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                            Aan de bewoners van Ingelandgat 

26 oktober 2020   

Infobrief over de ontwerpplannen van Ingelandgat 
 
Beste bewoner. 

Op 12 december 2019 organiseerden we een binnenloopmoment voor u als bewoner om de voorontwerpplannen 
van Ingelandgat toe te lichten.  
 
De definitieve plannen voor Ingelandgat zijn opgemaakt en ondertussen ook goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen. U kunt de definitieve ontwerpplannen raadplegen via de website 
www.stad.gent/wegenwerken (zoekterm: ‘Ingelandgat’).  
 
We hebben de plannen beperkt bijgestuurd op basis van de ontvangen opmerkingen. Er werden geen 
fundamentele aanpassingen meer aangebracht aan het definitieve ontwerp ten opzichte van het reeds toegelichte 
voorontwerp. 
 
De goedkeuring van deze plannen is een belangrijke mijlpaal in de voortgang van dit project.  Het betekent dat de 
uitvoering van de integrale heraanleg verder kan ingepland worden. Voorlopig voorzien we de uitvoering in de 
tweede helft van 2022. Buurtbewoners ontvangen op voorhand nog meer informatie over de start van de wegen-
en rioleringswerken. 
 
Op de keerzijde van deze brief vindt u het toekomstbeeld van Ingelandgat. 
 
Vragen? 

 
• Dhr. Stijn Bernaerdt – projectleider Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

• stijn.bernaerdt@stad.gent  (vermeld steeds de straatnaam in uw onderwerpregel)  

• 09 266 77 09 
 

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 

Filip Watteeuw             Mieke Hullebroeck 
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw 

            Algemeen Directeur 
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