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Straks 100 roze picknickbanken op 58 locaties

De zomer staat voor de deur, dus krijgen de parken weer extra banken en stoelen.

Er komen meer roze picknickbanken op meer locaties, in totaal gaat het om 100

banken op 58 plekken. Ook de losse stoelen keren terug, maar enkel in het Koning

Albertpark en het Coyendanspark.
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De roze picknickbanken zijn sinds de lancering in 2010 niet meer weg te denken uit de Gentse

parken en groenzones. Vorig jaar stonden er 80 verdeeld over 49 locaties, nu zijn het er 100 op

58 plekken. Vanaf vandaag worden ze gezet. De extra locaties zijn het Casinoplein, bij

Alsberghe-Van Oost, in de boomgaard van woonzorgcentrum Het Heiveld, in het park

Luizengevecht, in de Granietstraat en de Bevelandstraat, en op Doornweide, de Govaartsakker

en het Kapoenenpleintje. De stadsmedewerkers staken de nieuwe banken zelf ineen en gaven ze

ook zelf een likje roze verf.

Ook de olijfgroene losse parkstoelen keren terug, maar enkel naar de twee oorspronkelijke

locaties: het Koning Albertpark en het Coyendanspark. Dat zijn drukbezochte parken met veel

sociale controle. Omdat er heel wat stoelen verdwenen of stukgemaakt werden, opteert de Stad

Gent nu voor meer roze picknickbanken op meer locaties.

De parken zijn de tuinen van de Gentenaars, daar hoort tuinmeubilair bij.
Samen met vrienden aperitieven, rustig kijken naar de spelende kinderen... De
opvallende picknickbanken zijn een 'vree wijze' en gezellige meerwaarde. Met
deze extra troef zorgen we voor nog meer en betere beleving. 
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen
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