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3 mei 2014 

 

Parlement	  3	  mei 
 
Aanwezig: Steven, An, Jozef, Piet, Edwin, Jan, Hilde V, Michel, Monique M, Sabine, 
Huguette, Marina, Philippe C, Philippe, Linda M, Anne-Marie, Roland, Janique, Liliane, 
Inge, Marijke, Ingrid, Pascal, Linda D, Lieve, Jeanne, Patrick G, Martine, Gilberte, 
Manuella, Pol, Diederik, Emile, Erwin 
 

1. Agenda 

Steven: Is er iemand die iets wil toevoegen aan de agenda voor vandaag? 
Sabine (?): Gaat de Zuidpoort nu open zijn in de vakantie? 
Steven: Dat komt aan bod in het puntje “Zomer” 
Michel: … ja, dat is wel mooi dat je dat vraagt, wil er iemand iets toevoegen. Maar 
misschien moet dat wel een vast punt worden op de agenda, dan kunnen mensen zich 
voorbereiden. Nu is het zo nogal moeilijk om plots iets te zeggen. 
Steven: Maar dat is inderdaad de bedoeling, en ik wil nog eens herhalen dat iedereen 
die iets wil bespreken op het parlement, mij dat gewoon kan laten weten op gelijk 
welke manier en dan bekijken we hoe we het aan bod laten komen. 

2. Toekomst van de Zuidpoort 
Steven: Vorige woensdag zijn we bijeengekomen met een groep mensen om enkele 
bekommernissen grondig te bespreken. We hebben er 2 punten besproken: 
 

1. Zaterdagen 

! Er is vraag om elke zaterdag open te zijn ipv 2x/maand. Vooral om te koken, 
eten, samenzijn en eenzaamheid tijdens lange weekends te breken. 
Om dat te kunnen doen, zijn er verschillende voorwaarden: 

o Er moeten elke zaterdag minimum 4 vrijwilligers aanwezig zijn die 
begeleiden en  verantwoordelijkheid op zich nemen  

" 2 die kunnen koken 
" 2 die mensen welkom heten. Die goed luisteren naar mensen 

en die goed kunnen omgaan met conflicten.  



o Er moet invulling zijn. Niet zomaar samen rond tafel zitten. In het 
verleden is gebleken dat dat zelden tot gezellige, leuke momenten 
leidt.  
 
 

Uit een rondvraag bij de aanwezigen bleek dat er op dit moment niet 
voldoende vrijwilligers zijn om elke zaterdag te kunnen openen.  
Toch vond iedereen dat het openen op zaterdag een belangrijke uitdaging 
vormt en er dus ook dient op ingezet om dit te realiseren.  

 
• We moeten dus meer vrijwilligers aantrekken 
• We moeten invulling geven aan wat we verwachten van deze 

vrijwilligers om deze zaterdagen vlot te laten verlopen en een 
kwaliteitsvolle aanwezigheid te verzekeren.  
" Hoe zorgen we voor voldoende vrijwilligers? 
" Wat moeten die vrijwilligers kunnen/kennen? 
" Hoe heten we mensen welkom? 
" Welke invulling gaan we de zaterdagen geven? 

 

2. Meer activiteiten 

! Er was ook vraag naar meer activiteiten. Hoofdzakelijk gaat het om 
vrijetijdsactiviteiten: 

• Bakken 
• Knutselen 
• Fietsen 
• Wandelen 
• Kleien 
• Karoaké 
• Gezelschapspelen 
• Computergames 
• … 

 
!We spraken af dat ieder iets kan voorstellen (op het Parlement) 
als hij/zij kan helpen bij de organisatie ervan. Het is zeker niet de 
bedoeling dat dit allemaal voorgesteld wordt aan het Pretloket om te 
organiseren. Je moet zelf al initiatief nemen om te organiseren.  
Als je bijvoorbeeld een Karaoke-avond wil organiseren, ken je 
iemand die ons dat materiaal wil uitlenen.  
Of als je wil bakken, heb je al recepten en kan je boodschappen 
doen. 
 
! Voor de activiteiten waar je zelf geen zicht op hebt hoe je ze zelf 
kan organiseren, maken we een droomlijst. Aan een waslijn hang je 
jouw droomactiviteit voor in De Zuidpoort, met jouw naam op. 
Anderen kunnen dat dan ook zien en kunnen jou dan misschien 
helpen. 
 



! Eén iemand vroeg om meer inhoudelijke activiteiten. Bijvoorbeeld een 
nabespreking van een studiedag waar we aan deelnamen. Daar gaan we voortaan 
zeker oog voor hebben! 
 
! Naast de vraag om meer op zaterdag open te zijn, wordt er ook gevraagd naar 
meer avondactiviteiten. Iemand stelt 2x/maand voor. 
Er wordt op gewezen dat het Pretloket nu al bijna wekelijks een avondactiviteit in 
groep organiseert. 
We maken dezelfde afspraak als voor andere activiteitsvoorstellen: Je kan ze op 
het Parlement voorstellen als je al weet hoe het te organiseren valt. 
 
De volgende vergadering van werkgroep toekomst: woensdag 21 mei om 18 u, 
boterhammen om 17 u.  
 

3. Themawerking 
 
Steven: De themawerking heeft maandag ook een knoop doorgehakt, we denken dat 
er in de wijk veel vraag is naar mensen die luisteren. Mensen in armoede ervaren veel 
stress, door al de contacten met OCMW, VDAB, enzovoort, men wil uit de miserie 
geraken maar het lukt niet, en vaak zijn er weinig vrienden of familie met wie gepraat 
kan worden. Het kan dan ook zinvol zijn om met een psycholoog te praten, en dat is 
dan weer verbonden met het thema Geestelijke Gezondheid. We vragen ons af wat de 
drempels zijn om naar een psycholoog te stappen. Voor veel mensen is dit niet 
haalbaar omwille van de kostprijs, en de betaalbare psychologen hebben lange 
wachtlijsten. Het thema dat aan bod komt is dan ook ruimer: welke mogelijkheden zijn 
er om terug sterk te worden. 
 
We willen hier in de buurt, in Nieuw Gent, dan ook kijken of er behoefte is aan steun. 
Het idee dat naar boven kwam is een houten bank op wielen met een bord “Ik heb tijd, 
zet u”. Hiermee willen we rondgaan en mensen uitnodigen tot een gesprek, en op die 
manier zoeken wat er problemen geeft in de wijk. We willen hier ook andere 
verenigingen in de buurt betrekken, zoals het OCMW, Intercultureel Netwerk Gent, 
Bond Moyson, Samenlevingsopbouw, Straathoekwerk, enzovoort. Er zijn al enkele 
gesprekken geweest en we hebben verschillende enthousiaste reacties gekregen. 
 
Zijn er hier reacties op van jullie? 
 
Sabine: Wanneer zou je dat doen? 
Steven: Dat is nog niet duidelijk, het idee is nog maar net ontstaan. 
Sabine: Ik vind het een verschrikkelijk leuk idee. 
 
Steven: Het is wel zo dat we de mensen moeten duidelijk maken dat we hun 
problemen niet kunnen oplossen, we willen in de eerste plaats luisteren. We kunnen 
eventueel wel mensen doorverwijzen en zeker warm uitnodigen voor De Zuidpoort. 
 
Sabine: Ik vind het wel belangrijk dat er ondersteuning is, bijvoorbeeld iemand die 
stand-by is via de gsm. Als je het niet meer weet kan je dan wat raad vragen aan de 
telefoon. 
 
Piet: Het is ook belangrijk dat de straathoekwerkers betrokken zijn. 



Steven: Ja, we hebben al contact opgenomen, hij was heel positief. 
 
Erwin: We moesten wel nog zien of we genoeg mensen zouden vinden. 
Steven; Inderdaad, dus zouden we de vraag willen stellen of meer mensen betrokken 
willen worden bij de themawerking. 
Diederik: Zeg je dan dat dit initiatief gekoppeld aan het themawerk? 
Steven: Initieel wel. 
Philippe, Piet, Sabine: Eigenlijk zijn wij wel geïnteresseerd, maar het is niet haalbaar 
om echt actief te worden in de themawerking. 
Steven: Jullie zullen wel op de hoogte gehouden worden. 
 
Erwin: Er was in de themawerking ook geopperd dat mensen bij de overheidsdiensten 
vaak van het kastje naar de muur gestuurd worden, en dat vormingen aan het 
personeel nuttig zouden zijn om dit te verbeteren. 
Steven: Ja, dat was een ander punt. Op dit moment geven wij alleen vormingen als we 
uitgenodigd worden, maar eigenlijk zouden we zelf eens kunnen kijken wie WIJ 
denken dat een opleiding nodig heeft. Als we vaststellen dat OCMW-personeel niet 
kan luisteren, moeten wij misschien eens een geschikte opleiding zoeken. 
 

4. Kalender 
 
Steven: 
Morgen komt een vrederechter uitleggen wat juist zijn werk is. Opgelet, het is niet de 
bedoeling dat hij concrete gevallen gaat bespreken, wel algemeen uitleggen wat zijn 
werk juist inhoudt. 
 
En op maandag 12 mei is er een Verkiezingskwis, over de partijen, wat staat in de 
programma’s, hoe kan je geldig stemmen, …. Vorming+ is dit in elkaar aan het steken. 
 
Op woensdag 14 mei is het verkiezingsdebat, en voor de rest van de kalender gaan 
we naar Pascal, die het aanbod van het pretloket uit de doeken zal doen. 
 
Pascal: Op 29 mei hebben we de daguitstap gepland. We hebben gekozen uit een 
aantal bestemmingen, en daar is uiteindelijk de Zoo van Antwerpen uitgekomen. We 
vertrekken met de trein, afspraak om 9u. Eenmaal aangekomen in de zoo kan je 
kiezen of je alleen bezoekt of in groep, maar het is natuurlijk ook de bedoeling om 
elkaar een beetje te leren kennen. Je familie mag ook mee. Als extraatje hebben we 
nog een bezoek met gids in de namiddag. Er zijn twee delen, het eerste heet ‘achter 
de schermen’ en is voor volwassenen (+12 jaar). Het tweede heet ‘voor de schermen’ 
en is voor kinderen tot 12 jaar. Deze twee rondleidingen gaan samen door, ze zijn wel 
niet toegankelijk voor wie minder mobiel is. 
 
De prijs bedraagt 5 euro, zowel voor volwassene als voor kind, en daarin zijn de trein, 
de ingang en de gids inbegrepen. Om 17u verzamelen we aan de uitgang voor de 
terugreis. Oh, en er is geen eten voorzien dus je moet zelf je picnic meebrengen. 
Verdere info staat op de affiche aan het prikbord. We vragen wel om te betalen bij 
inschrijving, inschrijven moet gebeuren voor 16 mei. 
 

5. Uitpas in Gent 



Ingrid: Binnenkort krijgt elke inwoner van Gent die dat vraagt, een uitpas. 
Piet: Iedereen? Ook wie geen recht heeft op de kortingen? 
Ingrid: Ja, iedereen. Maar afhankelijk van je situatie kan de kaart al dan niet 
vermindering geven. Nog niet alles is bekend, maar waarschijnlijk zal het gekoppeld 
zijn aan de verminderde bijdrage. Er is een vergadering gepland met Stad Gent, en 
met een aantal verenigingen hebben we dit voorbereid en daar is een vragenlijst 
uitgekomen. We gaan die nu samen invullen. 
 

6. Pauze 
Steven: Willen jullie tijdens de pauze eens nadenken over zomeractiviteiten in de 
Zuidpoort? 
 

7. Zomer in de Zuidpoort 
Steven: Vorig jaar was de Zuidpoort in de zomer 2 maanden gesloten. We kregen toen 
veel reacties dat dit te lang is. Daarom hebben we bekeken of we deze zomer meer 
kunnen opendoen, en intussen hebben we voldoende mensen gevonden dus ik kan 
jullie melden dat de Zuidpoort deze zomer elke dinsdag open zal zijn. 
 
Daarnaast zouden we enkele uitstappen willen doen, en daarvoor gaan we nu eerst 
een rondje doen. Dus laat maar weten wat je zou willen doen, en daarna bekijken we 
samen wie iets wil organiseren. 
 
Jozef: Ik ben niet meer zo actief, misschien Bingo? 
Piet: Een tochtje op de Leie 
Edwin: Barbecue, fietstocht 
Jan: Boottocht 
Hilde: wandeling, boottochtje in de haven van Gent 
Monique: Panda’s (Steven: Dat zie ik meer als een daguitstap) 
Sabine: ? 
Linda: fitness, buikdansen 
Annemarie: Puyenbroeck 
Ingrid: Kayak op de Leie 
Pascal: Petanque 
An: Filmavond in de tuin 
Martine: picnic 
Diederik: Zoektocht 
Michel: Misschien kunnen we eens naar zo’n repair-café 
? : Tram huren 
Paul: Gentse Feesten-zoektocht 
 
Steven: Dat is al een hele lijst, nu zoeken we nog mensen om te organiseren. 
 
Puyenbroeck: Diederik, Inge, Annemarie 
Zoektocht: Ingrid, Jan, Edwin, Martine, Emile(?) 
Wandeling Gent centrum: Yannique, Liliane 
Bootjes: Filip, Hilde, Piet, Martine 
Fietstocht: Paul, Inge 



Buikdansen: Linda 
Barbecue: Hilde, Edwin, Martine, An 
Petanque: Pascal, Linda, Jozef (samen met Barbecue?) 
 
Belangrijk: Emile en Erwin waren niet aanwezig, dus aan hen moet nog gevraagd 
worden of ze iets mee willen organiseren. 
 

 


