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2 december 2019   

 
 
Binnenloopmoment over de voorontwerpplannen van het Ingelandgat 
 

Beste bewoner. 

De Stad Gent en Farys plannen een integrale heraanleg van het Ingelandgat. 
We organiseren daarom een binnenloopmoment waarop u meer informatie krijgt over 
het voorontwerpplan.  
 
Hieronder vindt u nu reeds de belangrijkste krachtlijnen van dit voorontwerpplan. 
 
Integrale heraanleg 
 
Gezien de huidige staat van het wegdek en de riolering, plannen Stad Gent en Farys een 
integrale heraanleg van de weginfrastructuur in Ingelandgat. We vormen de straat om tot 
woonerf en voorzien groenzones, fietsenstallingen, en parkeerplaatsen waar mogelijk. 
 
Woonerven 
 
In een woonerf krijgen voetgangers en fietsers plaats van gevel tot gevel en zijn auto’s te 
gast. Het wordt een autoluwe straat waar een snelheidsbeperking van 20 km/uur geldt. 
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Riolering 
 
Samen met de heraanleg van de weginfrastructuur vernieuwen we ook het 
rioleringsstelsel. Aangezien de breedte van de straat beperkt is, leggen we geen 
gescheiden stelsel aan maar zetten we wel in op het infiltreren van regenwater.  

 

Praktisch 

 

Graag koppelen we dit voorontwerpplan naar u als bewoner terug.  

Het binnenloopmoment vindt plaats in Campus Sint-Lucas, Alexianenplein 2, 9000 

Gent, op 12 december 2019, doorlopend van 19u tot 21u.  

 

U krijgt de kans om vragen te stellen over het voorontwerp aan de medewerkers van de 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 

 

 Met vriendelijke groeten 
 

 

 
 
 
 
 

ir. Dirk De Baets  
Directeur-manager  
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  
 

Informatie 

 

U kunt (na dit binnenloopmoment) het voorontwerpplan raadplegen op onze website 

www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm: Ingelandgat).  

 

Procedure 

 

Dit binnenloopmoment is een eerste kennismaking met het voorontwerpplan. Dit 

betekent echter niet dat de werken onmiddellijk starten. De weg van plan naar uitvoering 

is lang. Een concrete timing voor de uitvoering van de werken kunnen wij u momenteel 

nog niet geven. Van zodra hier meer zicht op is, zal u geïnformeerd worden.  

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op ons binnenloopmoment. 
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