Kabinet Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke kansen, Welzijn,
Participatie, Buurtwerk en openbaar Groen

MGGR

De heer Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Contactpersoon
Maarten Kaptein
09 323 66 00
Groendienst@stad.gent

Datum
28 september 2021

Uw kenmerk
Ons kenmerk
-

Betreft: Uw schriftelijke vraag 2021_SV_00453 van
13.09.2021 betreffende ‘Speelgelegenheid
Hollenaarstraat’
Omschrijving van de vraag
Toelichting:
Buurtbewoners van de Hollenaarstraat zijn vragende partij voor een groene rust- en
speelzone in de wijk. Er wonen heel wat jonge gezinnen en veel ontspanningsmogelijkheden of openbaar groen zijn er niet. Er is nochtans ruimte beschikbaar, met name het
voormalig voetbalterrein, dat daar eventueel voor geschikt zou kunnen zijn. U vindt de
foto’s als bijlage.
Vraag:
Kunnen uw diensten deze vraag onderzoeken en het potentieel in de wijk nagaan?

Antwoord
Geachte raadslid
In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meegeven:
Het oude voetbalveld Azalea op de Antwerpsesteenweg thv Meerakker, grenzend aan
het terrein van de lokale jeugdbeweging, is privaat eigendom.
Het RUP 153 deel B Antwerpsesteenweg – Orchideestraat is hier van toepassing.
Onderstaand is het grafisch plan weergegeven.

Postadres Stad Gent– schepen Astrid De Bruycker|Stadhuis |Botermarkt 1 |9000 Gent
Bezoekadres Botermarkt 1– 9000 Gent Tel.09 366 55 30 |schepen.debruycker@stad.gent |www.stad.gent
Bus 3/17/18/38/39 (halte Korenmarkt) Tram 1/4 (halte Korenmarkt)
U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.
Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.

Conform het gewestplan/bestemmingsplan heeft dit gebied (voormalig voetbalveld) de
bestemming als park. Initiatiefnemer hiervoor is de private eigenaar.
Aan de overzijde van de Antwerpsesteenweg is een projectvoorstel ingediend binnen
het Wijkbudget, voor medegebruik van de terreinen rond de kerk Oude Bareel. Indien
dit project wordt gekozen door de wijkbewoners zullen we de initiatiefnemers ook in
contact brengen (voor zover nog niet gebeurd) met de bewoners van de
Hollenaarstraat, zodat ook hun noden kunnen worden meegenomen.
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
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