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 Aan de bewoners binnen het projectgebied 

11 oktober 2022   

Uitnodiging binnenloopmoment 
‘Petercelle-as’ 
 
 
Beste buurtbewoner. 

De Stad Gent, FARYS en De Lijn plannen de integrale heraanleg van de Veldstraat (deel), 
Bennesteeg, Hoornstraat, Voldersstraat (deel), Koophandelsplein, Zonnestraat, 
Nederkouter, Ketelpoort, Frans Tavernierstraat, Tiebaertsteeg, Zoutstraat, Verlorenkost, 
Coupure (stuk tussen de Verlorenkost en de Hospitaalstraat), Kortrijksepoortstraat en de 
Hebbrechtstraat. De meeste van deze straten zijn dringend aan vernieuwing toe, zowel 
boven als onder de grond. Een heraanleg is noodzakelijk en grijpen we aan om deze 
drukke tram-as kwalitatief in te richten met veel aandacht voor voetgangerscomfort, 
fietsveiligheid en een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer. 

Voorstelling voorontwerpplannen 
Graag nodigen we je dan ook uit om kennis te maken met het voorontwerp. Dit doen we 
op een binnenloopmoment in het Stadhuis. Je kunt vrij langskomen om de plannen te 
bekijken, uitleg te krijgen en vragen te stellen. Medewerkers van de Stad Gent, FARYS en 
De Lijn zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Projectnaam Petercelle-as 
De projectnaam ‘Petercelle-as’ verwijst naar de poort die vroeger aan de 
Kortrijksepoortstraat stond en toen de ‘Petercellepoort’ werd genoemd. Deze poort lag 
aan de zuidelijke toegang tot het stadscentrum van Gent. De poort werd in de 19de 
eeuw terug afgebroken. Om de wegen- en rioleringswerken op de ganse as van de 
Kortrijksepoortstraat tot en met de Veldstraat in één begrip te vatten, werd de naam 
‘Petercelle-as’ gekozen. 
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Praktische info 

> We organiseren het binnenloopmoment op 
o Donderdag 27 oktober 2022 van 17u30 tot 20u30 
o Je mag daartussen vrijblijvend langskomen op een tijdstip dat je past 
o In het Stadhuis – Botermarkt 1 – Pacificatiezaal 
o Ben je minder mobiel en zijn de trappen aan het Stadhuis een probleem? 

Aan de kant van de stadshal bevindt zich een rode deur. Daar mag je 
aanbellen en dan kan je er de lift nemen. 

Meer informatie 
Op www.stad.gent/petercelle vind je heel wat informatie over dit project. Je ziet er ook 
de exacte afbakening van het projectgebied. De dag na het binnenloopmoment vind je 
op deze locatie ook het voorontwerpplan en de visualisaties terug.  

Digitale nieuwsbrief 
Graag houden we je op de hoogte van alle informatie en stappen binnen dit project. Heb 
je interesse om dit als eerste te ontvangen? Schrijf je dan in op onze digitale 
nieuwsbrief. Deze vind je ook terug op www.stad.gent/petercelle . Daar kan je 
rechtstreeks inschrijven.  

Ben je niet de eigenaar van de woning?  
Mogen wij je vragen deze uitnodiging aan de eigenaar te bezorgen aub. Deze informatie 
is ook voor de eigenaar belangrijk. 

Wat zijn de volgende stappen? 
Dit binnenloopmoment is een eerste kennismaking met het voorontwerpplan. Dit 
betekent niet dat de werken onmiddellijk starten. De weg van plan naar uitvoering duurt 
even. Vooraleer de wegen- en rioleringswerken kunnen starten, komen eerst de 
nutsmaatschappijen langs. Zij vervangen alle nodige nutsvoorzieningen voor water, 
elektriciteit, telecommunicatie, enz. Hun werken staan gepland in de 2de helft van 2023. 
Deze datum is nog onder voorbehoud van het verdere gunstige verloop van het dossier. 

Met vriendelijke groeten 

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


