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 Aan Aan de bewoners van de Burgstraat en omgeving 

24 januari 2022   

Infobrief over de verfraaiing van de Burgstraat 
 

Beste bewoner. 

In 2019 organiseerden we een workshop voor de buurtbewoners om mee te denken over de 

verfraaiing van de Burgstraat. Ondertussen werkte de Stad Gent een plan uit op basis van de 

feedback die we kregen. Dit verfraaiingsplan zal zorgen voor een aangenamer en groener 

straatbeeld in de Burgstraat en het Sint-Elisabethplein. Op het einde van deze brief vind je dit 

plan terug. We lichten hieronder graag toe wat we concreet aanpakken. 

 

Het ontwerp 

Aangenamer, groener en veiliger 
 

Burgstraat en Sint-Elisabethplein 

De ingrepen die we doen zorgen voor meer ontharding, meer groen en een veiliger en 

aangenamer straatbeeld. Concreet leggen we vijf nieuwe plantvakken aan:  

 

• Drie nieuwe plantvakken in de Burgstraat ter hoogte van huisnummers  

120-168, 26 en 63-81.  

• Twee kleinere nieuwe plantvakken in het Sint-Elisabethplein, op de hoek met de 

Burgstraat ter hoogte van huisnummers 1-1F. Deze twee kleinere plantvakken zijn een 

uitbreiding van bestaande boomvakken. We leggen ze aan om een veiligere 

afbakening te bekomen met de bestaande parkeerplaatsen. 

 

De Groendienst van Stad Gent voorziet elk plantvak van beplanting en waar mogelijk van 

bomen in functie van maximale schaduwvorming.  

 

Kruispunt Burgstraat/Jan Breydelstraat 

Het volledige kruispunt leggen we aan als een gelijkgronds plein. De heraanleg gebeurt in 

vlakke kasseien, waarvan de kleur gelijkaardig is als deze die geplaatst werden op het Sint-

Michielsplein. Het historische tracé van de Jan Breydelstraat zal nog zichtbaar zijn in het 

legpatroon van de verharding door middel van twee doorlopende langse rijen kasseien. 
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Het bestaande boomvak van het plein breiden we aanzienlijk uit. De boom zelf blijft 

behouden. De plantzone bakenen we af met een lichtgrijs betonnen zitmuurtje waarbij we op 

drie plaatsen houten zitbanken voorzien.  

 

De Jan Breydelstraat heeft het statuut van woonerf. Dit is momenteel door de verhoogde 

voetpaden niet zo leesbaar. De heraanleg van het kruispunt zal dit duidelijker maken.  

 

Fietsenstallingen 

Kruispunt Burgstraat met Jan Breydelstraat 

 

Door het inperken en opschuiven van de parkeerzone voor kortparkeren (lossen en laden) op 

het kruispunt Burgstraat/Jan Breydelstraat, komt er extra ruimte vrij voor fietsenstallingen. 

Momenteel zijn er twee fietsenstallingen, maar we plaatsen er nog een bij. Tijdens de Gentse 

feesten kan op deze locatie ook gemakkelijk een tijdelijke tramhalte ingericht worden. 

 

Burgstraat 
In de Burgstraat zelf (het plein met Jan Breydelstraat niet inbegrepen) brengen we het 

totaal aantal fietsenstallingen van 4 naar 5 modules. In elke module is er plaats voor 5 fietsen. 

Parkeren en rijrichtingen 

Er verdwijnen twee parkeerplaatsen ten gevolge van deze ingrepen. De rijrichtingen blijven 

ongewijzigd. 

Timing 

We plannen deze werken in de loop van 2022. De uitvoering ervan is onder voorbehoud van 

een vlot verloop van dit dossier. Een exacte uitvoeringsdatum is daardoor momenteel nog 

niet gekend. Voor de start van de werken ontvang je als buurtbewoner sowieso nog een 

tweede bewonersbrief met alle praktische informatie en de exacte timing van de werken.  
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Vragen? 
 

Heeft u nog vragen over deze infobrief en over het nieuwe ontwerpplan?  

Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met mevr. Beatrijs Lambrecht: 

• via mail: beatrijs.lambrecht@stad.gent   
(vermeld steeds de straatnaam in uw onderwerpregel)  

• telefonisch op het nummer 09 266 79 36 

• alles nalezen kan op de website van de Stad Gent onder 
www.stad.gent/wegenwerken (zoekterm: Burgstraat) 
 

Met vriendelijke groeten 
 
 

 

 

 

Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit, Publieke 
Ruimte en Stedenbouw 

 

            Mieke Hullebroeck 
            Algemeen Directeur 
 

 

mailto:beatrijs.lambrecht@stad.gent
http://www.stad.gent/wegenwerken
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Het nieuwe ontwerpplan  

Deel Burgstraat tussen Sint-Elisabethplein en huisnr. 107 

 

 

 

Nieuw plantvak Nieuwe plantvakken Sint-Elisabethplein 
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Deel Burgstraat tussen huisnr. 107 en Bonifantenstraat 

 

 

 Nieuw plantvak Plantvak met boom Fietsenstallingen Fietsenstalling 
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Deel Burgstraat tussen Bonifantenstraat en Gewad 

 

Nieuw plantvak 

Nieuw groen plein 

met zitbanken  

Fietsenstallingen  
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