Geachte Schepen Balthazar,
Wij nemen de vrijheid u (nogmaals) te contacteren omtrent het parkje tussen
Reigerstraat, Ganzendries, Hof ter Mere en Goudenregenstraat (achterkant SintPietersstation), waar zaterdag veel opschudding ontstond omdat er volop bomen
werden opgeruimd.
Niet alleen voor de directe buren, de Zuidelijke Stationsburen en de Werkgroep SintPieters-Buiten is dit stukje groen zeer belangrijk, ook het Lucernacollege, dat zich net op
het aanpalende terrein vestigde, hecht veel belang aan dit stukje groen.
Zoals eerder aangegeven is dit zowat het enige stukje groen dat nog overblijft in de wijk
tussen de Voskenslaan en de Kortrijksesteenweg, en de enige kans ook om voor deze
wijk de doelstelling te realiseren om elke Gentenaar binnen een straal van 400 meter
een park te bezorgen. Het terrein ligt er al minstens 20 jaar afgesloten en ongebruikt bij
en het is (ondertussen deels was?) eigendom van de Vlaamse overheid.
Voor deze buurt, waar de meeste huizen geen of slechts een zeer kleine tuin hebben, is
er grote nood aan wat groen om even te kunnen verpozen of de kinderen te laten
spelen. Er is letterlijk nood aan zuurstof. Maar er is in de buurt niet alleen interesse om
passief van dit parkje te genieten, er is ook veel engagement om zich voor het parkje in
te zetten: om het samen in te richten en samen te onderhouden. We zien mogelijkheden
voor zitbanken, eetbare planten, een buurtmoestuin, buurtcompostvaten, en nog veel
meer.
Hetzelfde geldt voor de school. Voor de school zou dit stukje groen een grote
meerwaarde kunnen betekenen, zowel om leerlingen even te laten verpozen in het
groen, als voor educatieve doelstellingen.
De grootste troef zou ten slotte zijn om tot een gezamenlijk project te kunnen komen
voor buurt én school, een uitgelezen kans om de buurt en de school dichter bij elkaar te
brengen.
De Werkgroep Sint-Pieters-Buiten nam deel aan het Project Trage Wegen van de Stad
Gent. Een van de voorstellen voor nieuwe trage wegen1 is de Reigerstraat, Ganzendries
en Goudenregenstraat via het parkje met elkaar te verbinden. Deze trage weg zou ook
over de terreinen van het Lucernacollege lopen, en de school is bereid deze trage
verbinding over haar terreinen te realiseren.
Wij hopen u te hebben kunnen overtuigen van de unieke kansen die dit project biedt
voor de buurt, de school en de stad. Wij zijn steeds bereid daarover samen te zitten met
u om het project samen vorm te geven.

1

http://www.sintpietersbuiten.be/themas/mobiliteit/trage-wegen/117-trage-wegen-door-sint-pieters-buitenstand-van-zaken-maart-2016

Wij sturen deze brief ook naar Schepen Heyse (omwille van de kansen voor een
buurtmoestuin en buurtcompostvaten), Schepen Watteeuw (omwille van de kansen voor
trage wegen) en Schepen Decruynaere (omwille van de kansen voor integratie tussen
school en buurt).
Vriendelijke groeten,
Ozkan Cetin en Ahmet Cakir, Directeurs Lucernacollege
Myriam Dumortier, Piet Dedecker en Bart Massaer, namens de Werkgroep Sint-PietersBuiten,
Wim Bouckenooghe en Werner De Bie, namens de Zuidelijke Stationsburen
Directe buren Danny Dobbelaere en Trui De Smet (Reigerstraat), Ilona De Meyere
(Ganzendries) en Udo Eimermacher (Goudenregenstraat)

