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128 extra losse stoelen voor Gentse parken

In het Zuidpark en het Coyendanspark kan je sinds kort opnieuw gebruikmaken

van de losse, olijfgroene parkstoelen. Dankzij 128 extra exemplaren kan dat vanaf

eind mei ook in heel wat andere parken. De stoelen laten bezoekers toe om op een

aangename en coronaveilige manier van het mooie weer te genieten. Ook de roze

picknickbanken duiken weer op.

Meer stoelen en banken
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http://persruimte.stad.gent/


Met de komst van het mooie weer verwacht Gent heel wat bezoekers in de parken. In het

Zuidpark en Coyendanspark kan je sinds kort weer gebruikmaken van de losse, olijfgroene

parkstoelen, wat het makkelijker maakt om op een comfortabele én coronaveilige manier van

het mooie weer te genieten. De Stad Gent heeft nu 128 extra losse parkstoelen aangekocht voor

andere parken, wat het totaal op 252 brengt.

Vanaf eind mei kan je ook in het Lousbergpark, het Rommelwaterpark, het Zonder-Naampark,

de Bijlokehof, het Citadelpark en op de Bijlokesite de stoelen gebruiken. Bovendien zijn de 76

roze picknickbanken opnieuw van stal gehaald. Ze komen op 48 locaties, onder meer in Domein

Vyncke Bovyn, bij zwembad 't Strop, in het Coyendanspark, aan de Sint-Baafsabdij en in de

groenzone in de Bassijnstraat.

Zeker in coronatijd zetten we nog meer in op de beleving in onze parken. We
hebben er nu meer dan 180, bekende en minder bekende, er is dus altijd een
fijne groenzone in de buurt. Met de stoelen en banken maken we het nog
gezelliger, met respect voor de coronamaatregelen. Daarbij roepen we op om
zorg te dragen voor ons openbaar groen en het netjes te houden, het is
tenslotte de tuin van ons allemaal.
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen



Extra parken en wandelingen

Om de drukte beter te spreiden, moedigen coronacoaches bezoekers op de drukste plaatsen aan

om minder bekende, maar minstens even aangename parken in Gent te ontdekken. Bovendien

werd de online parkenkaart aangevuld tot een totaal van meer dan 180 parken en domeinen en

staan er heel wat extra wandelingen online. Er worden ook gratis brochures verdeeld via onder

meer de stadswinkel en de bibliotheken.
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Verder werkt de Stad Gent aan bijkomende groenzones om Gentenaars nog meer buitenruimte

te bezorgen. Tegen de zomer zijn het Vogelenzangpark, de Panda in Nieuw Gent en het Van

Crombrugghepark aan de Oude Dokken klaar. Het Rabot krijgt in het najaar een nieuw

buurtpark rond de voormalige Maria Gorettikerk. De heraanleg van het Baudelohof en het

Begijnhofdriespark zijn volop bezig en de langverwachte opwaardering van het Citadelpark gaat

nog dit jaar van start.
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