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Uitnodiging binnenloopmoment  
Heraanleg Edward Blaesstraat, Harmoniestraat en Onderwijsstraat 
 
Beste bewoner. 

Stad Gent plant, samen met Farys, een integrale heraanleg van de Edward Blaesstraat, de Harmoniestraat 

en de Onderwijsstraat. Deze straten worden na de heraanleg veiliger, aangenamer én groener. 

We bespreken deze plannen graag met jou tijdens een binnenloopmoment. 

Alle praktische info hierover vind je verder in deze brief. 

 
Integrale heraanleg 
 
De Edward Blaesstraat, de Harmoniestraat en de Onderwijsstraat krijgen een volledige nieuwe aanleg. Dit 
betekent dat zowel de riolering als de bovenliggende weginfrastructuur integraal vernieuwd en vervangen 
worden. Aan de oversteekplaatsen voorzien we blindengeleiding. De drie straten richten we in als woonerf. 
 
Woonerf 
 
In een woonerf krijgen voetgangers en fietsers plaats van gevel tot gevel en zijn auto’s te gast. De drie 
straten binnen dit project worden op die manier autoluw met een snelheidsbeperking van 20 km/uur.  
 
Inbreng van groen 
 
Vandaag de dag is er in de Edward Blaesstraat, de Harmoniestraat en de Onderwijsstraat weinig groen te 
bespeuren. Daar brengen we graag verandering in. De nieuwe voorontwerpplannen voorzien in bomen en 
geveltuintjes waar mogelijk. De kruispunten in dit ontwerp maken we veiliger. We creëren bovendien een 
smallere rijweg, waardoor er meer ruimte komt voor extra groen. 
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Riolering 

Samen met de heraanleg van de weg komt er ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat 
regenwater en afvalwater gescheiden van elkaar afgevoerd worden. In bepaalde situaties moeten eigenaars 
dan afkoppelen. Wat dit voor jouw woning betekent, kun je navragen op dit binnenloopmoment. 

Praktische info 
Je bent welkom op ons binnenloopmoment op woensdag 10 november 2021 in Dienstencentrum Ledeberg, 
vergaderzaal 2de verdieping, Ledebergplein 30, 9050 Ledeberg. Je krijgt er de kans om vragen te stellen 
over de plannen aan de medewerkers van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
 
Door de nieuwe coronamaatregelen werken we met tijdslots zodat de groepjes beperkt blijven tot 20 
personen. Op die manier kunnen de medewerkers ook iedereen persoonlijk te woord staan. We vragen je 
dan ook om zeker een mondmasker op te zetten. 
 
Overzicht tijdslots 
∙ van 18.00 uur tot 18.40 uur 
∙ van 18.40 uur tot 19.20 uur 
∙ van 19.20 uur tot 20.00 uur 
∙ van 20.00 uur tot 20.40 uur 
 

> Schrijf je in voor maandag 8 november 2021:  

× stuur een mail naar dwbw.communicatie@stad.gent met als onderwerp ‘Edward Blaesstraat’ en 
geef je gekozen tijdslot door. 

> Ben je niet de eigenaar van de woning?  

× Mogen wij je vragen deze uitnodiging aan de eigenaar te bezorgen aub. Deze informatie is voor 

de eigenaar belangrijk. 

> Overige vragen?  

Team Communicatie – dwbw.communicatie@stad.gent – 09 266 80 13  

 
Ter info: er is een vlotte toegankelijkheid voorzien in het gebouw, ook voor minder mobiele mensen. Er is ook 
een lift aanwezig. 
 

 Met vriendelijke groeten 
 

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

Informatie 
 
je kunt (na dit binnenloopmoment) de voorontwerpplannen raadplegen op onze website 
www.stad.gent/edwardblaesstraat.  
 
Procedure 
 
Dit binnenloopmoment is een eerste kennismaking met het voorontwerpplan. Dit betekent 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 momenteel nog niet geven. Van zodra hier meer zicht op is, informeren we je.  
 
Wij hopen je te mogen verwelkomen op ons binnenloopmoment. 
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