
 09 september 2021, 11:45 (CEST)

Leopold II-laan heet straks Floraliënlaan

De Koning Leopold II-laan, de grote boulevard langs het Citadelpark, heet straks

Floraliënlaan, een verwijzing naar de plantententoonstelling die verbonden is met

het park. Bewoners, handelaars en ondernemers krijgen een compensatie voor de

straatnaamwijziging, die eind juni, begin juli 2022 zal ingaan.

Het stadsbestuur nam eerder de principiële beslissing om de Koning Leopold II-laan een

andere naam te geven. Dat was een van de aanbevelingen in het rapport ‘Dekoloniseer mijn

stad’. De nieuwe naam is nu bekend. Het stadsbestuur koos voor een naam die verwijst naar de

lokale geschiedenis en de nabijgelegen erfgoedsite.
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In 1809 werd in Gent een eerste plantententoonstelling georganiseerd. Sinds 1839 is het een

vijfjaarlijkse traditie, in 1873 werd de eerste keer de naam Floraliën gebruikt. Van 1913 tot 1990

vond de tentoonstelling plaats in het Floraliënpaleis in het Citadelpark, daarna in Flanders

Expo. De editie van 2020 werd tweemaal uitgesteld door de coronamaatregelen, en vindt nu

plaats in 2022, opnieuw in de gebouwen in het Citadelpark.

De Floraliën zijn een uithangbord voor onze stad en hebben Gent als
bloemenstad internationaal op de kaart gezet. Met dit voorstel willen we de
Floraliën nu ook permanent een plaats geven in ons straatbeeld.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Compensatie voor bewoners

Omdat een straatnaamwijziging ook gevolgen heeft voor bewoners, handelaars en

ondernemingen, zorgt de Stad Gent voor een forfaitaire tegemoetkoming: 50 euro per gezin

(onder de vorm van een aankoopbon bij Gentse zaken), 250 euro voor een éénmanszaak en

1.000 euro voor een vennootschap. Bovendien is er na de straatnaamwijziging nog voldoende

tijd om de administratieve formaliteiten in orde te brengen. De wijziging gaat wellicht definitief

in eind juni, begin juli 2022.

Contact

Stijn Dauwe, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0479 59 97 99, e-mail

stijn.dauwe@stad.gent
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