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Aan de inwoners van de Vlierstraat, de Bommelstraat en de 
Burggravenlaan 

7 december 2020   

Infobrief over de ontwerpplannen van de 
Vlierstraat/Bommelstraat/Burggravenlaan  
 
Beste bewoner. 

Op 21 november 2019 organiseerden we een binnenloopmoment voor u als bewoner om de voorontwerpplannen 
van uw straat toe te lichten. We namen alle feedback mee en pasten dit voorontwerp verder aan om tegemoet te 
komen aan de vragen van de buurtbewoners.  
 
De definitieve plannen voor de Vlierstraat, de Bommelstraat en de Burggravenlaan zijn ondertussen goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen. U kunt deze ontwerpplannen raadplegen via de website 
www.stad.gent/wegenwerken (zoekterm: ‘Vlierstraat’). 
 
In wat volgt, geven we u een toelichting over de wijzigingen ten opzichte van het eerste voorontwerp en herhalen 
we de kernpunten van het ontwerp voor de drie straten. De uitgebreide informatie vindt u eveneens op 
bovenstaande website. 
 
Wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp 
 
Parkeerplaatsen Burggravenlaan en Bommelstraat 
 
Tijdens het binnenloopmoment in 2019 kregen we de vraag om het schrappen van parkeerplaatsen in de 
Burggravenlaan en in de Bommelstraat te herzien.  

We pasten dan ook het voorontwerpplan aan op basis van bovenstaande feedback. In het definitieve ontwerp 

voegden we zowel in de Burggravenlaan als in de Bommelstraat 3 parkeerplaatsen toe.  

 
Laad- en loszone 
 
Enkele buurtbewoners en een handelszaak merkten op dat laden en lossen voor of dichtbij hun pand op de 
Burggravenlaan belangrijk is. Om aan deze vraag tegemoet te komen, voegden we een laad- en loszone toe ter 
hoogte van het kruispunt met de Burggravenlaan, net voorbij de Bommelstraat. 
 
Circulatie  
 
Sommige bewoners vrezen dat er een risico bestaat dat er sluipverkeer via de Vlierstraat zal rijden tussen de 
Zwijnaardsesteenweg en de Ottergemsesteenweg. We verwachten dit echter niet aangezien er kortere en vlottere 
trajecten beschikbaar zijn, zoals de trajecten rechtstreeks vanuit de Normaalschoolstraat of via de Sint-
Coletastraat.  
Bovendien zal de aanleg van de Vlierstraat als smal woonerf met asverschuivingen en snelheidsremmers doorgaand 
verkeer ontmoedigen. We wensen ook absoluut niet in te boeten op verkeersveiligheid ter hoogte van de geplande 
fietsoversteek aan de Burggravenlaan. In functie hiervan, is het vooral belangrijk dat er op dit punt geen inrijdend 
verkeer is richting de Bommelstraat. 
  

http://www.stad.gent/wegenwerken
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Kernpunten van het ontwerp 
 
Integrale heraanleg 
 
Gezien de huidige staat van het wegdek in de drie straten, plannen we een integrale heraanleg van de wegenis. 
Binnen het ontwerp hielden we ook rekening met extra veiligheid voor fietsers en voetgangers en met een 
kwalitatieve aanleg ter hoogte van de nieuwe toegang van de school.  

We verhogen eveneens de leefbaarheid in de straat door o.a. zitbanken, groenzones, fietsenstallingen en bomen 

te voorzien waar mogelijk.  
 
Woonerven 
 
De Vlierstraat en de Bommelstraat vormen we om tot woonerven. In een woonerf krijgen voetgangers en fietsers 
namelijk plaats van gevel tot gevel en zijn auto’s te gast. Het worden een autoluwe straten waar een 
snelheidsbeperking van 20 km/uur geldt. 

Riolering 

Samen met de heraanleg van de wegenis vernieuwen we het rioleringsstelsel waardoor regenwater en afvalwater 

gescheiden van elkaar kunnen afgevoerd worden. 

Verder verloop van het dossier 

Nu de plannen goedgekeurd zijn door het college van burgemeester en schepenen, kunnen we starten met de 

opmaak van het uitvoeringsbestek en de uitvoering inplannen. Momenteel is de start van de werken voorzien in de 

loop van 2022.  

Van zodra de werken concreet ingepland zijn, versturen wij u tijdig een bewonersbrief met alle informatie hierover. 

 

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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