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Aan de bewoners in de Hertstraat en ruimere 
omgeving  
 

9 februari 2022   

Stand van zaken heraanleg Hertstraat en omgeving 
 
Beste bewoner. 

In de omgeving van de Hertstraat plannen de Stad Gent en FARYS ingrijpende wegen- en 
rioleringswerken. In de voorbije jaren hebben we hierover vaak gecommuniceerd. Een 
samenvatting van deze communicatie en alle relevante informatie kan je raadplegen op 
www.stad.gent/hertstraat.  
 
Informatiebrochure 
 
Alle buurtbewoners kregen in juni 2021 een uitgebreide informatiebrochure in de bus met een 
laatste stand van zaken. In deze brochure kon je lezen dat de werken begin 2022 zouden 
starten. Jammer genoeg moeten wij je meedelen dat deze timing niet gehaald kan worden. 
Het project kan voorlopig ook niet worden uitgevoerd zoals gepland. 
 
Projectzone 
 
Het project voorziet in de integrale heraanleg van de Hertstraat, de Buffelstraat, de 
Alpacastraat, de Keviestraat, de Takkebosstraat en de Langhalsstraat. Deze laatste drie straten 
worden ook wel de Cité de Hemptinne genoemd. 
 
Beroepsschrift 
 
Vorig jaar werd echter een beroepsschrift ingediend tegen de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen om de omgevingsvergunning voor de heraanleg van de cluster 
Hertstraat goed te keuren. Het beroep richtte zich in de eerste plaats tegen de heraanleg van 
de Cité de Hemptinne en de Alpacastraat in de vorm zoals voorgesteld in de ontwerpplannen. 
 
Beslissing Deputatie 
 
De Deputatie (provincie) heeft het beroep behandeld en heeft recent, namelijk op 20 januari 
2022, beslist dat de omgevingsvergunning enkel wordt verleend voor de heraanleg van de 
Hertstraat en de Buffelstraat. Dit betekent dat de werken enkel mogen starten in deze twee 
straten en niet in de Cité de Hemptinne en de Alpacastraat. Deze beslissing zal binnenkort 
verschijnen in het straatbeeld, door middel van de gekende gele affiches. 
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Dit betekent dat we enkel kunnen starten met de werken in de Hertstraat en Buffelstraat 
(vermoedelijke start najaar 2022). 
 
Voor de Cité de Hemptinne en de Alpacastraat zullen we de bewoners nog verder 
contacteren. Daarna zullen de Stad Gent en Farys evalueren welke stappen er genomen 
moeten worden. 
 
Vragen? 
 
Heb je nog vragen na het lezen van deze brief?  

 Je kan steeds terecht op hertstraat@stad.gent  
 telefonisch op het nummer 09 266 79 00 

 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 

 
Mieke Hullebroeck 
Algemeen Directeur 
 

 

 
Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte 
en Stedenbouw 
 

 

  
  
 
 

 


