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Gentenaars beslissen mee over nieuwe naam
voor stukje Kattenberg

Om de verkeerssituatie ook na de herontwikkeling van de Leopoldskazerne

duidelijk te houden, krijgt een stukje Kattenberg een nieuwe naam. Gentenaars

kunnen kiezen tussen Gravenbolwerkstraat, Glacisstraat, Modeste de

Noyettestraat of Louis Henri Capazzastraat.

Door de herontwikkeling van de Leopoldskazerne moet de Stad heel wat nieuwe huisnummers

toekennen in het noordelijke deel van de Kattenberg. Omdat de brandweer er duidelijkheid wil,

kiest de Stad voor een nieuwe straatnaam voor het stuk van de Kattenberg tussen de Kunstlaan

en het kruispunt met de Hippolyte Metdepenningenstraat. Gentenaars kunnen vanaf vandaag,

vrijdag 16 september, tot en met vrijdag 14 oktober 2022 op hun favoriete naam stemmen via

participatie.stad.gent.

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://persruimte.stad.gent/images/436908
https://participatie.stad.gent/nl-BE/projects/kattenberg/


Voor de brandweer is het belangrijk dat straatnamen duidelijk zijn. Daarom
krijgt een deel van de huidige Kattenberg een nieuwe straatnaam. We laten
daarbij de Gentenaars zelf een naam kiezen uit een lijst van voorstellen.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Het stadsarchief selecteerde vier voorstellen.

Gravenbolwerk(straat): In de 16de eeuw beschikte Gent tussen Leie en Schelde slechts over

één bescheiden aarden bolwerk, het Gravenbolwerk, tussen de Heuvelpoort en de Kortrijkse

Poort.

Glacis(straat): een term die verwijst naar de glooiing rond de centrale citadel. Onder Jozef II

werden de versterkingen afgebroken, maar na de val van Napoleon kwam er een nieuwe

citadel.

Modeste de Noyette(straat): architect van de Leopoldskazerne.

Louis Henri Capazza(straat): een Franse ballonvaarder die in het Citadelpark in 1896 een

spectaculaire luchtreis maakte en met een valscherm sprong ten voordele van de Belgische

zuidpoolexpeditie.

Contact voor de pers

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent
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