
Strategisch atelier vrije tijd  

 
Verslag van de werkgroep toekomstvisie zaal ’t Hof van woensdag 13 januari 2021 om 19.30 uur, 
administratief centrum 
 
AANWEZIG: Peter Van Grieken, Glenn van den Bogaert, Leo Goris, schepen Yoleen Van Camp 
VERSLAG: Nick Verhoeven, sectormanager vrije tijd 
 
De werkgroep vergadert over de concrete uitwerking van de tweede fase in de behoeftebevragingen 
rond zaal ’t Hof. Voor de voorgaande fases wordt verwezen naar de verslagen en nota’s van de 
eerdere plenaire zittingen van het strategisch atelier vrije tijd. Onderstaand verslag bevat een 
samenvatting van de conclusies van het overleg. De werkgroep vraagt de administratie onderstaande 
verder uit te werken en te bespreken met het strategisch atelier.  
 

• Moment van bijeenkomst 
De werkgroep besluit dat een bijeenkomst fysiek moet kunnen plaatsvinden, bij voorkeur in zaal ’t 
Hof zelf. Dat wil zeggen dat de participatieavond pas ingepland kan worden wanneer de 
coronamaatregelen dit toelaten, vermoedelijk zomer 2021. De werkgroep wenst iedereen uit te 
nodigen die hiervoor geïnteresseerd is: de algemene vergadering, elke vereniging, elke burger. We 
werven zo breed mogelijk en gaan daarenboven specifiek op zoek naar mensen met een technisch 
profiel en mindervaliden, zoals bleek uit de eerste bevragingsronde.  
 

• Agenda van de bijeenkomst 
De werkgroep wenst graag een bondige inleiding voorafgaand aan het werkelijke debat. Hierin moet 
het kader worden gegeven van wat er wordt bevraagd, welke opportuniteiten de kunstencampus zal 
gaan bieden en welke stappen er al zijn gezet en nog komen in het (participatie)proces. Er is ook echt 
nood aan een toelichting vanuit de dienst ruimtelijke ordening om het ruimtelijke verhaal van de site, 
de mogelijkheden van het gebouw en de ontwikkelingen in de nabije omgeving te kennen. 
Na deze inleiding worden de aanwezigen opgedeeld in groepjes van zo’n tien personen. Ze krijgen 
allen een beperkt aantal maar dezelfde vragen voorgeschoteld. Tijdens een debat van zo’n 15 
minuten per onderwerp worden de hoofdzaken samengevat. Erna start de volgende vraag. Elke 
groep wordt gemodereerd door iemand van het strategisch atelier omdat de leden het dossier goed 
kennen enerzijds, meer onafhankelijk en objectief kunnen modereren anderzijds. Wanneer alle 
vragen behandeld zijn, wordt één vertegenwoordiger per groep gevraagd de kern van de 
antwoorden samen te vatten. Een ruime samenvatting gebeurt achteraf door de administratie op 
basis van de samenvattingen per tafel. De toelichting van de vertegenwoordigers dient vooral om 
inzicht te geven in elkaars visie maar ook om een gewicht van belangrijkheid te kunnen inschatten 
van de antwoorden. De avond vraagt geen financieel budget, enkel logistieke en administratieve 
ondersteuning door de stad.  
 

• Inhoud van de bijeenkomst 
Voorlopig komt de werkgroep tot drie kernvragen of -thema’s die nog moeten verfijnd worden in 
verwoording en vraagstelling enerzijds, waar nog wat bijvragen kunnen onder worden geressorteerd 
anderzijds. De hoofdmoten echter liggen vast. Er kunnen echter nog één à twee vragen bijkomen. 

o Moet er één afzonderlijke ruimte komen, of moeten het er twee zijn? 
➢ Gesteld dat het er twee worden, moet dan één ruimte ‘verboden’ worden voor 

fuiven? 
➢ Gesteld dat het er twee worden, hoeveel volk moeten de ruimtes dan aankunnen 

en welke specifieke infrastructuur of uitrusting moet aanwezig zijn? 
o Welke omgevingselementen moeten aanwezig zijn voor een optimaal gebruik van de 

site? 



➢ Welke elementen moeten er komen om overlast voor de omgeving te beperken? 
➢ Hoe moet de buitenruimte, voor bezoekers en/of passanten, kunnen worden 

gebruikt?  
o Zijn er aanvullingen, tekorten of nuances op basis van de informatie uit de eerste 

bevraging? Hier kan mogelijk gewerkt worden met een methodiek van prioriteiten. 
Naast de kernvragen zal de moderator extra opmerkingen of aanvullingen die niet onmiddellijk onder 
één vraag passen noteren en opnemen met de administratie.  
 

• Quid Den Tiener? 
De werkgroep besluit om een apart traject te lopen voor Den Tiener. Hun behoeften moeten worden 
opgemaakt in een analyse maar staan de facto los van de behoeftestudie van ’t Hof. Als er wordt 
beslist om beide werkingen onder te brengen in één infrastructuur of gebouw is het aan de architect 
beide behoeftestudies te verzoenen en te verwerken in het gebouw. De administratie zal dit traject 
dus lopen met de jongeren van Den Tiener. De uitkomst zal ter kennis worden gegeven aan het 
strategisch atelier vrije tijd.  
 

• Plaatsbezoeken 
De periode tot aan de bijeenkomst in zaal ’t Hof wenst de werkgroep te gebruiken om een drietal 
plaatsen te bezoeken die gezien worden als goede voorbeelden en ter inspiratie kunnen dienen. Aan 
de administratie wordt gevraagd om op het volgende plenaire strategische atelier enkele voorstellen 
te doen.  
 

• Varia 
Volgende punten komen in het overleg aan bod zonder dat ze rechtstreeks invloed hebben op fase 
twee van het behoeftetraject: 

o Het bestuur benadrukt dat de bouw van de nieuwe polyvalente stadsfeestzaal nog voor 
deze legislatuur is. Niet enkel het plan maar de hele realisatie moet afgerond zijn. 

o Aan de administratie wordt gevraagd werk te maken van een alternatief voor ’t Hof bij 
afbraak van het huidige gebouw en de realisatie van de nieuwe feestzaal.  

 
 
 


