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19 september 2022   

Infobrief over de Wittelinkstraat  
 

Beste bewoner. 

De Stad Gent maakte een voorontwerpplan voor de heraanleg van de Wittelinkstraat.  
 
Tijdens een digitaal infomoment op 10 mei 2021 kreeg je als bewoner de kans om feedback 
te geven op dit plan. We zijn met deze ideeën aan de slag gegaan en willen je met deze brief 
graag informeren over de wijzigingen die we hebben aangebracht aan het voorontwerpplan.  
 
Dit aangepaste plan is goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 1 
september 2022 en kun je raadplegen via www.stad.gent/wittelinkstraat. 
 
 

Wijzigingen aan het voorontwerplan 
 

• Parkeren 
o Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid over parkeermogelijkheden 

creëerden we 3 extra parkeerplaatsen in de lus rond de groenzone, bovenop 
de 10 geplande parkeerplaatsen 
 

• Bereikbaarheid woningen 
o De lus rond de groenzone was in het oorspronkelijke plan verkeersvrij. We 

pasten het plan aan op basis van de feedback van buurtbewoners zodat het 
nu mogelijk wordt om rond de groenzone te rijden op een tweesporenweg. 
 

• Fietsparkeren 
o In het oorspronkelijke plan voorzagen we aan iedere toegang naar de 

woningen een individueel fietsnietje voor het stallen van 2 fietsen. Hierdoor 
vonden sommige bewoners dat ze te weinig ruimte hadden voor de deur. 
We hebben deze fietsenstallingen daarom vervangen door een 
fietsenstalling in de centrale zone van het plein.  
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Timing 
 
De volgende stappen zijn het aanvragen van een omgevingsvergunning in 2023 op basis van 
de plannen en het opstarten van de coördinatie met de nutsmaatschappijen. Daarna 
beginnen we met de opmaak van het uitvoeringsdossier. 

We plannen de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in de loop van 2025. Deze 

richtperiode is nog ver in de toekomst en dus 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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