
Gent, 17 november 2021 

Geachte schepen Watteeuw, 

Onlangs lazen wij dat de Stad Gent vanaf 2023 een zogenaamde “verhardingstaks” wil invoeren.  Uw 1

beleid zet namelijk ook in op ontharding. Een mooi voorbeeld daarvan is de ontharding van de hoek van het 
Zilverhof met de Lievekaai. Uw argumentatie daartoe is legitiem, met name een “positief effect op het hitte-
eilandeffect, maakt waterinfiltratie mogelijk, realiseert nieuw gebruiksgroen voor de Gentenaars op niveau van de 
woning en de wijk, draagt bij tot een groener en divers stadslandschap en versterking van de biodiversiteit in de stad 
en herstel van ecosystemen”.  2

Wij moeten echter vaststellen dat de Stad 223,97 vierkante meter  wil betonneren aan het parkje naast 3

het Gravensteen voor onnodige bouwsels die het visueel geheel van het historisch centrum ernstig zou 
verminken. Past dit binnen uw visie op vlak van architectuurbeleid, bescherming van monumenten en 
stadsgezichten en inname van de publieke ruimte? Kunnen uw diensten hiervoor een omgevingsvergunning 
afleveren of is dit in strijd met de 'Structuurvisie 2030' van de Stad? Hierin stelt de Stad zich namelijk tot 
ambitie om dichtgeslibde ruimtes te willen openmaken – “verluchten” – die nu vaak ingenomen worden 
door beton. De plannen die de Stad heeft om het parkje dicht te slibben met beton druisen volgens ons in 
tegen de genoemde structuurvisie. 

Wij pleiten voor: de bescherming van het schaarse openbaar groen in het historisch centrum; het 
monument; en het stadsgezicht. 

Om deze redenen vragen wij u dan ook: 

Zal u een verhardingstaks opleggen aan het Gravensteen? 
Zullen uw diensten een omgevingsvergunning – in strijd met uw visie en ambitie – afleveren? 
Zal u een groen Gent verdedigen of beton? 
Zal u de zeldzame groenruimte voor de Gentenaar vrijwaren of kiest u voor het toerisme? 

Met de meeste hoogachting, 
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