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Beleid

Gent zoekt groen 
om te delen
De stad realiseerde al enkele ‘gedeelde tui-
nen’. Zo onderging de speelplaats van het
KTA MoBi aan de Coupure een ware metamor-
fose. De Groendienst ontwierp er in samen-
spraak met het gemeenschapsonderwijs een
groene zone waar het fijn vertoeven is voor
de leerlingen en waar ’s avonds, op woens-
dagmiddag en in het weekend ook de buurt-
kinderen terechtkunnen. Het park is een
groot succes. De bezorgdheid over de veilig-
heid van het schoolgebouw werd opgevan-
gen door een hek met zonneklok dat
automatisch sluit bij zonsondergang. Door de
grotere sociale controle is er nu zelfs duide-
lijk minder overlast en gebeuren er minder
vandalenstreken.

Betere ontsluiting
Ook de Scouts en Chiro van Drongen genie-
ten intussen van een volledig heraangelegd
terrein aan de lokalen in de Lage Lakendreef.
Het terrein is eigendom van de vzw Parochi-
ale Werken, die samen met de stad Gent de
mogelijkheden bekeek om het terrein beter te
ontsluiten en er tegelijk een fijne speelplek
van te maken. Het resultaat is een mooi
speelterrein voor de buurt, de jeugdbewegin-
gen en de schoolkinderen.

Basisschool De Toverberg aan de Land van
Waaslaan toverde dan weer een parking om
tot parkje. De schoolkinderen hebben er nu
een stoere speelplaats bij, met heuvels, bal-
ken en leuke plekjes om zich te verstoppen.
De kinderen uit de buurt kunnen er vlak bij
huis komen voetballen.

Groen gezocht
Schepen Tom Balthazar en de Groendienst
willen graag nog meer privéterreinen open-
stellen voor de buurt. Die zijn liefst minstens
5000 m² groot (of 2000 m² in Gent centrum)
en gemakkelijk bereikbaar vanaf de openbare
weg. De precieze voorwaarden voor openstel-
ling kunnen op maat worden afgesproken.
Het is niet de bedoeling om regulier onder-
houdswerk zomaar over te dragen aan de
stad.

Heb je ideeën of voorstellen? Geef ze door
aan tom.balthazar@stad.gent of bij de
Groendienst op het nummer 09/225.68.59. Lage Lakendreef © STAD GENT

Speelplaats Toverberg  © STAD GENT

Coupurepark  © STAD GENT

De stad Gent is op zoek naar scholen, instellingen,
bedrijven of particulieren die hun privé-groenzone willen
openstellen voor de omwonenden. In ruil daarvoor zorgt
de stad voor aanleg, onderhoud of beveiliging. Op die
manier kunnen veel Gentenaars die nu geen of weinig
buitenruimte hebben, toch genieten van wat natuur in de
buurt, waar ze elkaar ook kunnen ontmoeten.
Natuurpunt Gent maakt deze oproep graag mee bekend.


