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Gentenaars beslissen mee over naam voor park
Terdonk

Gedurende de maand februari kunnen Gentenaars mee beslissen over een naam

voor het nieuwe park in het Gentse kanaaldorp Terdonk. Stemmen gebeurt

online. Om senioren te betrekken, kan stemmen ook tijdens een buurtmaaltijd in

Sint-Kruis-Winkel. Er liggen 5 voorstellen op tafel.

5 hectare groot

Het Gentse kanaaldorp Terdonk heeft een nieuw park naast de woonwijk aan het Zuidledeplein.

Het park is in totaal 5 hectare groot (zo'n 10 voetbalvelden) en ligt langs de Langerbruggekaai

tussen kraanbedrijf Sarens en de woonkernen van Doornzele en Terdonk. De werken zijn het

sluitstuk van de inrichting van een reeks koppelingsgebieden, of overgangszones tussen de

dorpen en de havenindustrie, rond Doornzele en Terdonk.
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Speelbos

Meer dan de helft van de oppervlakte bestaat uit een speelbos met heuvels, slingerpaadjes en

boomstammen. Met containers is een uitkijkpunt gemaakt dat zicht geeft op de monding van de

Moervaart in het kanaal Gent-Terneuzen. Aan de rand van het park ligt 700 meter fietspad, het

sluitstuk van een groene fietsas van Langerbrugge tot Rieme. Het park werd in september 2019

geopend, maar heeft nog geen naam.

5 keuzes

Gedurende de hele maand februari 2020 kunnen Gentenaars online stemmen op een naam

voor het park. Om zeker ook de senioren te betrekken, krijgen zij de kans om hun stem uit te

brengen tijdens een buurtmaaltijd in Sint-Kruis-Winkel in februari. Na de stemronde zal de

gemeenteraad de gekozen naam principieel goedkeuren.

De vijf voorstellen waaruit gekozen kan worden:

Voorstel 1: Aleydispark

Voorstel 2: Aurea Cellapark

Voorstel 3: Ter Doornpark

Voorstel 4: Zuidledepark

Voorstel 5: Doornzelepark

Contact

Christine Vervaet, wijkregisseur Gentse kanaaldorpen en -zone, tel. 09 266 82 42, e-mail

christine.vervaet@stad.gent

Bevoegd

Kies hier een naam voor het Terdonk-park

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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