Herinrichting kerk- en schoolomgeving Oude Bareel
Bedrag: € 75.000

Plaats: Oude Bareel

De kerk- en schoolomgeving in de Oude Bareel is grotendeels geasfalteerd. Het groene gedeelte rond de kerk wordt niet gebruikt door de buurtbewoners of schoolkinderen. Het geheel oogt wat troosteloos en nodigt niet onmiddellijk
uit voor een ommetje of rustplaats. Daarom gingen wij – enkele buurtbewoners, de parochie, oudercomité, school en lokale natuurvereniging – rond tafel zitten en werkten een voorstel uit waarin we deze ruimte herinrichten.
We hebben een publieke plek voor ogen waar het ook aangenaam vertoeven is. Met enkele kleine ingrepen willen we de omgeving niet enkel aantrekkelijker maken voor jong en oud, maar reiken we in één beweging ook een oplossing
aan een betere mobiliteit/veiligheid rond de school voor alle weggebruikers en voor de regenwaterhuishouding.
Ons voorstel bestaat uit:
° de asfaltoppervlakte waar mogelijk ontharden en van groene borders voorzien
° ruimte behouden voor het aantal nodige parkeerplaatsen, maar waar nodig deze in te perken of te voorzien van waterdoorlatend materiaal
° visueel duidelijke stroken creëren die meer plaats geven aan voetgangers/fietsers
° het bestaande groen opwaarderen met elementen die uitnodigen om te rusten, te spelen, te verpozen
° het bloeiende parochiecentrum De Kring meer zichtbaarheid geven met een uitbreiding naar de straatkant in de vorm van een terras tussen de bomen
° regenwater van de kerk opvangen en hergebruiken
° een plek creëren voor buurtactiviteiten in openlucht (kermis, rommelmarkt, kerstmarkt, wekelijkse boerenmarkt…)

Contact

lievenlecomte@hotmail.com en thomas.walleyn@telenet.be

Met het Wijkbudget willen we ideeën ondersteunen van Gentenaren die Sint-Amandsberg nòg beter willen maken.
Verschillende buurtbewoners hebben plannen uitgewerkt voor jouw wijk, dit plan is er één van.
Als wijkbewoner kies je zelf welke projecten in jouw wijk zullen worden gerealiseerd.
Er is voor Sint-Amandsberg een totaalbudget van 300.000 euro voorzien.

Stem tussen 10 tot 26 september 2021 via
www.wijkbudget.gent

