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3 november 2021   

Uitnodiging digitaal bewonersoverleg 
Heraanleg Jan Dhondtstraat 
 
Beste bewoner. 

Stad Gent plant, samen met Farys, een integrale heraanleg van de Jan Dhondtstraat.  

Er komt een nieuwe riolering en een nieuw wegdek met meer ruimte voor groen. Zo maken we 

de straat duurzamer, veiliger en groener. 

We bespreken deze voorontwerpplannen graag met jou tijdens een digitaal overleg.  

De praktische info hierover vind je verder in deze brief. 

 
Kwalitatieve heraanleg van de straat in de vorm van een woonerf 

We leggen een volledig nieuw wegdek aan en dit in de vorm van een woonerf. In een woonerf ligt 

de nadruk op voetgangers, fietsers en spelende kinderen. Auto’s zijn er te gast. Deze autoluwe 

straat, waar een snelheidsbeperking van 20 km/uur geldt, maakt je straat veiliger. 

In het nieuwe ontwerp creëren we meer ruimte voor groen in de vorm van bomen en ruime 

geveltuinen waardoor we een aangename en rustige omgeving maken om in te leven en in te 

wonen. 

 

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 

tijdens dit digitaal overleg. 
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Praktische info 
 

> Het digitale infomoment vindt plaats op dinsdag 16 november 2021 

> van 19u tot 21u 

> Schrijf je in voor vrijdag 12 november 2021:  

× stuur een mail naar dwbw.communicatie@stad.gent met als onderwerp ‘Jan 
Dhondtstraat’ 

× vermeld in de mail jouw naam en het e-mailadres waar we de link voor het digitale 
infomoment naartoe mogen sturen 

× je ontvangt de digitale link via mail ten laatste op maandag 15 november 2021 

× op de dag van het infomoment log je in via de link en kan je deelnemen aan het digitale 
overleg 

> 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  

 

Informatie 

Je kan (na dit digitaal infomoment) het voorontwerpplan raadplegen op onze website 

www.stad.gent/jandhondtstraat.  

Procedure 

 

Dit infomoment is een eerste kennismaking met het voorontwerpplan. Dit betekent echter 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 je momenteel nog niet geven. Van zodra hier meer 

zicht op is, informeren wij jou.  

We hopen je te mogen verwelkomen op dit overlegmoment. Tot binnenkort. 

Met vriendelijke groeten 

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