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Samen plannen voor een betere wijk
De Stad Gent wil dat het goed leven is in de Gentse wijken: aangename straten, schone lucht, 
veilig verkeer, voldoende groen, ontmoetingsplaatsen, bedrijvige buren en een woning voor 
jong en oud. Daarom maken we samen met de bewoners, handelaars, bedrijven, scholen, 
kinderen en jongeren in je wijk werk van een wijkplan. 

Zwijnaarde, het Pleispark en de Schilderswijk evolueren snel. Dat merk je aan de aanleg van 
het Parkbos, de Parkbosbruggen, het Zwijntjesbos, de Nieuwe Melac, de nieuwe kern aan WZC 
Zonnebloem met park, de tram richting de stad, de opmaak van het RUP Technologiepark, de 
uitbouw van Eiland Zwijnaarde, verschillende bouwprojecten …

Aan de slag
Met het wijkplan willen we meer samenhang brengen tussen bestaande en toekomstige 
projecten. Dat wijkplan bestaat uit het wijkmobiliteitsplan en de wijkstructuurschets. Op korte 
termijn pakt het wijkmobiliteitsplan de verkeerscirculatie in je wijk aan. Op langere termijn 
vormt de wijkstructuurschets een kader om advies te geven bij nieuwe projecten, bijvoorbeeld 
bij een vergunningsaanvraag voor een bouwproject, een park, een bedrijf … 

☛ WIJKSTRUCTUURSCHETS + WIJKMOBILITEITSPLAN = WIJKPLAN

Op jouw maat
Bovendien gaan we steeds op zoek naar de meerwaarde van deze toekomstige ontwikkelingen 
voor de bewoners en gebruikers van de wijk. Wat zijn de beste plaatsen voor nieuwe 
voorzieningen, voor meer groen, voor veilige voetgangers- en fietsverbindingen, waar is ruimte 
voor nieuwe woningen? Kortom: hoe kan jouw wijk in de toekomst een nog aangenamere plek 
worden om te leven?      

Ambities en doelstellingen
In de voorbije maanden verzamelden we via de infoborden, wandelingen en digitale infosessies 
veel ideeën en suggesties. Hiermee gaan we aan de slag om de wijk bereikbaarder, veiliger en 
gezelliger te maken voor iedereen. Om dat te realiseren, stellen we negen ambities en zestien 
doelstellingen voor. Toekomstige projecten in de wijk moeten daarmee rekening houden, zowel 
op korte (1-5 jaar), middellange (5-10 jaar) als lange (15-25 jaar) termijn. 

Lees deze brochure aandachtig, zodat je alvast helemaal mee bent én 
perfect voorbereid om in een volgende stap feedback te geven!
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WIJKSTRUCTUURSCHETS  

9 AMBITIES 

VOOR EEN BETER 
ZWIJNAARDE, PLEISPARK EN 
SCHILDERSWIJK

Jullie bezorgden ons een schat aan ideeën 
en suggesties. Daarmee gingen we aan de 
slag en dat leverde negen ambities op. We 
zoeken momenteel uit hoe we deze ambities 
kunnen toepassen.
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GROENE RUIMTE 
DICHT BIJ HUIS
We willen werken aan een groenere wijk met 
meer speel- en ontmoetingsruimte, maar ook 
groenere straten en paden op goed gekozen 
plekken.

Minder stenen betekent ook meer verkoeling 
in de zomer. Het biedt ook kansen voor volks-
tuintjes of een publieke pluktuin.

RUIMTE VOOR 
KORTEKETEN-
INITIATIEVEN 
IN DE GENTSE 
STADSRAND
We willen de link tussen de buurt en het 
omliggende landbouwlandschap herstellen. 
Dit kunnen we doen met educatieve, recrea-
tieve en sociale projecten waarbij het land-
bouw landschap een ontmoetingsplek voor de 
buurt is. 

De lokale landbouw kan ook voedsel leveren 
aan de stad en de regio, bijvoorbeeld via 
een lokale markt. De ligging in de stadsrand 
en de goede fiets- en autoverbindingen zijn 
daarvoor ideaal.

EEN GOEDE 
VERBINDING NAAR 
HET OMLIGGENDE 
LANDSCHAP
In de omgeving van de wijk liggen aan-
trekkelijke landschappen en parken, waar 
het aangenaam is om te wandelen, joggen, 
spelen, picknicken ... We willen dat je vanuit 
de wijk makkelijk te voet of met de fiets het 
Parkbos en zijn portalen, het Zwijntjesbos, de 
Scheldevallei en het Eiland Zwijnaarde kan 
bereiken. Veilige wandel- en fietsverbindingen 
kunnen daarvoor zorgen.

Sommige grote plaatsen in Zwijnaarde die 
mensen van over de hele stad aantrekken, 
hebben een groen karakter maar zijn moeilijk 
toegankelijk voor de wijkbewoners. Denk 
maar aan het kasteel van Zwijnaarde of het 
Technologiepark. We willen onderzoeken 
op welke manier we de wijk kunnen laten 
meegenieten van deze open ruimte. 
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VOORZIENINGEN 
OP WANDEL- EN 
FIETSAFSTAND
Alles wat je nodig hebt in het dagelijks leven 
moet je op 15 minuten wandelen of fietsen 
kunnen bereiken: een park, een winkel, 
een school, een crèche, een dokter of een 
apotheker. Op die manier heb je minder de 
wagen nodig en bespaar je tijd.

Wandelen en fietsen in de buurt moet 
aangenaam en veilig zijn. Je buurt is ook 
bij uitstek de plek om andere bewoners 
te ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld door 
voldoende speelruimte te voorzien voor de 
kinderen of door de aanleg van speelstraten. 
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AANDACHT VOOR 
LEEFKWALITEIT 
NABIJ E17 EN E40
We onderzoeken op welke plekken we de 
hinder van de E17 en de E40 kunnen ver-
minderen. 

De snelwegen vormen vandaag barrières 
rondom de wijk. Daarom zetten we in op 
bijkomende of verbeterde voetgangers- en 
fietsverbindingen.

EEN WIJK MET  
EEN GERICHTE 
ONTSLUITING VOOR  
(VRACHT)WAGENS 
DIE BETER BEREIK-
BAAR IS VOOR 
VOETGANGERS, 
FIETSERS EN 
OPENBAAR 
VERVOER
We willen dat het verkeer makkelijker van het 
bedrijventerrein naar de uitvalswegen kan. 
Nieuwe wegen en uitritten kunnen ervoor 
zorgen dat minder (vracht)wagens door 
woonstraten naar de bedrijven rijden. Tegelijk 
kunnen we ervoor zorgen dat het terrein beter 
bereikbaar is voor voetgangers, fietsers en 
openbaar vervoer.

We willen dat de scholen en bedrijven-
terreinen in de omgeving beter toegankelijk 
zijn voor de wijkbewoners. Zo kunnen ruimtes 
die na de kantooruren leeg staan, ook gebruikt 
worden door bewoners en verenigingen, 
bijvoorbeeld om te sporten. Daarnaast bieden 
de bedrijfsparkings die ’s avonds niet gebruikt 
worden parkeermogelijkheden voor de wijk-
bewoners.

EEN WIJK OM 
LEVENSLANG TE 
BLIJVEN WONEN
De wijk is nu niet voorzien op maatschappelijke 
evoluties zoals de vergrijzing of kleinere 
gezinnen. Daarvoor zijn aangepaste woningen 
nodig. We willen ervoor zorgen dat iedereen 
ook in de toekomst een plaats vindt in de 
wijk. We onderzoeken hoe het aanbod mee 
kan evolueren, zodat het beantwoordt aan 
de noden van de huidige en toekomstige 
bewoners. 

Met de uitbreiding van het Technologiepark 
volgen ook meer studenten les aan de UGent 
in Zwijnaarde. Ze brengen leven in de brouwerij 
en bieden mogelijkheden voor nieuwe 
economische activiteiten, zoals een broodjes-
zaak, een koffiehuis, een fietsenmaker, een 
copyshop … Dat zijn zaken waar ook de buurt 
van kan profiteren. 
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BIJKOMENDE 
VOORZIENINGEN 
EN WONINGEN 
OP STEDELIJKE 
KNOOPPUNTEN
De omgeving van tramhalte Maria Middelares 
aan de Kortrijksesteenweg moet uitgroeien 
tot een stedelijk knooppunt. Van hieruit 
moet iedereen makkelijk zowel het Maalte-
bruggepark, de Don Boscoschool, het Pleispark 
als het ziekenhuis kunnen bereiken. Binnen 
deze cluster onderzoeken we hoe we de ruimte 
efficiënt kunnen inrichten en gebruiken. Dit 
grote knooppunt, dat mensen van overal 
aantrekt, moet ook een meerwaarde bieden 
voor de wijk.

Ook de kern van Zwijnaarde vormt een stedelijk 
knooppunt, zij het met een lokaal karakter. 
Hier onderzoeken we in welke woonbuurten 
extra groen, winkels, horeca, een apotheek, 
ateliers en woningen kunnen komen die een 
meerwaarde vormen voor de wijk. We willen 
dat deze plaatsen vanuit elk deel van de wijk 
goed bereikbaar zijn voor voetgangers en 
fietsers.

EEN WIJK DIE 
VOORDEEL 
HAALT UIT DE 
TALRIJKE EXTRA 
GEBRUIKERS, 
ZOALS 
WERKNEMERS, 
LEERLINGEN, 
STUDENTEN EN 
RECREANTEN
Elke dag passeren veel werknemers, studen-
ten, onderzoekers, leerlingen, leerkrachten, 
wandelaars en fietsers in de wijk. Een 
evenwicht vinden tussen deze groepen en de 
bewoners is dan ook belangrijk. Extra passage 
betekent ook een extra afzetmarkt en daar 
kan de wijk voordeel uit halen.

We willen goed nadenken over welke extra 
winkels, crèches … nodig zijn op welke 
plaatsen en hoe we het bestaande aanbod 
kunnen ondersteunen. Op bepaalde goed 
bereikbare plaatsen kunnen grotere clusters 
van voorzieningen komen, aangevuld met 
kleinere buurtvoorzieningen.
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In 2020 konden jullie via stickerborden, gesprek-
ken, online kanalen ... jullie bezorgdheden over het 
verkeer in de wijk meedelen. Het is onmogelijk om 
die allemaal in één keer aan te pakken. Er kwamen 
wel een aantal duidelijke problemen naar voren, 
die echt leven in jullie wijk. 

Sluipverkeer blijkt hét probleem te zijn en dat willen 
we vooral met circulatiemaatregelen aanpakken.  
Maar ook andere zaken, zoals fietscomfort of 
parkeeroverlast, verdienen onze aandacht. Verder 
zijn er een aantal scholen en bedrijven die invloed 
hebben op de omliggende straten. Ook die zijn 
belangrijk. Wij gaan op zoek naar oplossingen die 
als puzzelstukken in elkaar passen. 

Op basis van jullie input hebben we een aantal 
knelpunten en doelstellingen opgelijst. Die stellen 
we jullie op de volgende pagina’s voor. Denk alvast 
eens na of je het ermee eens bent en hoe jij ze zou 
aanpakken. In een volgende stap stellen we jullie 
enkele mogelijke oplossingen voor, met de vraag 
wat jullie ervan vinden. 

WIJKMOBILITEITSPLAN  

DE MOBILITEITS-
PUZZEL 

VOOR ZWIJNAARDE, PLEISPARK 
EN SCHILDERSWIJK
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Zo willen we het oplossen! 

DOORGAAND EN LOKAAL VERKEER SCHEIDEN
De wijk wordt omarmd en doorkruist door een aantal snelwegen en steenwegen. De 
meeste van jullie meldingen gingen echter over ongewenst doorgaand (vracht)verkeer 
door andere straten. Ook de hinder door lawaai, trillingen … die daar een gevolg van 
zijn, kwamen vaak aan bod. Daarom willen we onderzoeken hoe we het doorgaand 
verkeer zoveel mogelijk kunnen scheiden van het verkeer uit de wijk zelf. Daarbij moeten 
woningen en bestemmingen wel goed bereikbaar blijven.

VEILIGERE EN RUSTIGERE STRATEN
Jullie gaven een overduidelijk signaal dat het voor voetgangers en fietsers vaak onveilig is 
in het verkeer en dat er in heel wat straten te veel auto’s zijn die bovendien te snel rijden. 
Dat maakt het ook minder aantrekkelijk om te voet of met de fiets boodschappen te doen 
of naar school of het werk te gaan. Daarom willen we zoveel mogelijk straten veiliger en 
rustiger maken.

MEER PLAATS VOOR ONTMOETINGEN
In Zwijnaarde, het Pleispark en de Schilderswijk en is er heel wat groen en bevinden zich 
meerdere scholen, een dienstencentrum, een ontmoetingscentrum … waar bewoners 
van alle leeftijden elkaar ontmoeten. Door het drukke doorgaand verkeer is het echter 
niet altijd even leuk om onderweg een babbeltje te slaan, een terrasje te doen of in de 
natuur te wandelen. Met enkele aanpassingen willen we voor jullie letterlijk en figuurlijk 
meer ruimte vrijmaken, zodat het leuker wordt om in je buurt een wandeling te maken, 
op een bank van het zonnetje te genieten of een praatje te slaan.

BEDRIJVIGE BUREN
Er gebeurt heel wat in jouw wijk. Er zijn winkels, scholen, horeca, landbouwers, kennis-
zones, kleine tot zeer grote bedrijven … Dat is een bijzondere mix, die echter ook voor 
overlast kan zorgen. Fietsende jongeren moeten bijvoorbeeld de weg delen met de talrijke 
(vracht)wagens. Daarom willen we de bereikbaarheid van al die bestemmingen zo goed 
en veilig mogelijk organiseren. Als dat lukt, komen ook de voordelen van de dynamiek en 
bedrijvigheid in de buurt beter tot hun recht.
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Uit alle meldingen die we vorig jaar van jullie ontvingen, 
kwamen een aantal knelpunten naar voren waar iets 
aan de mobiliteitssituatie moet veranderen. Voor 
elk knelpunt hebben we een concrete doelstelling 
vastgelegd. Daar willen we werk van maken. 

Het wijkmobiliteitsplan omvat een groot gebied. 
Om het overzichtelijker te maken, hebben we de 
wijk opgesplitst in drie delen en behandelen we de 
knelpunten per deel.

Sommige signalen vind je niet terug. Dat betekent niet 
dat ze niet aangepakt worden. We zetten nu vooral in 
op de signalen die te maken hebben met de circulatie 
in de wijk. Andere problemen kunnen in een latere 
fase behandeld worden. 

EN NU 
CONCREET!
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Op basis van jullie input hebben we een aantal 
knelpunten en doelstellingen opgelijst, die we 
je op de volgende pagina’s voorstellen. Die 
vormen de basis voor de gesprekken die we 
hierover in een later stadium met jou willen 
voeren. Tijdens die gesprekken willen we naar 
jouw ideeën luisteren, om samen tot oplossingen 
te komen. Denk alvast na of je je kan vinden in 
de doelstellingen en hoe jij de knelpunten zou 
aanpakken. Hieronder vind je de voornaamste 
knelpunten en doelstellingen in de buurt tussen 
de Grotesteenweg-Noord, de Ringvaart, de 
Kortrijksesteenweg en de spoorweg. 

MAALTEMEERS
Veel scholieren fietsen door deze woonstraat 
naar school. De fietssnelweg tussen Gent en 
De Pinte loopt dwars door de straat, maar te 
veel en te snel autoverkeer creëert onveilige 
situaties. Uit metingen in 2020 bleek dat 
slechts de helft van de bestuurders zich aan 
de maximumsnelheid van 30 km/u houdt. 

☛ Daarom willen we het doorgaand 
gemotoriseerd verkeer beperken in Maalte-
meers en zo de leefkwaliteit en veiligheid 
verbeteren.

PIETER PAUWEL 
RUBENSLAAN - 
RIJVISSCHESTRAAT
Dit zouden rustige woonstraten moeten zijn 
aan de rand van het Parkbos. In de spits 
passeren hier echter meer dan 300 auto’s per 
uur. Metingen in de Putstraat in 2019 toonden 
aan dat twee op drie voertuigen zich niet aan 
de toegelaten snelheid houdt. 
Tegelijk fietsen hier ook veel kinderen naar en 
van school. Ter hoogte van het Rijvisschepark 
kruist de fietssnelweg tussen Gent en De Pinte 
de Rijvisschestraat. Hier passeerden eind 2018 
meer dan 1000 fietsers per dag. 

☛ Daarom willen we de leefkwaliteit en 
veiligheid verbeteren op de as Pieter Pauwel 
Rubenslaan - Rijvisschestraat en de fiets-
snelweg beter integreren.

1

2

Ten westen van de Grotesteenweg-Noord (N60)

OMGEVING PARKBOS, 
SCHILDERSWIJK, PLEISPARK, 
MAALTEMEERS
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KLOSSESTRAAT
De Klossestraat ligt middenin het Parkbos. 
Verschillende wandelroutes en de fietssnelweg 
tussen Gent en De Pinte kruisen deze straat. In 
2018 werden hier gemiddeld 650 fietsers per 
dag geteld. Oversteken is niet altijd eenvoudig, 
onder meer door het snelle verkeer. In 2018 
leerden metingen tussen de Heistraat en de 
Vogelheide ons dat slechts de helft van de 
bestuurders zich aan de maximumsnelheid 
van 50 km/u houdt. Daarnaast voldoen de 
verouderde fietspaden niet aan de huidige 
veiligheids- en comforteisen. 

☛ Daarom willen we de leefkwaliteit en 
veiligheid in de Klossestraat verhogen. 

KORTRIJKSE-
STEENWEG
De fietspaden langs deze belangrijke 
verbindings- en toegangsweg voldoen niet 
aan de huidige normen. Oversteken is vaak 
moeilijk voor voetgangers, fietsers en auto’s, 
met jammer genoeg ook ongevallen tot gevolg. 
Bezoekers en werknemers van de bedrijven 
en winkels parkeren ook in de soms smalle 
woonstraten in de Schilderswijk, Maaltemeers 
en het Pleispark. Dat kan hinderlijk zijn voor 
voetgangers en fietsers op weg van of naar 
school, werk of huis

☛ Daarom willen we op de Kortrijkse-
steenweg de veiligheid van fietsers verhogen 
en vermijden dat auto’s in de smalle woon-
straten ten zuiden van de Kortrijksesteenweg 
parkeren. Zo kunnen we de leefkwaliteit 
verhogen. 

3 4
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HUTSEPOTSTRAAT
In deze straat bevinden zich 2 basisscholen, 
een woonzorgcentrum, assistentiewoningen … 
Jullie gaven aan dat hier een verbeterde 
veiligheid en verblijfskwaliteit nodig is. 
Uit metingen in 2018 en 2019 bleek dat 
maar een op vier chauffeurs zich aan de 
toegelaten snelheid van 30 km/u houdt. Uit 
tellingen in 2017 bleek dat zich meer dan 250 
voertuigen per uur door het gedeelte van de 
Hutsepotstraat tussen de Campusstraat en 
Heerweg-Zuid verplaatsen. In het gedeelte 
tussen de N60 en de Campusstraat waren dat 
bijna 400 voertuigen. Uit onderzoek weten we 
dat hier heel wat doorgaand verkeer bij zit. 

☛ Daarom willen we de verblijfsfunctie 
van de Hutsepotstraat verhogen, met extra 
aandacht voor voetgangers en fietsers. 

DORPSSTRAAT
Uit jullie reacties bleek dat jullie de Dorpsstraat 
zien als het echte centrum van Zwijnaarde, met 
de kerk, het dorpsplein, ontmoetingscentrum 
de Nieuwe Melac en enkele horeca- en 
handelszaken in de onmiddellijke omgeving.

☛ Daarom willen we de verblijfskwaliteit van 
de Dorpsstraat verhogen.

HEERWEG-ZUID
Snelheidsmetingen in 2019 op verschillende 
plaatsen langs deze weg toonden aan dat 
slechts een derde van de bestuurders zich aan 
de snelheidslimiet van 30 km/u houdt. 
Er zijn wel fietspaden in de straat, maar jullie 
gaven aan dat die, net als het wegdek, niet 
overal in goede staat zijn.
Omdat ten zuiden van de Zandvoordestraat 
op de rijweg wordt geparkeerd, is de ruimte 
om te kruisen er heel beperkt. De bus verliest 
hier vaak tijd omdat hij moet wachten tot 
het verkeer uit de tegenovergestelde richting 
gepasseerd is.

☛ Daarom willen we de veiligheid voor 
voetgangers en fietsers en de doorstroming 
van de bus in de Heerweg-Zuid verbeteren. 

2

1

3

Ten zuiden van de Tramstraat - Adolphe della Faillelaan

OMGEVING DORPSKERN, 
HEERWEG-ZUID, KREKELSTRAAT

Op basis van jullie input hebben we een aantal 
knelpunten en doelstellingen opgelijst. Die 
vormen de basis voor de gesprekken die we 
hierover in een later stadium met jou willen 
voeren. Tijdens die gesprekken willen we 
naar jouw ideeën luisteren, om samen tot 
oplossingen te komen. Denk alvast na of je je 
kan vinden in de doelstellingen en hoe jij de 
knelpunten zou aanpakken. Hieronder vind je 
de voornaamste knelpunten en doelstellingen 
voor de dorpskern van Zwijnaarde, de Heerweg-
Zuid en de Krekelstraat.
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ZANDVOORDE-
STRAAT
Er is slechts aan één zijde van de weg 
een fietspad. Aan de overkant is er een 
fietssuggestiestrook. Fietsers rijden hier dus 
op de rijweg, waar tot bijna 200 wagens per 
uur passeren. Slechts 40% van die wagens 
respecteert de maximumsnelheid van 30 km/u 
(cijfers uit 2019). 

☛ Daarom willen we de veiligheid voor 
fietsers in de Zandvoordestraat verbeteren.

DOORGAAND 
VERKEER IN DE 
DORPSKERN
Jullie wezen er terecht op dat er veel doorgaand 
verkeer is in de Krekelstraat, de Hutsepotstraat 
en de Campusstraat. Uit onderzoek en jullie 
signalen weten we dat dit ook het geval is in de 
Eedstraat, de Zandvoordestraat, de Joachim 
Schayckstraat en de Remi Vlerickstraat. Uit 
snelheidsmetingen na de invoering van  
de zone  30 in 2018 en 2019 blijkt dat in de 
straten waar snelheidsmetingen zijn gebeurd 
minstens 60% van de bestuurders sneller rijdt 
dan de toegelaten 30 km/u. 

☛ Daarom willen we het doorgaand verkeer 
uit het dorpscentrum van Zwijnaarde weren en 
zo de leefkwaliteit en veiligheid verbeteren. 

4

6
KREKELSTRAAT
Dit is een lokale weg met een woonfunctie, 
maar het is ook een verbindingsweg tussen 
de N60 en het centrum van Zwijnaarde. In 2017 
telden we hier in de ochtendspits meer dan 
500 voertuigen per uur. 
Een herkomst-bestemmingsonderzoek leert 
ons dat 25% van het verkeer dat in de Krekel-
straat passeert, via de Campusstraat naar het 
Technologiepark of omgeving rijdt. Van het 
verkeer dat hier passeert, rijdt meer dan 15% 
naar Merelbeke. Er is dus heel wat verkeer dat 
niet bestemd is voor Zwijnaarde dorp, maar 
dat er wel doorheen rijdt.
Bij een snelheidsmeting in 2018 reed 35% 
van het verkeer hier boven de toegelaten 
maximumsnelheid van 50 km/u. 
De Krekelstraat is ook een route binnen 
het fietsnetwerk. Jullie vinden deze straat 
niet veilig genoeg, door een gebrek aan 
fietsinfrastructuur en het drukke, snelle 
verkeer. 

☛ Daarom willen we de veiligheid voor de 
fietsers in de Krekelstraat verbeteren. 

5
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VERKEER NAAR 
BEDRIJVEN ZONES 
ZWIJNAARDE II EN III
Jullie wezen er nog eens op dat er veel (vracht)
verkeer van en naar de bedrijventerreinen 
doorheen de omringende woonstraten rijdt. 
Ook de Stad Gent wil dit verkeer rechtstreeks 
kunnen ontsluiten via de R4, zodat dit 
doorgaand verkeer uit de woonstraten 
wegblijft. Dat zou die straten veel aangenamer 
en veiliger maken. Daarvoor is een nieuwe 
verbindingsweg met de oprit van de R4 nodig. 

☛ Daarom willen we het vrachtverkeer en 
bestemmingsverkeer voor de bedrijvenzones 
Zwijnaarde II en III beter sturen en zo de 
leefkwaliteit van de woonstraten in de 
omgeving verbeteren. 

2
Jullie bezorgden ons heel wat reacties en 
ideeën, die we gebruikt hebben om een aantal 
knelpunten en doelstellingen uit te werken. 
Die vormen de basis voor de gesprekken 
die we hierover in een later stadium met jou 
willen voeren. Tijdens die gesprekken willen 
we naar jouw ideeën luisteren, om samen tot 
oplossingen te komen. Denk alvast na of je je 
kan vinden in de doelstellingen en hoe jij de 
knelpunten zou aanpakken. Hieronder ontdek 
je de voornaamste knelpunten in de buurt 
tussen de Grotesteenweg-Noord, de Ringvaart, 
de Schelde en de Tramstraat - Adolphe Della 
Faillelaan.

HEERWEG-NOORD
Dit is in de wijk een belangrijke verzamelweg 
voor gemotoriseerd verkeer. Zo een weg 
brengt het lokale verkeer naar de grotere 
wegen. Uit verkeersmetingen weten we dat 
hier - bijvoorbeeld vanuit Merelbeke - meer 
verkeer passeert dan de bedoeling is voor 
deze weg. Jullie vinden dit hinderlijk voor de 
woonkwaliteit, voetgangers en fietsers kunnen 
moeilijker oversteken en het openbaar vervoer 
staat hierdoor dikwijls in de file. Jammer 
genoeg vinden hier dan ook meer ongevallen 
plaats. 
Jullie signaleren ook dat er in de Isabella 
van Oostenrijkstraat veel (vracht)wagens 
rijden, die op hun route tussen Merelbeke 
en Gent de drukke verkeerslichten aan de 
Tramstraat willen omzeilen. Door de beperkte 
breedte verloopt het kruisen, onder meer van 
vrachtverkeer en fietsers, soms moeizaam.

☛ Daarom willen we de leefkwaliteit 
in de Heerweg-Noord verzoenen met de 
verkeersfunctie, met extra aandacht voor de 
veiligheid van de actieve weggebruiker.

1
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BEREIKBAARHEID 
VAN BEDRIJVEN EN 
KENNISZONES
Het bestemmingsverkeer voor de bedrijven-
terreinen in het zuiden van Gent heeft niet 
alleen een impact op de verkeerssituatie in 
de omliggende woonstraten. Werkgevers, 
werknemers en leveranciers zijn zelf ook 
vragende partij voor een verkeersveilige en 
goede bereikbaarheid. Gemotoriseerd vervoer, 
en zeker zwaar vervoer, profiteert eveneens 
van goed ontsloten bedrijventerreinen die via 
de grotere wegen bereikbaar zijn. Momenteel 
is dat echter nog onvoldoende het geval. 
Tegelijk moeten alternatieven voor voet-
gangers, fietsers en openbaar vervoer nog 
veiliger en kwalitatiever uitgewerkt worden. 
Dat kan personeel en bezoekers stimuleren 
om zich te voet, met de fiets of met het 
openbaar vervoer te verplaatsen en minder de 
wagen te nemen. Enkel op die manier kan de 
bedrijvigheid in het zuiden van Gent duurzaam 
groeien.

☛ Daarom willen we een verkeersveilige 
en goede bereikbaarheid op maat realiseren 
voor de bedrijven en kenniszones. 

TRAMSTRAAT - 
ADOLPHE DELLA 
FAILLELAAN
De as Tramstraat - Adolphe della Faillelaan 
vormt een verbindingsweg tussen Merelbeke 
en Gent. Hier passeren in de ochtendspits meer 
dan 800 wagens. Deze verkeersfunctie moet 
gegarandeerd blijven, maar ze brengt wel de 
leefkwaliteit van de bewoners in het gedrang. 
Jullie vertelden ons ook dat het voor voet-
gangers en fietsers niet altijd veilig is om deze 
drukke weg over te steken.
Deze as is eveneens een belangrijke fietsroute. 
Omdat de fietspaden niet overal dezelfde 
vorm hebben, vinden jullie ze soms onveilig. Er 
gebeurden jammer genoeg ook al ongevallen 
aan de kruispunten met de Heerweg-Noord en 
de Joachim Schayckstraat. 
Tenslotte loopt er langs deze as een busroute. 
Ter hoogte van de ovonde ontstaan vaak 
verkeersopstoppingen, waardoor ook de 
bussen vertraging oplopen. 

☛ Daarom willen we de leefkwaliteit en 
veiligheid op de as Tramstraat - Adolphe della 
Faillelaan verhogen, met extra aandacht voor 
de oversteekbaarheid en doorstroming van 
het openbaar vervoer. 

OVONDE N60
De ovonde op de Grotesteenweg-Noord 
verwerkt zeer veel verkeer: alleen al op 
de Grotesteenweg-Noord rijden er in de 
ochtendspits ongeveer 600 fietsers en 1500 
motorvoertuigen. Dat heeft vaak files tot gevolg. 
Jullie vinden dat dit te veel verkeer is voor een 
goede werking van de ovonde. Het openbaar 
vervoer loopt hierdoor veel vertraging op 
en veel autobestuurders verkiezen een 
alternatieve route door de woonstraten in 
Zwijnaarde, om de files te omzeilen. Op de 
kruispunten tussen de Rijvisschestraat en de 
R4 gebeurden al verschillende ongevallen. 
Jullie wijzen erop dat de N60 door het drukke 
verkeer en de onveilige situaties voor voet-
gangers en fietsers een grote barrière vormt 
tussen het dorpscentrum van Zwijnaarde 
aan de ene kant en het Parkbos en Don 
Boscocollege aan de andere kant.

☛ Daarom willen we samen met het 
Agentschap Wegen en Verkeer het barrière-
effect van de N60 en de ovonde verminderen 
en extra aandacht schenken aan voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer.

PARKEREN 
RONDOM HET 
TECHNOLOGIE PARK
De talrijke werknemers en bezoekers van de 
bedrijven komen vaak met de auto en moeten 
in principe op de bedrijventerreinen parkeren. 
Jullie meldden ons echter dat nogal wat auto’s 
in de woonstraten in de buurt parkeren. Dat 
kunnen er nog meer worden met het geplande 
nieuwe parkeerbeleid op het Technologiepark. 
Dat voorziet onder andere in de bouw van een 
parkeertoren waar werknemers tegen betaling 
hun wagen kwijt kunnen. Zo bestaat het gevaar 
dat ze nog meer in de woonstraten parkeren.

☛ Daarom willen we parkeermaatregelen 
invoeren voor de omgeving van het Techno-
logiepark en samen met UGent werk maken 
van een meer duurzame mobiliteit op het 
Technologiepark. 

4

5

6
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Wordt vervolgd!
In deze brochure ontdekte je de negen ambities voor Zwijnaarde, het Pleispark 
en de Schilderswijk. Je kon ook lezen welke mobiliteitsknelpunten jullie het 
belangrijkst vinden. Daarmee is de kous echter nog niet af. In juni laten we zien 
hoe het wijkplan de ambities wil realiseren en met welke oplossingen we de 
knelpunten kunnen verhelpen. Daarna is het opnieuw aan jou: via de wijkdialoog 
en het participatieplatform willen we jouw mening leren kennen. Als bewoner of 
dagelijkse gebruiker ken jij de wijk namelijk het best!

WIJKDIALOOG
In de tweede helft van juni gaan we met jou in gesprek over een 
mogelijk wijkplan. We bespreken de wijkstructuurschets aan 
de hand van een maquette en luisteren naar jouw idee over de 
verschillende opties om de mobiliteitsknelpunten aan te pakken.

PARTICIPATIEPLATFORM
In juni en juli kan je ook op ons participatieplatform laten weten 
wat jij vindt van enkele mogelijke opties om de knelpunten aan te 
pakken. 

PLAN JE WIJK
Plan Je Wijk (www.planjewijk.be) is een online platform waar we 
plaatsen en verhalen van mensen uit de wijk verzamelen.  
Je kan er de info die we verzamelden bekijken en beluisteren.

Ondanks de uitdagende coronacontext hebben jullie massaal gereageerd op onze oproepen om 
te participeren. Dat leverde ons heel wat cijfermateriaal en andere informatie op, waarop we 
onze knelpunten en doelstellingen konden baseren. Wil je te weten komen welke reacties de 
inspraakronde heeft opgeleverd? Je vindt ze allemaal op www.stad.gent/wijkplan. Daar krijg je 
naast een uitgebreid rapport ook praktische info over de volgende stappen. Vind je er niet wat je 
zoekt? Dan kan je nog altijd terecht op het nummer 09 266 28 00 (keuzemenu 5).

      www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde

MEER INFO?
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Wijkplan 

Het wijkplan omvat een groot gebied. 
Om het overzichtelijker te maken, 
hebben we de knelpunten opgesplitst 
in drie deelgebieden: het gebied 
ten westen van de Grotesteenweg-
Noord (N60), het gebied ten zuiden 
van de Tramstraat - Adolphe della 
Faillelaan en het gebied ten noorden 
van de Tramstraat - Adolphe della 
Faillelaan. Tegelijk vind je hier 
een overzicht van de belangrijkste 
mobiliteitsnetwerken waar we 
rekening mee houden voor de 
uitwerking van het wijkplan.



TIJDLIJN  
WIJKPLAN 
ZWIJNAARDE, 
PLEISPARK EN 
SCHILDERSWIJK
☛ Fase 1 
maart 2020 - februari 2021
Verkenning van de situatie 
en bevraging van bewoners, 
bedrijven, handelaars … 

☛ Fase 2 
maart - mei 2021
Terugkoppelen van de 
signalen en doelstellingen 
formuleren. 

☛ Fase 3 
1 juni - 15 juli 2021
De Stad Gent gaat aan de 
slag met de suggesties, werkt 
mogelijke oplossingen uit en 
bespreekt ze met de buurt 
tijdens de wijkdialoog.

☛ Fase 4 
16 juli 2021 - 28 feb 2022
Verwerking van de input van 
de buurt en uitwerken van  
het definitieve wijkplan.

☛ Fase 5 
maart - april 2022
De buurt informeren over 
het definitieve wijkplan. 
De aanbevelingen van de 
wijkstructuurschets kunnen 
nu toepast worden bij  
nieuwe ontwikkelingen.

☛ Fase 6 
mei 2022 - mei 2023
Voorbereiding en uitvoering 
van het wijkmobiliteitsplan.

☛ Fase 7 
september 2023 - juni 2024
Evaluatie van het wijk-
mobiliteits plan: maken de 
aanpassingen de buurt beter? 
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Jullie bezorgden ons heel wat nuttige suggesties voor een 
betere mobiliteit en ruimtelijke invulling in jullie wijk. 
Dat maakte het ons mogelijk om de negen ambities en 
zestien doelstellingen uit te werken die je in deze brochure 
terugvindt. 
 
Nu is het tijd voor de volgende stap: hoe vertalen we dit naar 
een goed wijkplan? Daarvoor gaan we in de tweede helft van 
juni met jullie in gesprek tijdens de wijkdialoog. 

Meer info vind je op www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde


