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IN ALGEMEEN 

Eind 1992 dachten Luc Devriese en Dirk Boncquet dat de tijd rijp was om in de buurt 

een en ander te organiseren. Er circuleerden nogal wat ongenoegens over het 

sluipverkeer, het slordig onderhouden Baudelopark, de parkeerdruk, en het 

onafgebroken druk verkeer in de Ottogracht. We besloten een petitie te organiseren om 

de verkeersstroom binnen de wijk beter georganiseerd te krijgen. De wijk werd 

omschreven tussen de Ottogracht, de Leie en het Baudelopark. Dit betekende dat de 

straten Kromme Wal, Goudstraat, Willem De Beersteeg, Sint-Katelijnestraat, Gelukstraat, 

Oudevest, Baudelostraat, Baudelokaai en de Minnemeers binnen die omtrek vielen. De 

straten verdeelden we onder mekaar en zo gingen we van huis tot huis even bij de 

mensen binnen om te polsen naar hun verzuchtingen. Al vlug bleek dat er behoefte was 

aan wat meer georganiseerde aanpak, en een twintigtal mensen gaven zich op om 

gezamenlijk een en ander te organiseren. 

De groep kwam geregeld bijeen, en een eerste bezoek op 9 februari 1993 van Lieve 

Okerman en Dirk Boncquet bij toenmalig Schepen van Openbare Werken Frank Beke, 

waarbij een aantal ongenoegens ter sprake kwamen, maar waar ook voor de eerste maal 

de hereniging van het park ter sprake kwam, was een feit. Ondertussen was door de 

politie een proefopstelling met verkeersborden georganiseerd om het verkeer in betere 

banen te leiden. Na zes maanden was de evaluatie positief, en op 31 maart 1994 werd de 

herinrichting definitief. Om het eerste (anderhalf) jaar wat af sluiten besliste de groep 

een aperitief in het park te organiseren op 5 juni 1994, wat onmiddellijk een 

succesformule bleek. De bewonersgroep had het niet zo voor allerlei grootse 

manifestaties, zoals barbecue’s en andere kraampjestoestanden. 

Ondertussen waren er in dat jaar gemeenteraadsverkiezingen geweest. Frank Beke 

werd de nieuwe burgemeester en Sas Van Rouveroy de nieuwe schepen van openbare 

werken. Voor de bewonersgroep dé gelegenheid om onze wensen nogmaals kenbaar te 

maken. In een brief van 21 november 1994 aan de burgemeester staat onze vraag voor 



een veilige heraanleg van de Ottogracht prioritair, naast het parkeerprobleem, de 

slechte staat van de straten Sint-Katelijnestraat en de Gelukstraat, en vooral de 

hereniging van het park. Op 19 juni 1996 vindt een hoorzitting plaats over de drastische 

herinrichting van de Ottogracht, waar heel wat belangstellenden op af komen. De meeste 

bewoners staan achter de nieuwe plannen. 

 

 

Voorstel van Herman Rousseau van de dienst Stedenbouw van de stad Gent uit 1998  

voor de hereniging van het park 

 

 

 


