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20 februari 2023   

Infobrief over de Spellewerkstraat, de Kantstraat en de Satijnstraat 
 

Beste bewoner. 

De Stad Gent maakte een voorontwerpplan voor de heraanleg van de Spellewerkstraat, de 
Kantstraat en de Satijnstraat. Tijdens een binnenloopmoment in maart 2020 kreeg je als 
bewoner de kans om feedback te geven over 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 werd ondertussen goedgekeurd 
op het college en kun je raadplegen via www.stad.gent/spellewerkstraat.  
 
 

Wijzigingen aan het voorontwerplan 
 

• Satijnstraat 
o Naar aanleiding van de feedback tijdens het binnenloopmoment hebben we 

meer parkeerplaatsen behouden in de Satijnstraat. 
o Daarnaast is de rijrichting gewijzigd om sluipverkeer tegen te gaan. 

 

• Spellewerkstraat 
o We pasten de parkeerzijde aan in de Spellewerkstraat tussen de 

Brugsesteenweg en de Satijnstraat om zo meer parkeermogelijkheden te 
creëren. 
 

• Snelheidsremmende maatregelen zone 30 in de 3 straten 
o Er zijn 3 verkeersremmende plateaus toegevoegd om de snelheid van het 

gemotoriseerd af te remmen ter hoogte van: 
▪ de Kantstraat en de Goudbrokaatstraat  
▪ de Kantstraat en de Spellewerkstraat 
▪ de Satijnstraat en de Spellewerkstraat 

o Daarenboven voegden we ook twee éénzijdige asverschuivingen toe ter 
hoogte van: 

▪ de Kantstraat en de Spellewerkstraat  

 

 

http://www.stad.gent/spellewerkstraat
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• Laadpalen 

o Ter hoogte van 4 parkeerplaatsen voorzien we laadpalen. 
 

Timing 

De integrale heraanleg, waarbij we zowel de riolering als het wegdek aanpakken, zal wellicht 

niet voor 2027 van start gaan.  

Sowieso brengen we je als buurtbewoner wel steeds op voorhand op de hoogte. 

 

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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