
 05 mei 2022, 15:50 (CEST)

Vernieuwde dorpskern Oostakker opent met
feest voor jong en oud

Na twee en een half jaar van intensieve werken is de vernieuwde dorpskern van

Oostakker zo goed als klaar. Zo heeft de deelgemeente opnieuw een levendige,

bruisende dorpskern. Die doet op zaterdag 7 mei meteen dienst voor een groot

evenement: 'Oostakker Feest!'.
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De dorpskern van Oostakker werd de voorbije jaren volledig vernieuwd. Niet alleen het

dorpsplein, maar ook de aangrenzende straten kregen daarbij een nieuwe inrichting. Om de

vernieuwde dorpskern extra in de verf te zetten, organiseert de dekenij van Oostakker op

zaterdag 7 mei 'Oostakker Feest!', met een namiddag- en avondvullend programma vol

activiteiten voor jong en oud.

Oostakker heeft een nieuwe dorpskern gekregen waar veiligheid, leefbaarheid
en bereikbaarheid voorop staan. Het dorpsplein wordt meer dan ooit een plek
van ontmoeten, genieten en beleven voor jong en oud.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte

Nieuwe riolering en groene aankleding

De renovatie van het dorpsplein en de omliggende straten duurde ongeveer twee en een half

jaar. In de straten kwam er onder meer een volledig nieuw rioleringsstelsel met gescheiden

regen- en afvalwater. De volgende stap is de groene aankleding van de dorpskern. Zo zal de Stad

tijdens het volgende plantseizoen nog bloembollen aanplanten. Ondertussen wordt de groei van

de huidige, nieuwe beplanting nauwlettend in het oog gehouden. Rond de kerk kwam er een

rotsavonturenparcours met twee waterfietsen.

Sfeer. Samenkomen. Spelen. Dat zijn de basisprincipes voor de groenzones,
zoals de omwonenden het ook vooropstelden tijdens de ontwerpateliers. De
buurtbewoners hebben er nu een prachtige tuin bij om te verpozen en de
kinderen een avontuurlijke speelplek.
— Astrid De Bruycker, Schepen van Openbaar Groen

Vernieuwde kiosk en extra speelzones

De kiosk op het dorpsplein wordt binnenkort in ere hersteld, met respect voor de originele

elementen. Na de renovatie zal hij opnieuw wit en ossenrood kleuren en het hart van het

dorpsplein vormen. Een specifiek afgestemde verlichting zal de kiosk nog meer glans geven. De

ondergrondse kelder wordt uitgebreid en krijgt een multifunctionele inrichting. De

renovatiewerken starten ten vroegste in het najaar.



In het voorjaar van 2023 krijgen de speelzones ten zuiden en westen van de kiosk hun

definitieve invulling. De werken worden afgestemd op de renovatie van de kiosk. In het Sint-

Laurentiuspark ligt momenteel nog een lege speel/zandzone. De Stad start heel binnenkort een

inspraaktraject met jongeren uit de buurt om hier een leuk concept rond uit te werken.
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