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BELANGRIJK 

Aan de inwoners van de Jules de Saint-Genoisstraat en 
omgeving 

Contactpersoon  
Mevr. Marijke De Roock 
Projectleider Farys 
 

Datum  
2 december 2019 

Uw kenmerk 
- 
Ons kenmerk 
- 

Infobrief over de planning van de werken in de Jules de 
Saint-Genoisstraat en omgeving 
 

Beste bewoner 

In december 2016 stelden we u op onze informatievergadering de voorontwerpplannen 

voor van de Peter Benoitlaan, de Jules de Saint-Genoisstraat, de Gontrodestraat en de 

Alfons Biebuycklaan. Ondertussen werkten we deze plannen verder uit en stemden we 

verschillende werkzaamheden op elkaar af. We lichten hieronder graag toe wat dit 

concreet betekent. 

 

Project in twee delen 

In navolging van de informatievergadering zijn er, vanuit de buurt, bezorgdheden geuit 

omtrent de mobiliteitsafwikkeling en circulatie in de omgeving. De mobiliteitsafwikkeling 

en circulatie moeten worden bekeken op grotere schaal. Dit zal gebeuren binnen het 

Wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou. De opmaak, uitwerking en goedkeuring van dit 

wijkmobiliteitsplan staat nog niet meteen gepland. Tegelijkertijd is het voor de straten 

binnen dit project geen optie om de werken aan de wegenis en de riolering nog zeer 

lang uit te stellen. Daarom werd er beslist om het project op te splitsen in twee delen.  

De Peter Benoitlaan en een deel van de Gontrodestraat komen eerst aan de beurt. Deze 

straten kunnen onafhankelijk van het wijkmobiliteitsplan uitgevoerd worden. In een 

tweede fase en na de opmaak en goedkeuring van een wijkmobiliteitsplan starten we 

met de integrale heraanleg van de twee andere straten in dit project: de Jules de Saint-

Genoisstraat en de Alfons Biebuycklaan. 

 

  



 

Postadres Stad Gent– Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 
Bezoekadres Woodrow Wilsonplein 1- Blok B- 5e verdieping  | 9000 Gent | Tel. 09 266 79 00 | tdwegen@stad.gent 
| www.stad.gent/openbarewerken 
Bus 5/6/8/20/42/44/48/52/53/54/55/555/57/58/65/68/69/70/71/72/73/74/76/77/78 | Tram 1/2/4 
      

Integrale heraanleg van de Peter Benoitlaan en een deel van de Gontrodestraat 

 

Na het afronden van de werken in de Jozef Vervaenestraat en omgeving (ten vroegste 

eind 2022), starten we met de volledige heraanleg van de Peter Benoitlaan. Hierbij wordt 

zowel de wegenis als de riolering in deze straat aangepakt. We verwittigen u tijdig via 

een bewonersbrief wanneer deze werken concreet starten.  

Het voorontwerpplan vindt u op onze website www.stad.gent/openbarewerken 

(zoekterm: Jules de Saint-Genoisstraat) 

 

Overzicht projectgebied 

 

Het plan hieronder geeft een overzicht van het volledige projectgebied. De Peter 

Benoitlaan en het deel van de Gontrodestraat dat omlijnd is met een rode rand, komen 

eerst aan bod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Peter Benoitlaan 

Jules de Saint-Genoisstraat 

Alfons Biebuycklaan 

Gontrodestraat 

http://www.stad.gent/openbarewerken
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Vragen? 

 

Neem contact op met mevr. Marijke De Roock via  

 

• marijke.deroock@farys.be 

• 09 242 57 69 

 

Gelieve in uw e-mailverkeer steeds de naam van uw straat te vermelden. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

 

 

 

 

Dirk De Baets   Filip Watteeuw 

Directeur-manager    Schepen van Mobiliteit,  

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  Publieke Ruimte en Stedenbouw 
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