
NIET VERTROUWELIJK 

Gent, 20 oktober 2020 

Geachte Schepen Souguir, 

Wij betreuren ten zeerste dat uw eerste inhoudelijke reactie op onze open brief dient te gebeuren middels een 
tussenkomst in de gemeenteraad van gisteren, 19 oktober 2020. 

U zei dat u tot op heden geen wederteken heeft ontvangen op uw mail van 8 oktober waarin u ons uitnodigde 
om de dialoog te willen aangaan. Wij hadden gehoopt dat u onze vragen, duidelijk gesteld, met bronvermelding 
kon beantwoorden. Wij ontvingen tot op heden geen antwoorden op de vragen uit onze open brief of 
uitnodiging tot gesprek, enkel de passieve mededeling dat u beschikbaar bent. 

Wat ons het meest opviel was de flagrante uitspraak “ikzelf nog het college zat in de jury”. Zoals ook in de 
voetnoten van onze open brief vermeld, zat u wel degelijk in de jury! Het juryverslag vermeld letterlijk: 

De jury voor de open oproep aangaande het Gravensteen was als volgt samengesteld: 
De opdrachtgever: 
Stad Gent, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden, de heer Sami Souguir, 
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening en mevrouw Annelies Storms, Schepen van Feesten en 
Evenementen en Facility Management, bijgestaan door mevrouw Mieke Hullebroeck, Algemeen Directeur. 

Vertegenwoordigd door volgende afgevaardigden in de jury: 
Peter Vanden Abeele, Stadsbouwmeester 
Doreen Gaublomme, directeur IVA Historische Huizen Gent 
Matthias De Waele, projectleider FM Themagebouwen 
Kathleen Moermans, adjunct van de directie Monumentenzorg 

De Stadsbouwmeester, directeur IVA HHG, projectleider FM Themagebouwen en de adjunct van de directie 
Monumentenzorg zaten in loco uzelf en Mevr. Storms de facto in de jury. Uzelf en Mevr. Storms traden op voor 
het college. Of dit nu via afgevaardigden, die u vertegenwoordigen gebeurt of niet, de jure zat u namens het 
college in de jury. Om het met uw eigen woorden te zeggen “dat zijn gewoon de feiten”. 

Wat betreft de toegankelijkheid zei u dat het paviljoen wel degelijk bijdraagt tot de toegankelijkheid. U zei “dat 
dit blijkt uit de plannen en toelichting”. 
Dit werd niet vermeld bij de voorstelling in de commissie van 14 september jl. en ook het ontwerpdossier van de 
laureaat vermeld zelfs letterlijk “exit through the giftshop”. 
Kunt u ons de plannen waarnaar u verwees die dit duidelijk, zwart op wit, zouden vermelden aanreiken? Dit staat 
niet vermeld in de presentatie Time Castle en werd niet meegedeeld door de laureaat van de Open Oproep. 
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Wat betreft de participatie verwees u weer naar het zogenoemde gesloten karakter van de procedure. De 
projectdefinitie van de Vlaams Bouwmeester vermeld zeer duidelijk onder hoofdstuk 8 "Communicatie en 
participatie bij ontwerp en uitvoering": “Het is mogelijk dat er in alle fasen van het project 
informatievergaderingen of presentatie momenten zullen plaatsvinden” (punt 8.2.1). 

Wij vinden het "intellectueel niet ok” dat u deze feiten ontkent of verzaakt aan de erkenning van uw 
verantwoordelijkheid in deze. 

Gezien u blijkbaar verwacht dat wij ondanks het uitblijven, tot op heden, van antwoorden op onze open brief, 
nogmaals de vraag stellen om antwoorden te mogen ontvangen doen wij dit ook graag. Wij zijn dus wel degelijk 
bereid om dit dossier met u te bespreken. Gelieve dan ook een datum voor te stellen wanneer wij u kunnen 
opzoeken op uw kabinet. 

Met de meeste hoogachting, 
Namens SOS Gravensteen fv, 

Wouter Houtekamer 
Voorzitter

Rudy De Sutter 
Ondervoorzitter en secretaris
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Over SOS Gravensteen fv. 

SOS Gravensteen is een open, partij-onafhankelijke groep van omwonenden van het Gravensteen, Gentenaars en 
sympathisanten die ijveren voor een niet-buitensporige aanpassing van het Gravensteen en de bescherming van 
het groen in de kuip. 
Stad Gent plant een uitbreiding van het Gravensteen, middels een uitbouw door een bres te slaan in de walmuur 
en de plaatsing van een refter en giftshop in het park aan de Geldmunt die de open grasuimte zou halveren. 
Dit park zou trouwens volgens besluiten uit 2018 heraangelegd worden. 
Modernisering en toegankelijkheid kunnen gewenst zijn om het Gravensteen voor iedereen toegankelijk te maken 
maar de huidige plannen zijn puur commercieel, gericht op massatoerisme en vernietigen bovendien het weinige 
groen dat de Kuip nog rijk is. 

Voor verdere info: www.sosgravensteen.be - info@sosgravensteen.be - 0474 03 65 11 

Voetnoten en referenties: nvt.
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http://www.sosgravensteen.be

