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Nieuwe straatnamen na werken Oostakker:
Vredesboompad en Kioskpad

Na de herinrichting van het centrum krijgt Oostakker enkele nieuwe straatnamen.
Oostakkerdorp krijgt er een stukje bij, en de nieuwe namen Kioskpad en
Vredesboompad werden definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad
beslist.

Om de hulp- en de veiligheidsdiensten ook in de toekomst efficiënt hun werk te laten doen,
krijgt het centrum van Oostakker na de herinrichting enkele nieuwe straatnamen. De nieuwe
doortrekking van het al bestaande Oostakkerdorp, vanaf het kruispunt met de Bredestraat tot
aan de Pijphoekstraat, krijgt dezelfde naam.
Voor de nieuwe doortrekking naar de rotonde met de Sint-Laurentiuslaan en de Gentstraat
werd de naam Vredesboompad goedgekeurd. Die naam verwijst naar de kastanjeboom die
samen met een gedenkteken voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog sinds 1920 op het
plein staat.
Voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het pad tussen het kruispunt
met het Vredesboompad en het kruispunt met de Bredestraat werd de naam Kioskpad
vastgelegd. Die naam verwijst naar de kiosk op het centrumplein, het pronkstuk. In 1896
werden de oude bomen op het plein vervangen door jonge exemplaren. De gevelde bomen
werden verkocht en met de winst werd in 1897 de kiosk gezet.
Voor het stuk weg tussen de Pijphoekstraat en het kruispunt met het Kioskpad en het
Vredesboompad moet de procedure voor een gedeeltelijke straatnaamwijziging van
Oostakkerdorp hernomen worden. Het voorstel voor de naam Roger De Letterstraat zit
momenteel in de fase van openbaar onderzoek.
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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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