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16 september 2022   

Infobrief over de Vijfhoekstraat 
 

Beste bewoner. 

De Stad Gent maakte een ontwerpplan voor de heraanleg van het kruispunt met de 
Vijfhoekstraat, de Durmstraat, de Eeklostraat en de Henri Storystraat en we willen u hierover 
graag informeren. Dit plan is goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen 
van 1 september 2022 en kun je raadplegen via www.stad.gent/vijfhoekstraat.  
 
 

Projectgebied 

Het projectgebied omvat enerzijds de Vijfhoekstraat en anderzijds het kruispunt met de 

Vijfhoekstraat, de Durmstraat, de Eeklostraat en de Henri Storystraat en de aansluitingen 

van deze straten op dit kruispunt.  

 

Welke werken voeren we uit? 

Mobiliteitsmaatregel 

We voeren een mobiliteitsmaatregel uit aan de voet van de fietsbrug over de R4, die 

momenteel in uitvoering is. Meer informatie over de realisatie van deze fietsbrug lees je op: 

https://r4wo.be/knooppunt-vijfhoekstraat-mariakerke  

Concreet leggen we de verbinding tussen de voet van de brug en de Eeklostraat aan als een 

fietsloper in rode asfalt. Dit fietstraject krijgt voorrang op ander verkeer, waardoor de 

overige takken van het kruispunt (aansluiting Durmstraat en Henri Storystraat) 

ondergeschikt worden en dus voorrang moeten verlenen aan de fietsers. We duiden dit aan 

met haaientanden. Deze ondergeschikte takken leggen we aan in standaard 

asfaltverharding. 

Het fietspad dat verbinding maakt met de Brugsevaart doorheen het Vijfhoekpark sluiten 

we aan op de fietsloper in rode asfalt en voeren we uit in beton zoals de rest van dit pad. 
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Veiliger kruispunt 

Om ervoor te zorgen dat het kruispunt nog veiliger en overzichtelijker wordt, leggen we dit 

verhoogd aan door een zacht verkeersplateau te voorzien. Bovendien sluiten we de Henri 

Storystraat en de Durmstraat loodrecht op het kruispunt aan en snoeren we deze straten ter 

hoogte van het kruispunt in. 

Timing 

We plannen de uitvoering van bovenstaande werken in de tweede helft van 2023. 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 tweede 

bewonersbrief met alle praktische informatie.  

Vragen? 
 

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

Contactpersoon Stad Gent: dhr. Stijn Bernaerdt 

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

• telefonisch op het nummer 09 266 79 00 
 

Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 

Mieke Hullebroeck Filip Watteeuw 
Algemeen Directeur 
 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw 
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Het ontwerpplan 
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