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Nieuwe pannakooi voor het Sleutelbloempark

In het hart van de Bernadettewijk in Sint-Amandsberg ligt een groot grasveld en

een klein bos dat officieel 'het Sleutelbloempark' heet. Het parkje wordt vooral

gebruikt door de lokale jeugd om te voetballen. Op vraag van de buurtjongeren

zijn de verouderde voetbaldoelen in het park weggenomen en vernieuwd én kwam

er een duurzame voetbalkooi nabij de ingang van het park.

De voetbalkooi heeft de vorm van een achthoek en is ideaal om technisch voetbal en spel aan te

leren. De pannakooi is voorzien van kunstgras en ook van twee doeltjes. De omranding is

uitgevoerd in een duurzame houtsoort.

⏲



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

'We kregen de expliciete vraag vanuit de jongeren uit de buurt om de
voetbalinfrastructuur te vernieuwen omdat ze er vaak voetbalwedstrijden
houden. De oude doelen waren dringend aan vervanging toe en de extra
pannakooi zorgt ervoor dat ze verder aan hun techniek kunnen schaven. Een
mooi voorbeeld van buurtsport op maat van de wijk, dus.' 
— Sofie Bracke, schepen van Sport

Het Sleutelbloempark zelf zal in de nabije toekomst ook heraangelegd worden. Daarom is nu

ook gekozen voor een constructie die gemakkelijk verplaatsbaar is. Het idee is om

buurtbewoners sport te laten combineren met park, ontmoeting en speelnatuur.

De sportdienst heeft in de vorige legislatuur gelijkaardige voetbalkooien geplaatst in het

Citadelpark en Nieuw Gent. In het vernieuwen van de voetbalinfrastructuur voor het

Sleutelbloempark is 20.000 euro geïnvesteerd.
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e-mail schepen.bracke@stad.gent
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