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Workshop Tijdelijke Beleving Rinkkaai 

28 november 2016 (Ann Manhaeve) 

 

1. Inleiding 

Rinkkaai licht de context van de tijdelijke beleving toe via een presentatie (zie 

http://www.projectgentsintpieters.be/info-en-inspraak/inspraak/zone-c-rinkkaai-2016). In het 

verleden stelde Rinkkaai haar project al voor aan de buurt (via ‘koffiekoeken op zondag’ en een 

infovergadering). Op deze workshop over de tijdelijke beleving werden mensen uitgenodigd die 

hadden aangegeven dat zij geïnteresseerd waren. Daarnaast werd de workshop bekend gemaakt 

via de Facebook-pagina’s van Infopunt Gent Sint-Pieters en van de Stationsbuurten. Infopunt 

Gent Sint-Pieters vermeldde deze workshop ook in haar e-zine, dat aan een 2000-tal abonnees 

wordt bezorgd. 

Rinkkaai streeft naar verbondenheid met de buurt, en hoopt die te kunnen opstarten via een 

tijdelijke beleving op de site. Het is de bedoeling dat de tijdelijke beleving ruimte biedt voor 

ontmoeting voor de buurt. Voor grote evenementen lijkt deze plek minder geschikt. 

De buurt krijgt hierbij de kans om deze plek, het zogenaamde ‘buurtplein’, zelf in te vullen 

volgens eigen wensen en noden, en zelf te beheren. Vanaf maart / april 2017 zou een tijdelijke 

beleving kunnen starten. 

Infrabel heeft het terrein van zone C onlangs vrij gemaakt. Infrabel kan hierdoor geen aanspraak 

meer maken op het terrein zelf, maar mag wel via de 2 wegen in zone C naar zijn terreinen en 

gebouwen rijden. Dit werd contractueel vastgelegd.  

In principe kunnen buurtbewoners nu al op de site, als zij rekening houden met dit verkeer van 

Infrabel. Uiteraard blijven de sporen naast het terrein in gebruik. Die zullen op korte termijn niet 

worden afgeschermd. Dit vraagt de nodige voorzichtigheid van mensen die het terrein betreden. 

Een drietal plekken zouden kunnen gebruikt worden voor een tijdelijke invulling. Die vind je 

hieronder op de kaart terug: 

http://www.projectgentsintpieters.be/info-en-inspraak/inspraak/zone-c-rinkkaai-2016
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De centrale plek, tussen beide wegen die door Infrabel zullen worden gebruikt, lijkt de meest 

aangewezen plek volgens Rinkkaai.  

 

2. Mogelijke ondersteuning door de Stad Gent 

De Stad Gent kan een tijdelijke beleving op meerdere manieren ondersteunen, bijvoorbeeld via: 

- Subsidie voor ‘tijdelijke invulling’ 

o Op plekken in Gent, in afwachting van herbestemming / ontwikkeling 

o Aanvraag:  

 indienen op elk moment 

 Schriftelijke toestemming van eigenaar 

o Beoordeling door jury; criteria, oa: 

 Leefbaarheid van de buurt verhogen 

 Nieuwe dynamiek creëren 

 Zich richten op ruime doelgroep 

 Zelfinitiatief, medebeheer, coproductie 

 … 

o Meer info & reglement op https://stad.gent/samenleven-welzijn-

gezondheid/producten/subsidie-tijdelijke-invulling-van-publieke-ruimte-en-

leegstaande-gebouwen  

- Subsidie van Wijk aan Zet: 

o Allerlei projecten, voor een buurt, straat of wijk 

o Aanvraag: 

 Indienen eind februari of eind september 

 Budget beperkt tot €2.500 

o Beoordeling door wijkjury; criteria oa: 

https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/producten/subsidie-tijdelijke-invulling-van-publieke-ruimte-en-leegstaande-gebouwen
https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/producten/subsidie-tijdelijke-invulling-van-publieke-ruimte-en-leegstaande-gebouwen
https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/producten/subsidie-tijdelijke-invulling-van-publieke-ruimte-en-leegstaande-gebouwen


3 
 

 de leefbaarheid, het samenleven, de participatie en betrokkenheid in de 

buurt / wijk verbeteren 

 Zich richten op ruime doelgroep 

 Zelfinitiatief, medebeheer, coproductie 

 … 

o Meer info & reglement op https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/wijk-

aan-zet-wijksubsidie-reglement-en-hoe-aanvragen.  

 

 

3. Enkele inspirerende voorbeelden 

- De Hoveling 

o Bewoners tuinieren sinds augustus 2016 samen in bakken op het terrein waar in de 

toekomst het K. Paolaplein zal aangelegd worden. Dit initiatief werd genomen door 

enkele leden van Buitensporig. 

o De Hoveling wordt ondersteund via de subsidie voor tijdelijke invulling. Daarnaast 

stelde de Stad Gent ook een coach ter beschikking die de groep ondersteunt bij het 

moestuinieren. Het terrein werd ter beschikkking gesteld door Eurostation. 

o Deze week wordt een opstartvergadering georganiseerd, waarbij onder meer de 

planning voor 2017 zal worden vastgelegd. Momenteel zijn er een 10-tal hoveniers 

die zich geëngageerd hebben om in 2017 te tuinieren. Daarnaast zijn er nog een 10-

tal ‘losvaste’ hoveniers. Communicatie gebeurde tot nu toe vooral mondeling en via 

Facebook. 

o Volgens de Hoveling is het belangrijk om: 

 bij de tijdelijke invulling een antwoord te bieden op een behoefte van de 

buurt, 

 te zorgen voor zichtbare successen op korte termijn, 

 te beseffen dat de organisatie van de tijdelijke invulling relatief veel tijd 

vraagt, 

 aan deelnemers een engagement te vragen, zodat de organisatoren hulp 

krijgen bij de tijdelijke invulling. 

- Cabane Banane 

o Bewoners richtten samen een ‘zomerbar’ in het parkje tussen de Kortrijksesteenweg 

en de Onafhankelijkheidslaan. Dit initiatief werd volledig door bewoners opgezet en 

vorm gegeven. 

o Het doel van Cabane Banane was om ontmoetingsmogelijkheden te creëren. Uit die 

ontmoetingen zijn nieuwe initiatieven gegroeid. Door Cabane Banane kennen 

buurtbewoners elkaar, wat vroeger niet steeds het geval is. 

o Cabane Banane beantwoordde duidelijk aan een behoefte van de buurt. Dit komt 

onder meer tot uiting in de ‘massale’ hulp tijdens hun initiatieven én in het nieuwe 

initiatief ‘Denoekaf’. Dat is een tijdelijke invulling van de winkelruimte van de 

vroegere Ijzerhandel Bauwens op de hoek van de Ganzendries en de 

Maaltebruggestraat. 

o De Stad heeft Cabane Banane ondersteund via subsidies van Wijk aan Zet en van 

Puur Gent. Deze laatste subsidie richt zich op initiatieven die lokale middenstand 

https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/wijk-aan-zet-wijksubsidie-reglement-en-hoe-aanvragen
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/wijk-aan-zet-wijksubsidie-reglement-en-hoe-aanvragen
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ondersteunen. Zo heeft Cabane Banane een kalender gemaakt, waarin alle lokale 

middenstanders uit de buurt werden opgenomen. 

o Volgens Cabane Banane is het belangrijk om: 

 Te vertrekken van wat bewoners zelf willen, 

 Te vertrekken van de ‘goesting’ en de energie van de mensen uit de buurt 

 Te starten met kleine ontmoetingsmomenten. Die kunnen uitgroeien tot 

grotere initiatieven. 

 

4. Eerste brainstorm 

- Hoe groot is het centrale terrein? Inschatting: ongeveer 20m op 30m. 

- De tijdelijke invulling kan op een bepaalde plek starten, en verplaatst worden naargelang de 

werf vordert. Afhankelijk van de aard van de tijdelijke beleving, kan die later een definitieve 

plek krijgen in het Rijsenbergpark. 

- Vraag naar zoveel mogelijk groen, bankjes. 

- Wonen er wel genoeg mensen rond de zone waar tijdelijke beleving mogelijk is? 

- Een tijdelijke beleving zal rekening moeten houden met het dienstverkeer van Infrabel van 

en naar het spoorwegdomein en de veiligheid ten opzichte van de aanpalende 

spoorinfrastructuur.  Het dienstverkeer gebeurt voornamelijk tijdens weekdagen (5u – 23u) , 

maar ook in het weekend is dienstverkeer mogelijk. Het aantal zgn. rijbewegingen wordt 

voorlopig geschat op ca. 72 per dag, waarvan 20 personenwagens (1 T), 50 bestelwagens (3,5 

T), 1 lichte vrachtwagen (19 T) en 1 zware vrachtwagen (35 T). 

- In de wijk werden al petanquetornooitjes georganiseerd. Die hadden alvast succes! 

- Een bar zoals Cabane Banane of zoals in Dok zou fijn zijn – misschien ook op langere termijn. 

Kunnen ideeën uit DOK op kleinere schaal in de tijdelijke beleving worden gebruikt? 

- Een openluchtcinema lijkt wel leuk. 

- Belangrijk is dat de buurt zelf het initiatief trekt. 

 

 

5. Hoe gaan we verder? 

- Wie nog ideeën heeft, mag die bezorgen aan Infopunt Gent Sint-Pieters (09 241 24 11 of 

info@projectgentsintpieters.be). 

- Wie met zijn buren wil nadenken over een tijdelijke invulling, kan in  het Infopunt 

vergaderen. Wel graag op voorhand afspreken met Infopunt. 

 

mailto:info@projectgentsintpieters.be

