Gent, 24 juni 2021
PERSBERICHT
Voorstelling alternatief plan aan minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele
SOS Gravensteen kijkt uit naar de mogelijkheid om op 1 juli een uitgewerkt plan voor te stellen aan de
minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele en dankt hem voor de uitnodiging.
“De tijd was kort maar wij hebben meer dan honderd voorstellen ontvangen. De Gentenaars stelden het
op prijs dat ze konden participeren in ons project. Samen met professoren, mediëvisten, archeologen,
architecten en ingenieurs heeft SOS Gravensteen die voorstellen bekeken, en afgetoetst op haalbaarheid. Zo
kwamen wij tot een duurzaam alternatief dat de toegankelijkheid meer dan verdubbelt in vergelijking met
het huidige plan van de Stad. Ons alternatief respecteert de integriteit van de burcht, zonder het uitzicht van
het Gravensteen te verminken, zonder schade aan het erfgoed en met behoud van de groenzone naast de
burcht.” zegt voorzitter Wouter Houtekamer.
Het alternatief plan dat SOS Gravensteen samen met de vele experts maakte zal na de voorstelling aan de
minister online beschikbaar zijn.
⎯⎯⎯
Over SOS Gravensteen fv
SOS Gravensteen is een open, partij-onafhankelijke groep van omwonenden van het Gravensteen,
Gentenaars en sympathisanten die ijveren voor een niet-buitensporige aanpassing van het Gravensteen en de
bescherming van het groen in de Kuip van Gent.
Stad Gent plant een uitbreiding van het Gravensteen, middels een uitbouw door een bres te slaan in de
walmuur en de plaatsing van een refter en giftshop in het park aan de Geldmunt die de open grasruimte
danig zou verminken.
Dit park zou trouwens volgens besluiten uit 2018 heraangelegd worden.
Modernisering en toegankelijkheid kunnen gewenst zijn om het Gravensteen voor iedereen toegankelijk
te maken maar de huidige plannen zijn puur commercieel, gericht op massatoerisme en vernietigen
bovendien het weinige groen dat de Kuip nog rijk is.
Voor verdere info: www.sosgravensteen.be - info@sosgravensteen.be - 0474 03 65 11

