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 Aan Aan de bewoners van de Ploegstraat en omgeving 

14 maart 2022   

Infobrief over de aanpassing van de ontwerpplannen 
 

Beste bewoner. 

De Stad Gent en Farys zullen de Ploegstraat integraal heraanleggen. Op 29 april 2021 stelden 
we tijdens een digitaal bewonersoverleg de voorontwerpplannen voor. Deze plannen samen 
met alle info over dit project vind je terug op www.stad.gent/ploegstraat.  
 
We namen alle feedback van jullie als bewoners mee en pasten het plan waar mogelijk aan 
om tegemoet te komen aan jullie vragen. Hieronder lichten we toe wat deze aanpassingen 
inhouden. Op het einde van deze brief vind je ook het nieuwe ontwerpplan. 
 
 

Aanpassingen op basis van de input van de bewoners 

• We plaatsen extra zitbanken ter hoogte van huisnummer 1 en ter hoogte van 

huisnummers 45-47. 

 

• We voegen toegangen tot het souterrain van huisnummers 7 en 24 toe op het plan. 

 

• We creëren een extra fietsenstalling ter hoogte van huisnummer 83. 

 

• De vraag om parkeerplaatsen te behouden voor bewoners zal afgewogen worden bij 

de opmaak van het signalisatieplan. Hierover koppelen we dus nog verder terug. 

 

• We zorgen voor een integraal toegankelijke oversteekplaats richting Walstraat. 

 

 

 

  

http://www.stad.gent/ploegstraat


 
 

Departement Stedelijke Ontwikkeling 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

  

 

Timing 

De ontwerpplannen zijn goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen. Dit 

betekent dat we dit dossier in uitvoering kunnen laten gaan, een aannemer aanstellen en de 

werken inplannen in de loop van 2024. Deze richtperiode is onder voorbehoud. Een exacte 

uitvoeringsdatum is momenteel nog niet gekend. Voor de start van de werken ontvang je als 

buurtbewoner sowieso nog een extra bewonersbrief met alle praktische informatie.  

Vragen? 
 

Heb je nog vragen over deze infobrief of over het nieuwe ontwerpplan?  

Contactpersoon: dhr. Stijn Bernaerdt 

• stijn.bernaerdt@stad.gent   
(vermeld steeds de straatnaam in uw onderwerpregel)  

• 09 266 77 09 
 

Met vriendelijke groeten 
 
 

     Mieke Hullebroeck Filip Watteeuw 
     Algemeen Directeur 
 

Schepen van Mobiliteit, Publieke 
Ruimte en Stedenbouw 
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Nieuwe ontwerpplan 
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