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Koning Albertpark en Coyendanspark krijgen
deze zomer 130 losse stoelen

Nu heel wat Gentenaars de zomervakantie in eigen stad doorbrengen, zorgt de
Stad voor 130 losse, olijfgroene parkstoelen, verdeeld over twee parken: het
Koning Albertpark en het Coyendanspark. Het gaat om een proefproject.
Naast de losstaande, roze picknickbanken die elke zomer in de Gentse parken terugkeren,
komen er nu ook losse stoelen. De olijfgroene stoelen, sommige met en andere zonder
armleuning, worden in de loop van vrijdag 31 juli op vaste verzamelplaatsen in het Koning
Albertpark en het Coyendanspark geplaatst. Bezoekers van de parken mogen de stoelen
gebruiken in het hele park.
De Stad Gent rekent op de parkbezoeker om de stoelen op een verantwoordelijke manier te
gebruiken, en ze niet buiten het park te brengen. Het is de bedoeling dat de bezoekers de
stoelen na gebruik naar de verzamelplaats terugbrengen. Alle stoelen zijn genummerd en
voorzien van het stadslogo.

'We brengen de sfeer van de Parijse Jardin Du Luxembourg naar Gent. Na de
zomer wordt het project geëvalueerd en eventueel ook in andere parken
uitgerold.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen
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Laurens Teerlinck, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0484 68 12 59, email laurens.teerlinck@stad.gent
Bevoegd

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

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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