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Beste buurtbewoner 

Stad Gent gaat het parkje aan Biest aangenamer inrichten, in het bijzonder voor jou en 
de kinderen en jongeren die er komen spelen. Daarom willen we graag horen wat je 
momenteel goed vindt aan het park en wat er beter kan. 
 
Op maandag 23 januari is iedereen van 15 tot 20 uur welkom tijdens een inloopmoment 
in Open Huis Ter Biest, Biest 1 in Sint-Amandsberg. Op basis van het huidige plan ga je 
samen met de ontwerper van de Groendienst aan de slag. We zoeken onder meer samen 
naar een thema waarrond we verder kunnen werken bij het uittekenen van een nieuwe 
speelcombinatie in het park. Je kan die namiddag uiteraard ook al je vragen stellen en 
suggesties geven. Je mag ook gewoon komen luisteren naar de ideeën van anderen. 

Wil je er graag bij zijn? 
Inschrijven is niet nodig. Spring gewoon even binnen. Kan je er niet bij zijn, maar heb je 
vragen of suggesties? Neem dan contact op met de Groendienst: mail naar 
groendienst@stad.gent of bel naar 09 323 66 00 (elke werkdag tussen 9 en 12.30 uur). 
 
Blijf op de hoogte 
Neem regelmatig een kijkje op www.stad.gent/biest. Daar vind je meer info over de 
werken. Wanneer het ontwerp klaar is, zal je het plan hier ook kunnen bekijken.

Samen maken we van Biest een aangenamer park om van te genieten met jong en oud 
en om je buren te ontmoeten. 

Met vriendelijke groeten 
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Stad en OCMW Gent 

Voor de burgemeester 
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