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Drongenplein wint publieksprijs Publieke Ruimte

Gent was met twee genomineerde projecten, Drongenplein en Reep, goed

vertegenwoordigd op het Congres Publieke Ruimte. Drongenplein heeft

bovendien de publieksprijs binnengehaald. Een mooie erkenning voor een project

met de Drongenaars dat tot een kwalitatieve en gedurfde heraanleg heeft geleid.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Het dorpsplein van Drongen was vroeger een ongezellig plein met parkeerplaatsen. Het plein

was niet uitnodigend, de monumenten kwamen niet tot hun recht en het was volledig

afgeschermd van de Leie door een dichte bomenrij. Sinds de heraanleg in het najaar van 2018,

een gezamenlijk project van de Stad Gent en Farys, is het een gezellig plein waar geschiedenis

en toekomst elkaar ontmoeten.

 

De abdij, de parochiekerk en het oorlogsmonument zijn herinneringen uit het verleden. Ze

staan naast de nieuw ontworpen ruimte die voor ontspanning, groen en beleving zorgt. Ook de

mobiliteit rond het plein werd herbekeken en de omgeving van het plein tot aan de rivier kreeg

een nieuwe functie als aangename ontmoetingsplaats aan de oevers van de Leie.

Gent was gedurende de laatste vier edities gaststad voor het Congres Publieke Ruimte en geeft

de fakkel nu door aan Antwerpen.

Drongenplein is een mooi voorbeeld van hoe we samen met bewoners tot een
gedragen en gedurfd ontwerp kunnen komen. Via open ontwerpateliers en
klankbordgroepen hebben de bewoners de tekenpen kunnen vasthouden. We
hebben met deze heraanleg de kwaliteit van de publieke ruimte sterk
verbeterd, voor bewoners, maar ook voor bezoekers.
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en Mobiliteit

Een beeld van voor de heraanleg en een beeld van het eindresultaat.
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