

21,83%
203

34,91%
243

40,95%
285

15,23%
106

6,75%
47

2,16%
15

74,84%
696

25,00%
6

33,33%
8

25,00%
6

12,50%
3

4,17%
1

2,58%
24

25,00%
1

50,00%
2

25,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,43%
4

100,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,11%
1

0,00%
0

100,00%
2

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,22%
2

340 391 130 52 17 930

Q20: Bewoner 7 7

Q20: Bezoeker/student 22 22

Q20: Uitbater/eigenaar café 1 1

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 0 0

Q20: Vastgoedeigenaar 0 0

Q20: Stad Gent/politie 0 0

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

21 / 44

Overpoortbuurt
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Q14 Wat vindt u van dit voorgestelde gebruik van de straat en Octopus?
Beantwoord: 929 Overgeslagen: 4

22 / 44

Overpoortbuurt

Zeer geschikt Geschikt Neutraal Ongeschikt

Zeer ongeschikt

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ZEER GESCHIKT GESCHIKT NEUTRAAL ONGESCHIKT ZEER ONGESCHIKT TOTAAL

23 / 44

Overpoortbuurt

Zeer geschikt Geschikt Neutraal Ongeschikt

Zeer ongeschikt

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ZEER GESCHIKT GESCHIKT NEUTRAAL ONGESCHIKT ZEER ONGESCHIKT TOTAAL

23 / 44

Overpoortbuurt

28,36%
57

46,27%
93

17,91%
36

6,47%
13

1,00%
2

21,64%
201

27,40%
191

41,89%
292

18,65%
130

8,90%
62

3,16%
22

75,03%
697

33,33%
8

41,67%
10

25,00%
6

0,00%
0

0,00%
0

2,58%
24

25,00%
1

50,00%
2

25,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,43%
4

100,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,11%
1

0,00%
0

100,00%
2

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,22%
2

258 399 173 75 24 929

Q20: Bewoner 17 17

Q20: Bezoeker/student 25 25

Q20: Uitbater/eigenaar café 1 1

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 0 0

Q20: Vastgoedeigenaar 0 0

Q20: Stad Gent/politie 0 0

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

24 / 44

Overpoortbuurt
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Q15 Verwacht u dat een ander gebruik van het Liberaal Archief en de Octopus een
belangrijke impuls zal geven aan de Overpoort?

Beantwoord: 927 Overgeslagen: 6

74,13%
149

25,87%
52

21,68%
201

59,28%
412

40,72%
283

74,97%
695

66,67%
16

33,33%
8

2,59%
24

50,00%
2

50,00%
2

0,43%
4

100,00%
1

0,00%
0

0,11%
1

50,00%
1

50,00%
1

0,22%
2

581 346 927

Q20: Bewoner 20 20

Q20: Bezoeker/student 38 38

Q20: Uitbater/eigenaar café 1 1

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 0 0

Q20: Vastgoedeigenaar 0 0

Q20: Stad Gent/politie 0 0

Ja Nee

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

JA NEE TOTAAL

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL

25 / 44

Overpoortbuurt

Q16 Hoe belangrijk vindt u onderstaande onderwerpen om aan te pakken in de
Overpoortbuurt?

Beantwoord: 932 Overgeslagen: 1

Uitstraling van de gevels

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Groen in de straat (bomen, plantenbakken)

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Afvalprobleem

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 / 44

Overpoortbuurt
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Geluidsoverlast

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De aanpak van leegstand en lege etalages

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meer fietsenstallingen

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27 / 44

Overpoortbuurt

Uitstraling van de gevels

1,97%
4

5,91%
12

13,79%
28

47,78%
97

30,54%
62

21,78%
203

3,99

3,30%
23

12,07%
84

22,41%
156

48,85%
340

13,36%
93

74,68%
696

3,57

0,00%
0

4,17%
1

16,67%
4

58,33%
14

20,83%
5

2,58%
24

3,96

0,00%
0

0,00%
0

25,00%
1

50,00%
2

25,00%
1

0,43%
4

4,00

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

5,00

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

0,21%
2

3,00

Meer terrassen

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meer kunst

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bussen en taxi's uit de Overpoortstraat weren

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZEER ONBELANGRIJK ONBELANGRIJK NEUTRAAL BELANGRIJK ZEER
BELANGRIJK

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel,
eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

28 / 44

Overpoortbuurt
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Groen in de straat (bomen, plantenbakken)

1,48%
3

5,42%
11

18,23%
37

41,38%
84

33,50%
68

21,78%
203

4,00

6,47%
45

17,24%
120

24,14%
168

37,36%
260

14,80%
103

74,68%
696

3,37

4,17%
1

8,33%
2

41,67%
10

29,17%
7

16,67%
4

2,58%
24

3,46

25,00%
1

0,00%
0

25,00%
1

25,00%
1

25,00%
1

0,43%
4

3,25

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,00%
0

0,11%
1

4,00

50,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

0,21%
2

2,50

Afvalprobleem

0,00%
0

0,49%
1

1,47%
3

21,57%
44

76,47%
156

21,89%
204

4,74

0,86%
6

1,29%
9

5,04%
35

41,01%
285

51,80%
360

74,57%
695

4,42

0,00%
0

0,00%
0

12,50%
3

37,50%
9

50,00%
12

2,58%
24

4,38

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
4

0,43%
4

5,00

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

5,00

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
2

0,00%
0

0,21%
2

4,00

Geluidsoverlast

1,98%
4

3,96%
8

18,32%
37

27,72%
56

48,02%
97

21,67%
202

4,16

7,61%
53

21,70%
151

34,91%
243

24,28%
169

11,49%
80

74,68%
696

3,10

12,50%
3

20,83%
5

20,83%
5

41,67%
10

4,17%
1

2,58%
24

3,04

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
2

50,00%
2

0,43%
4

4,50

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,11%
1

3,00

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

50,00%
1

0,21%
2

4,00

De aanpak van leegstand en lege etalages

0,49%
1

4,90%
10

23,53%
48

40,69%
83

30,39%
62

21,89%
204

3,96

2,01%
14

7,33%
51

20,98%
146

50,14%
349

19,54%
136

74,68%
696

3,78

0,00%
0

0,00%
0

16,67%
4

58,33%
14

25,00%
6

2,58%
24

4,08

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

25,00%
1

75,00%
3

0,43%
4

4,75

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

5,00

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
2

0,00%
0

0,00%
0

0,21%
2

3,00

Meer fietsenstallingen

0,99%
2

7,92%
16

27,72%
56

46,04%
93

17,33%
35

21,67%
202

3,71

2,15%
15

6,89%
48

18,51%
129

43,04%
300

29,41%
205

74,79%
697

3,91

4,17%
1

4,17%
1

25,00%
6

45,83%
11

20,83%
5

2,58%
24

3,75

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
2

50,00%
2

0,00%
0

0,43%
4

3,50

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

5,00

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

50,00%
1

0,21%
2

4,00

Meer terrassen

9,80%
20

15,69%
32

31,86%
65

34,31%
70

8,33%
17

21,89%
204

3,16

ZEER ONBELANGRIJK ONBELANGRIJK NEUTRAAL BELANGRIJK ZEER
BELANGRIJK

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel,
eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER ONBELANGRIJK ONBELANGRIJK NEUTRAAL BELANGRIJK ZEER
BELANGRIJK

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel,
eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER ONBELANGRIJK ONBELANGRIJK NEUTRAAL BELANGRIJK ZEER
BELANGRIJK

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel,
eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER ONBELANGRIJK ONBELANGRIJK NEUTRAAL BELANGRIJK ZEER
BELANGRIJK

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel,
eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER ONBELANGRIJK ONBELANGRIJK NEUTRAAL BELANGRIJK ZEER
BELANGRIJK

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel,
eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER ONBELANGRIJK ONBELANGRIJK NEUTRAAL BELANGRIJK ZEER
BELANGRIJK

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner
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Overpoortbuurt

3,87%
27

12,63%
88

28,69%
200

41,18%
287

13,63%
95

74,79%
697

3,48

4,35%
1

26,09%
6

17,39%
4

34,78%
8

17,39%
4

2,47%
23

3,35

0,00%
0

50,00%
2

50,00%
2

0,00%
0

0,00%
0

0,43%
4

2,50

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

5,00

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
2

0,00%
0

0,00%
0

0,21%
2

3,00

Meer kunst

13,73%
28

20,10%
41

30,88%
63

26,47%
54

8,82%
18

21,89%
204

2,97

26,51%
184

33,00%
229

25,79%
179

12,10%
84

2,59%
18

74,46%
694

2,31

39,13%
9

17,39%
4

34,78%
8

8,70%
2

0,00%
0

2,47%
23

2,13

25,00%
1

25,00%
1

25,00%
1

25,00%
1

0,00%
0

0,43%
4

2,50

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,00%
0

0,11%
1

4,00

50,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

0,21%
2

2,50

Bussen en taxi's uit de Overpoortstraat weren

5,88%
12

16,67%
34

30,88%
63

27,45%
56

19,12%
39

21,89%
204

3,37

4,30%
30

10,76%
75

30,56%
213

34,86%
243

19,51%
136

74,79%
697

3,55

4,17%
1

16,67%
4

12,50%
3

29,17%
7

37,50%
9

2,58%
24

3,79

0,00%
0

25,00%
1

0,00%
0

50,00%
2

25,00%
1

0,43%
4

3,75

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

5,00

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
2

0,21%
2

5,00

Eventuele
toelichting:

5 30 2 1 0 1 39

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel,
eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER ONBELANGRIJK ONBELANGRIJK NEUTRAAL BELANGRIJK ZEER
BELANGRIJK

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel,
eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER ONBELANGRIJK ONBELANGRIJK NEUTRAAL BELANGRIJK ZEER
BELANGRIJK

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel,
eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Q20:
BEWONER

Q20:
BEZOEKER/STUDENT

Q20:
UITBATER/EIGENAAR
CAFÉ

Q20: HANDELAAR
(WINKEL,
EETGELEGENHEID,
ETC.)

Q20:
VASTGOEDEIGENAAR

Q20: STAD
GENT/POLITIE

TOTAAL
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DEEL C / BIJLAGES 05 RESULTATEN ENQUÊTE

Q17 Hoe geschikt lijken deze instrumenten op het vlak van samenwerking & organisatie u
voor de Overpoort (mits wettelijk realiseerbaar)?

Beantwoord: 927 Overgeslagen: 6

1. Straatmanager

2,46%
5

4,93%
10

32,02%
65

44,83%
91

15,76%
32

21,90%
203

3,67

3,61%
25

8,51%
59

36,94%
256

43,00%
298

7,94%
55

74,76%
693

3,43

4,17%
1

12,50%
3

16,67%
4

54,17%
13

12,50%
3

2,59%
24

3,58

1. Straatmanager

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Online Communicatieplatform

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZEER
ONGESCHIKT

ONGESCHIKT NEUTRAAL GESCHIKT ZEER
GESCHIKT

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café
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Q17 Hoe geschikt lijken deze instrumenten op het vlak van samenwerking & organisatie u
voor de Overpoort (mits wettelijk realiseerbaar)?

Beantwoord: 927 Overgeslagen: 6

1. Straatmanager

2,46%
5

4,93%
10

32,02%
65

44,83%
91

15,76%
32

21,90%
203

3,67
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25
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59
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256

43,00%
298
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55
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693

3,43

4,17%
1

12,50%
3

16,67%
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54,17%
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3
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1. Straatmanager

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Online Communicatieplatform

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZEER
ONGESCHIKT

ONGESCHIKT NEUTRAAL GESCHIKT ZEER
GESCHIKT

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café
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0,00%
0

25,00%
1

25,00%
1

25,00%
1

25,00%
1

0,43%
4

3,50

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

5,00

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
1

0,22%
2

3,50

2. Bedrijven Investeringszone (BIZ)

2,96%
6

6,90%
14

40,89%
83

38,42%
78

10,84%
22

21,90%
203

3,47

6,08%
42

15,77%
109

47,61%
329

26,05%
180

4,49%
31

74,54%
691

3,07

0,00%
0

25,00%
6

33,33%
8

33,33%
8

8,33%
2

2,59%
24

3,25

0,00%
0

50,00%
2

0,00%
0

25,00%
1

25,00%
1

0,43%
4

3,25

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,11%
1

3,00

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
1

50,00%
1

0,00%
0

0,22%
2

3,50

3. Online Communicatieplatform

3,47%
7

6,93%
14

35,15%
71

40,10%
81

14,36%
29

21,79%
202

3,55

3,48%
24

8,12%
56

38,12%
263

39,86%
275

10,43%
72

74,43%
690

3,46

0,00%
0

12,50%
3

25,00%
6

41,67%
10

20,83%
5

2,59%
24

3,71

0,00%
0

0,00%
0

25,00%
1

25,00%
1

50,00%
2

0,43%
4

4,25

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,00%
0

0,11%
1

4,00

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
1

50,00%
1

0,00%
0

0,22%
2

3,50

Eventuele
toelichting:

9 13 1 0 0 0 23

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid,
etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER
ONGESCHIKT

ONGESCHIKT NEUTRAAL GESCHIKT ZEER
GESCHIKT

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid,
etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER
ONGESCHIKT

ONGESCHIKT NEUTRAAL GESCHIKT ZEER
GESCHIKT

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid,
etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Q20:
BEWONER

Q20:
BEZOEKER/STUDENT

Q20:
UITBATER/EIGENAAR
CAFÉ

Q20: HANDELAAR
(WINKEL,
EETGELEGENHEID,
ETC.)

Q20:
VASTGOEDEIGENAAR

Q20: STAD
GENT/POLITIE

TOTAAL
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DEEL C / BIJLAGES 05 RESULTATEN ENQUÊTE

Q18 Hoe geschikt lijken deze instrumenten op het vlak van openbare ruimte: schoon, heel
& veilig u voor de Overpoort (mits wettelijk realiseerbaar)?

Beantwoord: 928 Overgeslagen: 5

1. De inzet van horecastewards

2,96%
6

6,40%
13

21,18%
43

50,74%
103

18,72%
38

21,88%
203

3,76

3,75%
26

10,25%
71

25,25%
175

44,44%
308

16,31%
113

74,68%
693

3,59

0,00%
0

12,50%
3

20,83%
5

37,50%
9

29,17%
7

2,59%
24

3,83

1. De inzet van horecastewards

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Collectieve horeca-ontzeggingen

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Een afvalcollectief

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZEER
ONGESCHIKT

ONGESCHIKT NEUTRAAL GESCHIKT ZEER GESCHIKT TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

33 / 44

Overpoortbuurt

Q18 Hoe geschikt lijken deze instrumenten op het vlak van openbare ruimte: schoon, heel
& veilig u voor de Overpoort (mits wettelijk realiseerbaar)?

Beantwoord: 928 Overgeslagen: 5

1. De inzet van horecastewards
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1. De inzet van horecastewards

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...
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Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Collectieve horeca-ontzeggingen

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Een afvalcollectief

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

25,00%
1

75,00%
3

0,43%
4

4,75

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

0,11%
1

3,00

50,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

0,22%
2

2,50

2. Collectieve horeca-ontzeggingen

2,46%
5

4,43%
9

20,69%
42

41,87%
85

30,54%
62

21,88%
203

3,94

4,62%
32

13,13%
91

26,98%
187

36,65%
254

18,61%
129

74,68%
693

3,52

16,67%
4

12,50%
3

8,33%
2

25,00%
6

37,50%
9

2,59%
24

3,54

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

25,00%
1

75,00%
3

0,43%
4

4,75

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

5,00

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

50,00%
1

0,22%
2

4,00

3. Een afvalcollectief

0,99%
2

0,99%
2

8,37%
17

34,48%
70

55,17%
112

21,88%
203

4,42

0,86%
6

1,59%
11

9,65%
67

47,55%
330

40,35%
280

74,78%
694

4,25

0,00%
0

8,33%
2

4,17%
1

45,83%
11

41,67%
10

2,59%
24

4,21

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

25,00%
1

75,00%
3

0,43%
4

4,75

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

5,00

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

50,00%
1

0,22%
2

4,00

Eventuele
toelichting:

7 17 0 0 0 1 25

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid,
etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER
ONGESCHIKT

ONGESCHIKT NEUTRAAL GESCHIKT ZEER GESCHIKT TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid,
etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER
ONGESCHIKT

ONGESCHIKT NEUTRAAL GESCHIKT ZEER GESCHIKT TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid,
etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Q20:
BEWONER

Q20:
BEZOEKER/STUDENT

Q20:
UITBATER/EIGENAAR
CAFÉ

Q20: HANDELAAR
(WINKEL,
EETGELEGENHEID,
ETC.)

Q20:
VASTGOEDEIGENAAR

Q20: STAD
GENT/POLITIE

TOTAAL
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DEEL C / BIJLAGES 05 RESULTATEN ENQUÊTE

Q19 Hoe geschikt lijken deze instrumenten op het vlak van aanbod u voor de Overpoort
(mits wettelijk realiseerbaar)?

Beantwoord: 928 Overgeslagen: 5

1. Invoeren van sluitingstijden

13,30%
27

20,20%
41

19,21%
39

24,63%
50

22,66%
46

21,88%
203

3,23

44,96%
312

23,92%
166

11,96%
83

12,39%
86

6,77%
47

74,78%
694

2,12

45,83%
11

33,33%
8

4,17%
1

16,67%
4

0,00%
0

2,59%
24

1,92

1. Invoeren van sluitingstijden

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Streetbranding

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Leegstandsaanpak

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZEER
ONGESCHIKT

ONGESCHIKT NEUTRAAL GESCHIKT ZEER GESCHIKT TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café
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Q19 Hoe geschikt lijken deze instrumenten op het vlak van aanbod u voor de Overpoort
(mits wettelijk realiseerbaar)?

Beantwoord: 928 Overgeslagen: 5

1. Invoeren van sluitingstijden
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86

6,77%
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694

2,12
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11

33,33%
8

4,17%
1

16,67%
4

0,00%
0

2,59%
24

1,92

1. Invoeren van sluitingstijden

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...
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Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Streetbranding

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Leegstandsaanpak

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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35 / 44

Overpoortbuurt

0,00%
0

0,00%
0

25,00%
1

50,00%
2

25,00%
1

0,43%
4

4,00

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,00%
0

0,11%
1

4,00

50,00%
1

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
1

0,00%
0

0,22%
2

2,50

2. Streetbranding

1,98%
4

6,44%
13

34,16%
69

40,10%
81

17,33%
35

21,77%
202

3,64

4,90%
34

8,36%
58

38,62%
268

37,90%
263

10,23%
71

74,78%
694

3,40

0,00%
0

12,50%
3

37,50%
9

41,67%
10

8,33%
2

2,59%
24

3,46

0,00%
0

0,00%
0

25,00%
1

50,00%
2

25,00%
1

0,43%
4

4,00

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

5,00

0,00%
0

0,00%
0

50,00%
1

50,00%
1

0,00%
0

0,22%
2

3,50

3. Leegstandsaanpak

0,99%
2

1,98%
4

16,34%
33

38,12%
77

42,57%
86

21,77%
202

4,19

2,31%
16

2,59%
18

17,29%
120

49,42%
343

28,39%
197

74,78%
694

3,99

0,00%
0

0,00%
0

20,83%
5

66,67%
16

12,50%
3

2,59%
24

3,92

0,00%
0

0,00%
0

25,00%
1

25,00%
1

50,00%
2

0,43%
4

4,25

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
1

0,11%
1

5,00

0,00%
0

0,00%
0

100,00%
2

0,00%
0

0,00%
0

0,22%
2

3,00

Eventuele
toelichting:

12 29 3 0 0 1 45

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid,
etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER
ONGESCHIKT

ONGESCHIKT NEUTRAAL GESCHIKT ZEER GESCHIKT TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid,
etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

ZEER
ONGESCHIKT

ONGESCHIKT NEUTRAAL GESCHIKT ZEER GESCHIKT TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Q20: Bewoner

Q20: Bezoeker/student

Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid,
etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Q20:
BEWONER

Q20:
BEZOEKER/STUDENT

Q20:
UITBATER/EIGENAAR
CAFÉ

Q20: HANDELAAR
(WINKEL,
EETGELEGENHEID,
ETC.)

Q20:
VASTGOEDEIGENAAR

Q20: STAD
GENT/POLITIE

TOTAAL
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DEEL C / BIJLAGES 05 RESULTATEN ENQUÊTE

Q20 Hoe bent u voornamelijk betrokken bij de Overpoortbuurt?
Beantwoord: 933 Overgeslagen: 0

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...
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Totale aantal
respondenten
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Q21 Bent u bereid deel te nemen aan een Bedrijven Investeringszone, waarbij
ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen structureel investeren in de straat?

Beantwoord: 29 Overgeslagen: 904
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Q20: Bewoner 0 0
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Q20: Uitbater/eigenaar café 3 3

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.) 0 0

Q20: Vastgoedeigenaar 1 1

Q20: Stad Gent/politie 0 0

Ja Nee

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...

Q20:
Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie
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Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL
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Q22 Bent u bereid mee te investeren in:
Beantwoord: 28 Overgeslagen: 905

Een straatmanager (Een onafhankelijke projectbegeleider die de diverse stakeholders v...

Q20: Bewoner

Q20:
Bezoeker/stu...
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Uitbater/eig...

Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
Gent/politie
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Een online communicatieplatform (Online samenwerking middels een intranet voor ondern...
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Vastgoedeige...
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Gent/politie
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Horecastewards (Gastheren en -vrouwen die helpen het uitgaan veilig en prettig te hou...

Q20: Bewoner

Q20:
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Q20: Handelaar
(winkel,...

Q20:
Vastgoedeige...

Q20: Stad
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Een straatmanager (Een onafhankelijke projectbegeleider die de diverse stakeholders verbindt, de samenwerking bevordert én aanspreekpunt is.)
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Een online communicatieplatform (Online samenwerking middels een intranet voor ondernemers, dienstverleners en stakeholders in het gebied.)
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Horecastewards (Gastheren en -vrouwen die helpen het uitgaan veilig en prettig te houden.)

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00

0,00%
0

0,00%
0

0,00%
0

0,00

39,13%
9

60,87%
14

82,14%
23

0,39

Leegstandsaanpak (Opvullen van leegstaande panden met tijdelijke winkels/horeca en ni...
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Streetbranding (Het ontwikkelen van een collectief ‘streetbrand’ (straatmerk) dat bij...
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Leegstandsaanpak (Opvullen van leegstaande panden met tijdelijke winkels/horeca en nieuwe concepten.)
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Streetbranding (Het ontwikkelen van een collectief ‘streetbrand’ (straatmerk) dat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van het gebied.)
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Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)
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Q20: Uitbater/eigenaar café

Q20: Handelaar (winkel, eetgelegenheid, etc.)

Q20: Vastgoedeigenaar

Q20: Stad Gent/politie

Q20:
BEWONER

Q20:
BEZOEKER/STUDENT

Q20:
UITBATER/EIGENAAR
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Q23 Zijn terrassen een meerwaarde als deze maar 1,5 meter diep kunnen zijn?
Beantwoord: 29 Overgeslagen: 904
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Ja Nee
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Q20:
Vastgoedeige...
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Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL
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Een straatmanager (Een onafhankelijke projectbegeleider die de diverse stakeholders verbindt, de samenwerking bevordert én aanspreekpunt is.)
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Een online communicatieplatform (Online samenwerking middels een intranet voor ondernemers, dienstverleners en stakeholders in het gebied.)
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Horecastewards (Gastheren en -vrouwen die helpen het uitgaan veilig en prettig te houden.)
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Q24 Bent u bereid een terras te delen om zo op strategische locaties een gezamenlijk
terras te realiseren?
Beantwoord: 29 Overgeslagen: 904
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Totale aantal respondenten

EVENTUELE TOELICHTING: TOTAAL
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De rol die van de gebiedsmanager 
verwacht wordt, is een volgende:

 - Spil in coördinatie en communicatie 
van de publiek-private samenwerking 
in het centrum 

 - (spin in het web);

 - Stimuleert, coördineert en verbindt 
alle zaken en mensen rond de 
uitvoering van de 

 - geplande acties (verbinder);

 - Bevordert dat partijen verantwoorde-
lijkheid nemen voor eigen kerntaken 
(aanjager);

 - Neemt voortouw in thema’s met 
duidelijk gedeelde verantwoordelijk-
heid (actiehouder). Denk aan benodigd 
marktonderzoek.

 - Actief in het genereren van additionele 
gelden, bijvoorbeeld middels 
sponsoring, aanhaken. Belanghebben-
den als projectontwikkelaars, glastuin-
ders etc. (activator)   

De voornaamste kerncompetenties die 
hiervoor nodig zijn:

 - Goede communicatieve vaardighe-
den; 

 - Creatief / oplossings- en kans-gericht;

 - People manager (van bakker tot 
burgemeester);

 - Activator; 

 - Enthousiast;

 - Commercieel;

 - Kennis van de retailmarkt;

 - Affiniteit met online communicatie

Doelen die worden nagestreefd:

 - Een bijdrage leveren aan het interes-
santer maken van een straat of gebied 
voor bewoners, bezoekers, bedrijven 
en belangenorganisaties.

 - Groei van het aantal bezoekers 
stimuleren.

 - Meer gezamenlijk gedragen 
evenementen en activiteiten 
organiseren.

 - Structurele en betere berichtgeving 
via persberichten / social media etc.; 

 - Gedragen merkprofiel verder 
uitdragen naar de verschillende stake-
holders.

DEEL C / BIJLAGES 06 PROFIEL GEBIEDSMANAGER
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