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Betreft: Uw schriftelijke vraag 2019_SV_00481 van 05.11.2019 betreffende ‘Aanleg wandelpad
tussen de Borkelaarstraat Oostakker en het Skaldenpark Desteldonk’

Omschrijving van de vraag
Toelichting:
Het fietspad in de Borkelaarstraat te Oostakker kreeg onlangs extra paaltjes om de veiligheid van
fietsers en wandelaars te garanderen. Dit is een goede zaak.
Ik heb in dat verband een voorstel om de levenskwaliteit en gezondheid van bewoners in Oostakker
te verbeteren. Op het einde van de Borkelaarstraat naar de Skaldenstraat is er een verwilderd pad
langs de gracht. Dit pad komt uit in Desteldonk. Het zou een meerwaarde kunnen zijn om daar, mits
wat onderhoudswerken, een mooi wandel/ looppad van te maken.
Elke dag komen er vele joggers en wandelaars door de straat en het nieuwe pad zou ook gebruikt
kunnen worden door de bewoners en begeleiders van het rusthuis in de Gasthuisstraat.
Vraag:
Kunt u uw diensten verzoeken deze vraag te onderzoeken?
Antwoord
Geacht raadslid
In antwoord op uw schriftelijke vraag kan ik u het volgende melden.
Deze grasstrook, een bufferzone langsheen de gracht, is destijds aangelegd in functie van het
reinigen van de gracht. Vermoedelijk wordt deze zone slechts 1 maal per jaar gemaaid om te
voorkomen dat er struiken en bomen beginnen te groeien. Feitelijk is het dus geen pad. Het beheer
is al jaren ongewijzigd gebleven.

Aangezien deze openbare groenzone in het havengebied ligt, is North Sea Port verantwoordelijk
voor het beheer. De waterloop zelf is dan weer eigendom van de Stad Gent.
Deze zone ligt in een koppelingsgebied waarvoor de opmaak van een inrichtingsplan op de planning
staat. De eerste stappen voor de inrichtingsprocedure beginnen volgend jaar (2020); eens het plan
op punt staat kunnen inrichtingsmaatregelen uitgevoerd worden. Uw vraag zal meegenomen
worden bij de opmaak van een globale visie over gebruik en beheer.

Met vriendelijke groeten

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

cc. de heer Mathias De Clercq, burgemeester
cc. mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Opgelet:
Stuur uw brieven
naar het postadres!

Postadres: Stad Gent – schepen Astrid De Bruycker| Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Botermarkt 1 | 9000 Gent | 09 266 50 30
schepen.debruycker@stad.gent | www.stad.gent |
Bereikbaar: Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4 (halte Korenmarkt)
Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken.
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

