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Gentenaars kunnen zelf naam kiezen voor
parkje aan Zilverhof

Gentenaars kunnen van 29 oktober tot 14 november 2021 online hun voorkeur

geven voor een naam voor het kleine, maar heel fijne parkje in het Prinsenhof,

tussen de 'Brug der Keizerlijke Geneugten' en het Zilverhof.

De bewoners van het Prinsenhof sturen al een tijdje aan op een echte naam voor het kleine,

naamloze parkje in het Zilverhof. Ze hadden zelf al enkele suggesties gegeven, maar officieel

moeten ook de Dienst Cultuur en het Stadsarchief zich over een naam buigen. Dat is intussen

gebeurd. Er blijven nu zeven mogelijkheden over. Niet alleen de bewoners van het Prinsenhof,

maar ook alle andere Gentenaars kunnen van 29 oktober tot 14 november 2021 hun voorkeur

geven via een online poll op het participatieplatform van de Stad Gent.  
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Veel buurtbewoners van het Prinsenhof hebben het parkje in hun hart gesloten
en vinden dat het een naam verdient. Onze wijkregisseur pikte dat signaal op
en zette alles in gang. Nu kan iedereen mee de naam kiezen. Zo maken we
allemaal samen de stad.
— Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Openbaar Groen

De zeven kanshebbers

Rozanetuin. Naar het liedje van Wim De Craene uit 1975 waarin hij zijn liefde voor Rozane

bezingt, een pseudoniem voor de Vlaamse actrice Chris Thys die in het Prinsenhof woonde.

Het Prinsenhof wordt ook benoemd in het liedje.

Johanna van Castiliehof. Johanna van Castilië (1479-1555), ook gekend als Johanna de

Waanzinnige, was gehuwd met Filips de Schone en was de moeder van Keizer Karel.

Ysabeau van Migrodepark. Naar de vrouw die vanaf 1584 gedurende 50 jaar zorg droeg

voor de dieren in het toenmalige Leeuwenhof, waar nu het domein van de Carmelieten is.

Flandriapark. Naar de leeuwin van de Leeuwenhof-dierentuin, die zich bevond aan de

overzijde van het Prinsenhof. Bourgoigne en Austrice waren twee mannelijke exemplaren

Cavaleriepark, Manegepark of Stoeterijpark. Vlak bij het parkje bevonden zich de

stallen van de hertogen van het Prinsenhof. Later kwam daar ook een cavaleriekazerne en

manege bij.

Het benoemen van onze publieke ruimte beroert ons allen. Namen verwijzen
naar de historiek en de identiteit van een plek. Ook voor de naam van dit
parkje is dit het geval. Ik ben erg benieuwd naar wat er uit de bus zal komen.
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte, Stedenbouw en Stadsarchief

Contact

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Eleke Langeraert, wijkregisseur, gsm 0477 76 02 38, e-mail eleke.langeraert@stad.gent

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-mail

sofie.aelterman@stad.gent
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