Bescherm mee ’tReintjespark!
Beste buur en sympathisant,
Heb je al gehoord over het ’tReintjespark? Het is de naam van het groene gebied tussen de huizen aan
de Sint-Denijslaan, de Wiemersdreef en de spoorwegberm.

Het goede nieuws is dat Stad Gent een extra inspanning wil leveren om dit gebied te beschermen.
Het gebied is vandaag woongebied volgens het Vlaams Gewestplan, wat betekent dat het met huizen,
appartementen of kantoren volgebouwd kan worden. De Stad maakt een Ruimtelijk UitvoeringsPlan
(RUP) op waarbij ze waardevolle gebieden, bossen en parken wil vrijwaren van verdere bebouwing
met huizen, appartementsgebouwen of kantoren. Het RUP heeft al een ganse weg afgelegd. Op dit
moment organiseert de stad het Openbaar Onderzoek over het RUP (loopt van 14 december 2020
tem 11 februari 2021). Dit wil zeggen dat iedereen zijn mening kan geven over het RUP. Iedereen die
dat wil kan een bezwaar indienen, positieve of negatieve bezwaren of gewoon opmerkingen.
Het is belangrijk dat ook mensen die blij zijn met de bescherming van het parkje zich laten horen! Zo
steunen we het stadsbestuur om verder te gaan met de bescherming van dit parkje.

Waarom willen we het ’t Reintjespark beschermen?





Het is een oase van rust in de stationsbuurt die volop in ontwikkeling is, een leefbare stad
heeft groen nodig
Het is een biologisch zeer waardevol gebied met eekhoorns, hermelijnen, vossen (vandaar de
naam
), muurhagedissen, ijsvogels, spechten, bosuilen, verschillende vlindersoorten,
enzovoort
Door de klimaatverandering zal het steeds warmer worden in de zomer, groene zones in de
stad zorgen voor extra verkoeling







Door de klimaatverandering krijgen we meer felle regenbuien, we hebben groene gebiedjes
nodig tussen de woningen die het overtollige water kunnen opvangen, zodat de huizen niet
overstromen
We verwijzen ook graag naar een studie van de UGent waaruit blijkt dat kleine bossen heel
waardevol
zijn:
https://www.durfdenken.be/nl/onderzoek-en-maatschappij/het-grotebelang-van-kleine-bossen
Het gebied schermt de huizen in de St-Denijslaan af van de treinen, het is een buffer tussen
de huizen en de bocht in de goederenspoorlijn (ook met gevaarlijke tansporten). Bij accidenten
zoals destijds in Wetteren is er een buffer.

Wat kan jij doen om het ’tReintjespark te beschermen?
Tussen 14 december 2020 en 11 februari 2021 loopt het openbaar onderzoek over het Groen RUP
(te vinden op de website van de stad Gent). We roepen iedereen op om in die periode steun te
betuigen aan de bescherming van ’tReintjespark . Vul het steunschrift in en bezorg het ons (meegeven
of steek het in onze brievenbussen). DIT TEN LAATSTE TEGEN 9 FEBRUARI. Wij zorgen ervoor dat het
voor het einde van het openbaar onderzoek bij de stad terecht komt. Heb je nog extra argumenten
voor de bescherming? Vul ze in op de open regels!
Alvast bedankt voor jouw steun en aarzel zeker niet om het steunschrift te kopiëren en verder te
verspreiden (op vraag kunnen we ook extra steunschriften meegeven)!
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STEUNSCHRIFT als ‘bezwaarschrift RUP Groen’ voor de bescherming van
’tReintjespark (Deelgebied 186 – Gent Centrum – Sint-Denijslaan 62)
Geachte leden van de Gecoro,
Als bewoner van de stationsbuurt of sympathisant wil ik graag mijn steun betuigen aan de
bescherming van het gebied tussen de spoorwegbundel, de Sint-Denijslaan en de
Wiemersdreef (alias ’tReintjespark). Ik steun het stadsbestuur ten volle bij deze bescherming
en wel om volgende redenen:


Het parkje schermt de huizen in de Sint-Denijslaan af van de treinen, het is een bufferpark
(buffer tegen het licht van de hoge, nachtelijke verlichting, tegen het zicht en tegen het
geluid van de vaak uren stationair draaiende treinen) tussen de huizen en de bocht in de
goederenspoorlijn (ook met gevaarlijke transporten/chemische producten). Bij accidenten
zoals destijds in Wetteren is er een buffer. Het treinongeval in Wetteren vond plaats bij
treinwissels (https://www.hln.be/default/dode-en-33-gewonden-na-treinongevalwetteren~a5dce964/). Achter het ‘tReintjespark bevinden zich na een bocht in het spoor
verschillende wissels.



Het is een oase van rust in de stationsbuurt die volop in ontwikkeling (ontwikkeling GentSint-Pieters, veel extra studentenwoningen, veel nieuwe woonprojecten,..) is, een leefbare
stad heeft groen nodig! Hoe meer ontwikkelingen, hoe meer nood aan dergelijke groene
plekken!
Het is een biologisch zeer waardevol gebied met eekhoorns, hermelijnen, bosuilen, vossen
(vandaar de naam
), muurhagedissen, ijsvogels, spechten, verschillende vlindersoorten,
bomen, paddenstoelen, bijenvriendelijke planten, …… Het is een groene stapsteen tussen
Overmeers en de Blaarmeersen/Bourgoyen.









Door de klimaatverandering zal het steeds warmer worden in de zomer, groene zones in de
stad zorgen voor extra verkoeling.
Door de klimaatverandering krijgen we meer felle regenbuien, we hebben groene gebiedjes
nodig tussen de woningen die het overtollige water kunnen opvangen, zodat de huizen niet
overstromen.
We verwijzen ook graag naar een recente studie van de UGent:
https://www.durfdenken.be/nl/onderzoek-en-maatschappij/het-grote-belang-van-kleinebossen
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Ik hoop dat mijn steunschrift kan rekenen op een positief gevolg,
Vriendelijke groeten,

(naam + handtekening)

Adres:

Datum:

