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Infobrief over de vernieuwing van het Hippoliet Lippensplein 
 

Beste bewoner. 

De Stad Gent legt de verkeersfilter op het Hippoliet Lippensplein beter aan om de 
verkeerssituatie voor alle weggebruikers duidelijker en veiliger te maken. Het Lippensplein 
wordt ook een stukje groener. Het ontwerpplan kan je bekijken op het einde van deze brief. 
 
 

Het ontwerp 
 

Veiliger en duidelijker 

Bij een verkeersfilter mogen fietsers, voetgangers en bevoegde instanties de filter kruisen. 

Concreet wil dit zeggen dat het niet toegelaten is voor gemotoriseerd verkeer, behoudens 

uitzonderingen, om vanuit het Hippoliet Lippensplein richting Brabantdam/Kuiperskaai te 

rijden en omgekeerd. Deze filter is er nu al, maar we maken hem nog duidelijker en veiliger 

door een aantal aanpassingen uit te voeren aan het Hippoliet Lippensplein.  

Dankzij de bordeaux-bruine asfalt maken we de exacte ligging nog duidelijker. Fietsers 

geleiden we langs 1 kant loodrecht over de tramsporen en langs de andere kant geleiden we 

ze mee met de sporen. Door de rijweg ter hoogte van huisnummer 24 breder te maken, 

krijgen fietsers meer ruimte naast de tram. Om veilige fietssuggestiestroken aan te leggen, 

wisselen we het parkeren in de Kuiperskaai van kant. Zo maken we fietsers maximaal 

zichtbaar in de bocht van de Kuiperskaai en de Brabantdam. We leggen deze bocht ook 

breed genoeg aan, zodat fietsers de voertuigen die uit de Brabantdam komen vlot en veilig 

kunnen passeren. 

Groener 

In de plantvakken in de bocht van de Kuiperskaai en de Brabantdam voorzien we voldoende 

beplanting en behouden we de bestaande boom ter hoogte van huisnummer 1. 
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Rijrichting, parkeren en snelheid 

Zowel de rijrichtingen als het snelheidsregime van 30 km/uur blijven ongewijzigd. Er 

verdwijnen in de Kuiperskaai 4 parkeerplaatsen in functie van de uit te voeren maatregelen. 

Het aantal fietsparkeerplaatsen blijft ongewijzigd.  

Timing 

We plannen de uitvoering van deze werken in de loop augustus 2023. Voor de start van de 

werken ontvang je als buurtbewoner nog een tweede bewonersbrief met alle praktische 

informatie.  

Vragen? 
 

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

Contactpersoon Stad Gent: mevr. Greet Vanlancker 

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

• telefonisch op het nummer 0474 74 03 12 
 

Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 

Mieke Hullebroeck Filip Watteeuw 
Algemeen directeur 
 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw 
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Ontwerpplan  

 

 

 

Plantvakken met groen 
Verkeersfilter in 

bordeaux-bruine asfalt  

Fietssuggestiestroken  


