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Beste buurtbewoner 

In 2009 organiseerden we een infomoment waarop we u enkele concepten voor de 

Gasthuistraat voorstelden om vervolgens in 2010 u de voorontwerpplannen voor deze 

straat te presenteren.  

Na een lange tussenliggende periode kunnen we verder met het project Gasthuisstraat. 

De collector in Wittewalle waar we het afvalwater op zullen aansluiten is in volle 

uitvoering en het project Oostakkerdorp is aan de andere zijde ook gestart. In de 

afgelopen maanden hebben we de voorontwerpen van 2010 terug opgenomen en 

geactualiseerd aan de huidige inzichten. Ook hebben we de opmerkingen en suggesties 

die geformuleerd werden in 2010 mee verwerkt in de plannen.  

U bent welkom op onze informatieavond voor meer uitleg over de geactualiseerde 

plannen en de timing van de nutswerken. 

In wat volgt, vindt u alvast de belangrijkste kernpunten van het ontwerp.  

Aangename leefomgeving 

In de Gasthuisstraat hebben we aandacht voor iedere weggebruiker. We zetten in op 

toegankelijkheid, snelheidsremming en verkeersveiligheid. Tenslotte maken we ook 

ruimte voor infiltratie van regenwater waar mogelijk. 

In de Gasthuisstraat komen nieuwe voetpaden tussen het rusthuis en de dorpskern en 

een volledige nieuwe rijweg in asfalt. Waar mogelijk leggen we parkeerstroken aan met 

tussenin ruimte voor bomen. Zo krijgt uw straat een aangenaam en groen karakter met 

maximale functionaliteit. Het dubbelrichtingsverkeer blijft behouden.  
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Timing en verloop 

Tijdens deze informatieavond zullen we u de aangepaste voorontwerpplannen 

voorstellen en u informeren over geplande nutswerken. 

De informatieavond vindt plaats: 

• op donderdag 16 januari 2020 om 20 uur 

• in het OCO, Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker 

Informatie 

Stad Gent – Stijn Bernaerdt 

Tel. 09 266 77 09 / e-mail stijn.bernaerdt@stad.gent  

(vermeld als onderwerp Gasthuisstraat) 

 

Website: www.stad.gent/gasthuisstraat 

U bent niet de eigenaar van uw huis? Breng die ook op de hoogte, deze informatie is ook 

voor huiseigenaars van belang. 

Hebt u vragen over de toegankelijkheid van dit infomoment voor personen met een 

beperking? Gentinfo helpt u verder, bel 09 210 10 10 of mail naar gentinfo@stad.gent 

Heel graag tot dan. 

 

 

 

 

 

Mieke Hullebroeck 

Algemeen directeur 

 

 

 

Voor de burgemeester 

(bij delegatiebesluit van 24 januari 2019) 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 

Stedenbouw 
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