
HET IDEE 

Laat water water zijn

Ingediend op 15 juli 2015
Indiener: Philip De Roo

Met deze slogan vragen wij aandacht voor de wer-
kelijke ruimtelijke kwaliteit van de waterlopen in de 
stad.

Gent was ooit een echte waterstad. Het Gents stede-
lijk landschap werd bepaald door water. Om tal van 
redenen werden vele van deze waterlopen opge-
vuld en zijn ze helaas verdwenen. En deze trend van 
opvullen en anders invullen zet zich opnieuw door: 
buitenmaatse woonboten die het zicht op het water 
verbergen, buitenproportionele en kunstmatige 
groene eilanden die het drijfvuil opvangen, tijdelijke 
fietsenstallingen op het water... .

Gelukkig zullen sommige gedempte waterlopen wor-
den opengemaakt, zoals de Reep, de Plotersgracht... 
maar misschien zijn er nog andere?

Rivieren en kanalen vormen een onmisbaar onder-
deel van het DNA van Gent. Het open karakter van de 
waterlopen in de stad moet integraal bewaard en be-
schermd worden. Het zal de authenticiteit van onze 
stad versterken. Laat het ruimtelijk beeld van water-
vlakken en groen langsheen de oevers de drager van 
onze stad zijn. De weerspiegeling van gebouwen, bo-
men en planten in het water is belangrijk. Bewoners 
en bezoekers genieten ervan. Wandel- en fietspaden 
langs het water stimuleren de ‘trage beweging’ in 
een soms hectische stad. Met hun brede waterop-
pervlakken brengen rivieren en kanalen verkoeling 
in een opwarmende stad. Deze schitterende zilveren 
linten, als het water de zon weerkaatst, mogen niet 
verdwijnen.

HET IDEE 

Goederenloods Wondelgemstation:  
steenwoestijn wordt bloemenzee

Ingediend: 14 juli 2015
Indiener: evelyne

Iedereen kent ze wel: die platgespoten NMBS-terrei-
nen. Ook aan het station van Wondelgem hebben we 
er zo eentje - met een vervallen (maar charmante) 
loods erop. Fraai is het uitzicht niet als je Wondelgem 
binnenrolt. Maar daar bestaat een wonderbaarlijk 
eenvoudige oplossing voor. Meer dan wat kalkrijke 
steenslag, een beetje compost en wat bloemenzaad 
is er niet nodig om deze steenwoestijn om te tove-
ren in een prachtige bloemenoase die gonst van het 
leven. Een onwaarschijnlijk mooie tijdelijke invulling. 
Een prachtig visitekaartje voor Wondelgem.

In de omgeving van München hebben ze daar heel 
wat ervaring mee. De resultaten zijn verbluffend. 
Het enige wat we nodig hebben is een beetje mede-
werking van de NMBS (een stop van het pesticiden-
gebruik op dat lapje grond) en de rest daar kunnen 
we als buurtbewoners met een beetje hulp van de 
Stad zelf wel voor zorgen. Een prachtig experiment, 
interessant voor de groendienst, waardevol voor de 
buurt !

Helemaal fantastisch zou het worden als we het 
zouden kunnen/mogen combineren met een zomer-
terras - wat moestuinen in bakken - een imker - iets 
Tour & Taxi’s achtigs... #parkstadwondelgem

Ideeën van burgers voor Ruimte voor Gent 2030



HET IDEE
 

Samen sterk, ook in armoedebeleid

Ingediend op 15 juli 2015
Indiener: Brechtvdw

Gent is een enorm sociale stad! Verschilende orga-
nisaties zetten zich in voor de (kans)arme mensen 
uit Gent. In deze tekst gebruik ik de bloemekenswijk 
als voorbeeld. Hierin zijn verschilende organisaties 
gevestigd die vloeiend samenwerken. Het is alleen 
spijtig dat deze organisaties niet altijd de nodige 
ruimte hebben , en dat ze verspreid liggen. 

Momenteel zijn ze bezig met het plaatsen van 
verschilende sociale woningen in de wijk, en ook de 
UCO site kreeg een herbestemming. Dit zal zorgen 
voor nog meer druk op die sociale voorzieningen , 
want mensen die in een sociale woning gehuisvest 
zijn hebben vaak ook deze voorzieningen nodig. Ik 
denk dan ook dat het handig zou zijn dat deze orga-
nisaties samen in een nieuw gebouw kunnen zitten. 
Zo kunnen we het gebouw inrichten naar de noden 
van de organisatie’s. Doordat deze organisties samen 
gevestigd zijn zullen ze nog beter kunnen samen wer-
ken, wat ten goede komt voor de kansarme mensen. 
Ook kunnen we zo de mensen beter begeleiden , wat 
zal zorgen dat de mensen sneller aan een job komen.  
Om de werking in dit gebouw te cordineren zou er 
1 betaalde persoon werken, de rest gebeurt door 
vrijwiligers. 

Voor de organisaties had ik gedacht aan: ‘twinkeltje 
( voor kleren) , baby-nest ( voor babyuitzet) , huize 
triest ( voor de overnachting) , voedselbank bloeme-
kenswijk ( voeding) en het Ateljee ( maaltijd). Ook 
kan er een sociale dienst aanwezig zijn. 

De mogelijke locaties om dit te doen is op de UCO 
site of op het einde van de Maisstraat. 

Ik ben er in ieder geval van overtuigdt dat dit project 
de sociale voorzieningen in Gent enorm kan vooruit-
helpen. Wat voordele heeft voor de organisaties zelf, 
de stad Gent en natuurlijk de (kans)arme mensen. Ik 
hoop dus dat de burgers ook overtuigd zijn, en dat 
de Gentse politiekers zullen volgen.

HET IDEE
 

Bloemen in de stad

Ingediend op 15 juli 2015
Indiener: Philip De Roo

Veel mensen in Gent wonen in appartementen 
zonder terrasje of huizen met enkel een koertje. Een 
zonnig tuinje met bloemen moeten velen helaas 
ontberen. Openbaar groen en parken zijn voor hen 
essentieel. Maar de parken in Gent bestaan overwe-
gend uit bomen, struiken, gras en weinig bloeiende 
planten. Door in enkele parken, bv. het Astridpark, 
een zone te voorzien met veel bloeiende planten 
en bloemen, kortom door een beetje tuinsfeer te 
scheppen, zou dit gebrek aan een eigen tuin worden 
gecompenseerd.

HET IDEE

Groene tramsporen in Sint-Pieters-Buiten

Ingediend op: 14 juli 2015
Indiener: Jan De Coene

We stellen vast en betreuren dat er van de grasbe-
groeiing tussen de tramsporen in de Kortrijksesteen-
weg (deel tussen Sint-Denijslaan en Sint-Pietersaalst-
straat, foto links) weinig of niets terecht komt. De 
foto van de situatie in de Blaisantvest (foto rechts) 
laat zien welke “groene” invullingen wel degelijk tot 
de mogelijkheden behoren.



HET IDEE

Uitbreiding van het de Smet-de Naeyerpark

Ingediend: 14 juli 2015
Indiener: Jan De Coene

Het Paul de Smet-de Naeyerpark dateert van de We-
reldtentoonstelling van 1913 en bestaat tegenwoor-
dig uit drie afzonderlijke groenzones. Vandaag wordt 
het park aan beide zijden van de Congreslaan geken-
merkt door een onwaarschijnlijk over-gedimensio-
neerde asfaltvlakte. De huidige verkeersfunctie van 
de omgeving laat nochtans toe het profiel maximaal 
in te snoeren en het park uit te breiden.

Het potentieel dat in het park vervat zit, moet beter 
benut en zichtbaar gemaakt worden. Mede dankzij 
haar cultuur-historische context als beschermd stads-
gezicht heeft het de Smet-de Naeyer park en haar 
omgeving een ruime uitstraling die het stedelijke 
niveau overstijgt. Met kleine
ingrepen die het park groter, aantrekkelijker en toe-
gankelijker maken, kan het park zijn belevingswaarde 
aanzienlijk verhogen. Groen, erfgoed, cultuur, ont-
spanning en toerisme gaan hier hand in hand.
Bovendien is het park een belangrijke open ruimte in 
één van de meest dicht bewoonde én dicht bebouw-
de wijken van de Stad. De herwaardering van het de 
Smet-de Naeyerpark door het samenvoegen van de 
drie parkdelen tot één groot functioneel geheel zal 
de kwaliteit van de
algemene stedelijke leefomgeving zeker ten goede 
komen.
Een bijkomend voordeel van het uitbreken van 
geasfalteerde straatbedekking en het daarmee 
samengaand ontharden van de ondergrond zijn de 
positieve effecten op de waterdoorlaatbaarheid en 
de omgevingstemperatuur, zoals blijkt uit de studie 
“Urban Heath Islands” (VITO, juli 2013)19.
In afwachting van de definitieve herinrichting van het 
openbaar domein, kan op korte termijn, met eenvou-
dige middelen en aan geringe kostprijs de aaneen-
sluiting van de groenzones al bekomen worden door 
voorlopige maatregelen, bv. door de plaatsing van 
plantenbakken.

HET IDEE

Uitbreiding petanquepleintje Stormvogelstraat

Ingediend op: 14 juli 2015 
Indiener: Jan De Coene

Aan beide zijden van het petanquepleintje in de 
Stormvogelstraat bevindt zich een over-gedimensi-
oneerde asfaltvlakte. Hier laat de huidige verkeers-
functie van de omgeving toe het profiel drastisch in 
te snoeren en het groen uit te breiden.

Zo kan men veilig het pleintje bereiken én komt er 
speelgroen bij.

HET IDEE 

Speelpleinen voor kinderen in Sint-Pieters-Buiten

Ingediend: 14 juli 2015
Indiener: Jan Decoene

De kinderrijke stationsbuurt Sint-Pieters-Buiten telt 
slechts twee speelpleinen. Eén ervan bestaat alleen 
uit een petanquebaantje en is gelegen op een rond 
punt en dus omgeven door de straat. Het andere 
is een mooi recent heraangelegd speelplein, dat 
echter afgesloten ligt en slecht een klein deel van de 
wijk (weliswaar mooi) kan “bedienen”. Extra veilige 
speelruimte is in deze wijk meer dan nodig. De wijk-
barometer staat positief door de bevolkingsdichtheid 
en de cijfers ivm het aantal kinderen. Ook de bereik-
baarheidsgraad van speelpleinen (doelstelling binnen 
de 400m van elke voordeur) is hier niet bereikt en 
pleit voor actie. Dus...



HET IDEE
 
Naar een groene Krijgslaan, Kortrijksesteen-
weg, Voskenslaan en Sint-Denijslaan

Ingediend op 14 juli 2015
Indiener: Jan Decoene

We zijn van mening dat voorvermelde brede straten 
(“lanen” !) méér dan breed genoeg zijn om er een 
ruime afboording door stadsbomen te voorzien.

Het is in die zin lovenswaardig dat het huidige Stads-
bestuur zich sterk maakt dat een bomen-rijke herin-
richting van het openbaar domein wel degelijk kan, 
en voor “elke straat die opnieuw aangelegd wordt 
[te] laten onderzoeken of het mogelijk is om bomen 
aan te planten”.
De recente heraanleg met bomenrijen van de Cle-
mentinalaan, de Elisabethlaan en de Fabiolalaan kan 
in dit opzicht als na te volgen voorbeelden gelden 
(dit in tegenstelling tot de Voskenslaan in onze Stati-
onsbuurt-Zuid, waar de herinrichting tussen 2001 en 
2004 resulteerde in één troosteloze betonvlakte).

Kan dit voor de Voskenslaan rechtgezet worden?

Idem voor de Kortrijksesteenweg en de Krijgslaan 
(zie foto).

Ook voor de Sint-Denijslaan “West” (deel tussen Vae-
rwyckweg en Snepkaai), waar normaal gezien in 2015 
werk wordt gemaakt van de langverwachte heraan-
leg van de fiets- en voetpaden en de parkeerstroken, 
pleit de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten ervoor om het 
karakter als laan te
herstellen door over de hele lengte en aan beide 
zijden van de rijweg bomen heraan te planten.

HET IDEE 

Buurtparticipatie bij de ontwikkeling van het 
Mathildeplein

Ingediend op: 14 juli 2015
Indiener: Jan Decoene

We stellen voor om voldoende en kwaliteitsvol 
woongroen aan te leggen op het toekomstige auto-
vrije Mathildeplein. Vermits de projectleiders op 26 
juni 2014 bevestigd hebben dat de werken aan het 
station Gent-Sint-Pieters zeker nog tot 2024 zullen 
aanslepen, pleiten we er voor om niet te wachten 
tot aan de laatste fase van de stationswerken, maar 
nu reeds werk te maken van de uitvoering van deze 
groenaanleg, met speeltuin en/of speelfontein, gras-
veld en gelegenheid voor kleinschalige wekelijkse 
buurtmarkten (bv. biomarkt, ambachtsmarkt, edm), 
desnoods voorlopig op een gedeelte van het terrein.
De tijdelijke fietsstalling annex werfkeet die momen-
teel het plein danig ontsieren, kunnen moeiteloos 
in een deel van de ondergrondse stationsparking 
worden ondergebracht, wat de overzichtelijkheid, 
veiligheid en de algemene aanblik van het zuidelijke 
plein van het grootste station van Vlaanderen zeker 
ten goede zal komen.

We pleiten vooral voor buurtparticipatie bij de 
ontwikkeling van dit nieuw plein. Dit terrein is van 
de Stad en haar bewoners en niet alleen van wie aan 
projectontwikkeling doet.



HET IDEE 

Een nieuw buurtparkje op de “VLM”-site

Ingediend op: 14 juli 2015
Indiener: Jan Decoene

De bewoners rond de VLM-site halen niet de streef-
normen die het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) van de Vlaamse overheid hanteert, wat betreft 
de categorie “wijkpark”. We stellen daarom de be-
staande groenzone op de zgn. “VLM”-site (Ganzen-
dries-Reigerstraat-
Hofmeierstraat) voor als buurtparkje. Dit stukje 
groen is momenteel nog in eigendom van de Vlaam-
se overheid, is volledig afgesloten en wordt ver-
moedelijk binnenkort verkocht. Het is wellicht het 
enige resterende stukje groen in die omgeving dat in 
aanmerking kan komen als nieuw 
woongroen - de rest van dit wijkdeel is immers al 
nagenoeg volledig volgebouwd. We stellen voor dat 
de Stad Gent de bestaande open groene ruimte door 
aankoop verwerft en voor het publiek openstelt. Er is 
in de onmiddellijke omgeving heel wat interesse om 
zich mee te engageren in het beheer van dit stukje 
groen.

HET IDEE
 
Wondelgem aan de waterkant #parkstadwon-
delgem

Ingediend op 14 juli 2015
Indiener: Liesbeth Markx

Wondelgem is dooraderd door water, maar bijna 
niemand die het weet.

De Gentse haven ligt aan onze voeten. De haven-
activiteit kan van veel dichterbij beleefd worden, 
en uitgespeeld als troef. Een vrachtschip dat wordt 
omgevormd tot zwembad, fietspaden langs de wa-
terkant, rustplekken waar je kunt picknicken en naar 
de voorbijvarende schepen kijken.

Ook de Lieve die zich lieflijk door Wondelgem slin-
gert, kan een veel prominentere plaats innemen. 
Nu is slechts een klein stukje zichtbaar achter de 
Watersnepstraat, maar verderop verdwijnt ze tussen 
de achterkanten van de huizen. Als we nu eens vanaf 
de Wondelgemkaai helemaal met de fiets de Lieve 
zouden kunnen volgen tot aan de Lange Velden?

HET IDEE 

Sint-Pieters-Buiten: toegankelijk maken van 
bestaande groenzones op de terreinen van de 
Hogeschool Gent met ook een doorgang naar 
het Natuurpark Overmeers vanuit de Vosken-
slaan

Ingediend: 14 juli 2015
Indiener: Jan Decorte

In Sint-Pieters-Buiten is heel wat groen, maar... het is niet toegankelijk.

We pleiten voor het toegankelijk maken van de bestaande groenzones op de terreinen van de Hogeschool Gent 
(Voskenslaan) met ook een doorgang naar het Natuurpark Overmeers vanuit de Voskenslaan.



HET IDEE 

impulsen voor Sint-Pieters-Buiten als een leefbare

Ingediend op: 14 juli 2015
Indiener: Jan Decoene

Maak van Sint-Pieters-Buiten een aangename buurt 
waar mensen graag blijven wonen, leven, werken en 
waar mensen ook met plezier voorbij komen ! Ons 
10-punten programma van de Werkgroep Sint-Pie-
ters-Buiten (Natuurpunt Gent):

1. Projectontwikkeling op maat van de wijk, en in 
dialoog met de wijk
2. Behoud kwalitatieve woningen
3. Studenten welkom, maar geen invasie...
4. Promotie van duurzame mobiliteit
5. Ademruimte en rust in een groene omgeving
6. Scholen en station: betere inbedding in de wijk
7. Plaats om te spelen
8. Een lokaal diensten- en handelsaanbod uitbouwen
9. Actie tegen overlast en onveiligheid
10. Een warme buurt  

HET IDEE
 
weefsel van paden, onder-door-gangen en –
steegjes

Ingediend op:14 juli 2015
Indiener: Winfried Huba

Door een gericht beleid voor bouwvergunningen groeit 
de stad stilaan uit tot een weefsel van paden, onder-door-gangen en –steegjes.

“Trage wegen” die snelle rechtstreekse verbindingen zijn voor voetganger en fietser.

HET IDEE
 

Vyncke-Bovyn

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: Evelyne

Dit publieke park is waarschijnlijk een van de best 
bewaarde geheimen van Wondelgem (het bordje 
met ‘Private weg’ erop aan de Botestraat nodigt dan 
ook niet echt uit om het te gaan ontdekken). Het 
is aangelegd in landschapsstijl, heeft een prachtige 
ommuurde boomgaard en een grote natuurwaarde. 
Het centrale gebouw zou verkocht worden. Het is 
belangrijk dat de stad erover waakt dat er een nieu-
we publieke functie aan gegeven wordt, rekening 
houdend met de bestaande waarden, de sfeer en het 
huidige gebruik van het park (oa. door mensen met 
een mentale beperking uit het naastliggende dagcen-
trum Ter Walle). We denken aan een academie voor 
woord, muziek en dans, crea-ateliers, een invulling 
waarbij aansluiting gezocht kan worden met de men-
sen die in het dagcentrum verblijven, een taverne op 
de gelijkvloers... m.a.w. een boeiende ontmoetings-
plek voor wondelgemnaren waar natuur en kunst 
met elkaar in dialoog gaan  #parkstadwondelgem



HET IDEE 

van stadsvarkens tot voedselbos

Ingediend: 14 juli 2015
Indiener: Het spilvarken

Het Spilvarken herintroduceert het varken in de stad als afvalverwerker, vriend en helper op verloren stukjes 
grond in buurten en wijken waar afval opnieuw als voedsel dient voor de dieren.

Buurtbewoners worden hulpboer: ze verzorgen de dieren en halen voedselafval op bij lokale leveranciers. We 
bieden bijkomend een alternatief op de huidige voedsel- en vleesindustrie waar alles strikt gescheiden is en waar 
de supermarkt de prijs bepaalt die we daarvoor bepalen. Voedsel verbindt mensen en dat zeker in een grootstad.

In Gentbrugge ijveren we voor een vaste stek voor onze varkens en kippen en dromen we alvast van een voedsel-
bos gezien deze verloren plek in de heraanleg van een nieuw en groot park past.
We herwaarderen heel wat mensenlijke talenten in dit verhaal en we delen alle taken onderling om zoveel moge-
lijk te oogsten rond de drie nieuwe spilvarkens die de grond voorbereiden op tal van vruchtbare eindproducten.

In iedere woonwijk zouden drie varkens wel eens een groot verschil kunnen maken en lijmen ze verschillende 
thema’s in stadsvernieuwing aan elkaar zijnde wonen, werken, groene ruimte, sociale cohesie, gezondheid, 
milieu, mobiliteit, klimaat, ... De site waar onze varkens zijn gehuisvest, is een plek voor onthaasting, ontmoeting, 
natuurbeleving, zingeving, verbinding, educatie, ... Deze aaibare voedselkringloop levert tal van voordelen op en 
is een kosteneffectieve ingreep gericht op zoveel mogelijk maatschappelijke winst. We nodigen stadsdiensten, 
urban planners en projectontwikkelaars uit om de impact van stadsvarkens als onderdeel van een deel-en kring-
loopeconomie mee uit te rollen in hun duurzame plannen.

HET IDEE
 
Vierweegsestraat veiliger en gezelliger maken 
#parkstadwondelgem

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: Samuel V

De Vierweegsestraat is momenteel een zeer gevaarlijke straat voor voetgangers, fietsers én automobilisten. Dat 
is nefast voor de lokale handelaars en de bereikbaarheid van de bibliotheek en het station. In Parkstad Wondel-
gem wordt de Vierweegsestraat een veilige en gezellige winkelstraat in plaats van een onveilige doorgangstraat. 
Concreet stellen we voor om zone 30 in te voeren, parkeren slechts aan één kant mogelijk te maken (waarbij op 
bepaalde plekken stationeren de voorrang geniet op parkeren) en wandelen en fietsen te stimuleren (bv. aan-
brengen van een fietssuggestiestrook, bredere voetpaden…). Aan het station komt er onder meer een kwalitatie-
ve parking voor buurtbewoners, winkelaars en pendelaars. #parkstadwondelgem



HET IDEE
 

Een sfeervol, groen, verkeersveilig centrum voor 
#parkstadwondelgem

Ingediend: 14 juli 2015
Indiener: Liesbeth Markx

Wondelgem heeft een aantal mooie groene longen. 
Een verbindende structuur is er echter nog niet. De 

dreef langs de Groenestaakstraat zou doorgetrokken kunnen worden tot in Wondelgem, langs de Botestraat, en 
zo enkele kasteelparken en den Dries met elkaar verbinden. Kleinere straatbomen in de Vierweegsestraat en de 
Kapiteinstraat kunnen die structuur verder doortrekken. Ook de Westergemstraat kan een mooie groenas wor-
den. En uiteraard kan ook de groenstructuur langs de Lieve versterkt worden.

Wat als de Botestraat nu eens geen doorgangsstraat meer zou zijn, maar een aangename en veilige groene as 
waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen? Hoe zou het zijn als we enkel nog bestemmingsverkeer toelaten 
op de Botestraat en alle ander autoverkeer naar de R4 doorverwijzen? Om van Wondelgem naar Mariakerke te 
gaan, ga je dan via de Evergemsesteenweg naar de R4.

Knippen we de overweg aan de Kapiteinstraat voor autoverkeer, dan kunnen we van de Vierweegsestraat een 
sfeervolle winkelstraat maken als deel van een levendige, veilige dorpskern. Ook het Wondelgemstationsplein 
hoort daarbij. Het plein wordt een aangename ontmoetingsplek, onze eigen mix van de Ramblas, de Place du 
Tertre en de Haagse boeken- en antiekmarkt. De bomen zijn er al, de aangelegde middenstrook ook. Er komt 
een rustig café met een groot terras, waar je ’s ochtends je krantje komt lezen bij een kop koffie, waar je overdag 
wat komt verpozen en iets kunt eten, en waar je ’s avonds bijpraat met buren en andere vrienden. Zo krijgt het 
centrum van Wondelgem een kloppend hart waar het aangenaam leven is, waar jong en oud zomer en winter wil 
zijn, het centrum dat Wondelgem verdient.

Fietsers kunnen via vrijliggende fietspaden, parallel aan het spoor en aan de trambedding, vlot naar het centrum 
van Gent en richting Evergem. En andere Gentenaars en toeristen komen dan van heinde en verre via die mooie 
paden naar Wondelgem gefietst om inspiratie op te doen voor hun eigen omgeving, dat spreekt. Of ze komen 
met de tram, of met de trein of bus, die hun frequentie verhogen om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen.

HET IDEE

Provinciale Uitleendiensten in de Binnenstad.

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: Wouter Noppe

Momenteel bevinden de uitleendiensten zich in het 
havengebied van Gent (Kapiteinstraat). Door deze 
diensten in de binnenstad onder te brengen, bijvoor-
beeld in de Leopoldskazerne, wordt er een logistieke barriére opgehoffen en krijgen personen en organisties die 
behoefte hebben aan het uitlenen van dit materiaal er sneller en gemakkelijker toegang toe.



HET IDEE
 
Gentse “waterwants”

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: purperlibel

Nautische fietspaden voor Gent, genaamd “de waterwants”. Gepikt van de plannen voor het Londense floating 
cycle path op de river Thames, het Nederlandse Dordrecht en het Vlaamse Mechelen. Drijvende fietspaden op de 
Gentse “binnen”wateren (in ruime zin, inclusief Gentse vaart, Nieuwe vaart, Dok-Dampoort Achterdok, Handels-
dok, Lieve, voorhaven  etc.). Snelle, functionele fietsverbindingen (van A naar B en rechtdoor aan vrij hoge snel-
heid) voor langere (Wondelgem-Gent-Oostakker-Mariakerke- Zwijnaarde) en kortere afstanden, kunnen veilige 
verbindingen zijn voor fietsers die tegelijk snel en aantrekkelijk zijn. Ook drijvende fietsenstallingen zijn mogelijk 
en secundaire ontwikkelingen onder de vorm van terrassen aan de waterkant (deze leveren terugverdieneffecten 
op de investering). Kunnen, indien modulair opgebouwd, in functie van veranderend verkeer of activiteiten in de 
stad aangepast worden. Er moet evenwel ook een strooifiets kunnen passeren. Het harde substraat fungeert ook 
als monitoringplaatjes voor exotische sessiele organismen, die in samenwerking met de Universiteit opgevolgd 
kunnen worden, en informatie opleveren over de ecologische toestand van de Gentse binnenwateren. Ongetwij-
feld ook een hit bij de toeristas. #Parkstad Wondelgem 

HET IDEE

Leefstraat Sint-Sebastiaanstraat Wondelgem

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: purperlibel

In de Sint-Sebastiaanstraat bevindt zich de stedelijke basisschool De Regenboog, met haar openbare groene 
avontuurlijke speelplaats, de voetgangersingang van het woonzorgcentrum, de achteringang van het populai-
re café De Voerman, en kinderdagverblijf De Leeuwtjes. Deze dichte verwevenheid aan functies en gebruik is 
absoluut niet compatibel met intensief (sluip)verkeer. Dit geeft elke ochtend bloedstollende taferelen aan de 
schoolpoort en de aansluiting op de al even bloedstollende verkeersstroom van de Morekstraat. Er is ook econo-
mische activiteit aan beide zijden van de Sint-Sebastiaanstraat, zoals een kaderwinkel en –atelier en een Itali-
aanse delicatessenzaak. Er is veel interactie tussen al deze plaatsen: peuters, kleuters en leerlingen volgen les 
en gaan spelen op de site van het woonzorgcentrum, er wordt ook gependeld door de leerlingen van het lager 
tussen de speelplaats en de containerklassen op de seniorensite; de senioren van het woonzorgcentrum genieten 
van de aanwezigheid van spelende kinderen (mixed worlds project), en de buurtmaaltijden in het café De Voer-
man worden geleverd door het woonzorgcentrum. Om deze interactiviteit te stimuleren en de verkeersveiligheid 
te verhogen wordt de Sint-Sebastiaanstraat best met paaltjes geknipt ter hoogte van de basisschool. Er is vol-
doende parkeerplaats voor de piekmomenten aan de Dries. #Parkstad Wondelgem



HET IDEE

Autostrades aan de rand van de stad 

13 juli 2015
Auteur: GentsMilieuFront

Een aantal autostrades lopen door sterk bebouwde 
gebieden: voorbeelden zijn de E17 ter hoogte van 
Gentbrugge, de B401 en delen van de R4.

Voor E17 in Gentbrugge hebben we een voorstel op 
korte termijn: de E17 wordt een lokale bedienings-
weg tussen klaverblad Destelbergen en klaverblad 
Zwijnaarde. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid 
via R4. Op die manier wordt het viaduct van Gent-
brugge enkel door het verkeer gebruikt dat daar 
moet zijn.

Een oplossing op langere termijn is om het gedeelte 
van de autostrades waar er te veel impact is op de 
bebouwing ondergronds te brengen. Dat geldt voor 
Gentbrugge, maar ook voor Merelbeke. Door de au-
tostrades onder de grond te brengen, komt er op de 
tunnelbak ruimte vrij voor nieuwe voorzieningen. De 
eventuele groentekorten of afwezige functies krijgen 
daar een plek. De commerciële ontwikkelingen op de 
tunnelbak kunnen dat project mee financieren. Een 
klein stukje ringland in Gent.

In 2030 is er geen fly-over meer aan het Zuid-park 
en dat vanaf de brug aan de Sint-Lievenspoort. Een 
alternatief voorstel is het Albertpark van het Zuid 
uitbreiden op de fly-over. Het High Line Park in New 
York (www.thehighline.org) kan als inspiratie dienen. 

Het GMF doet 9 voorstellen om te komen tot een 
ambitieuze en duurzame visie voor de stad. Lees het 
volledige dossier hier:  http://www.gentsmilieufront.
be/actueel/ruimtel-ordening/item/182-gmf-lan...

HET IDEE

Speelweefsel Wondelgem

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: Evelyne

Speelweefsel bestaat uit plekken die voor kinderen 
en jongeren betekenis hebben en de verbindingen 
tussen die plekken. Plekken van betekenis kunnen 
zowel formele speelplekken zijn (speelterreinen in 
de Zandstraat en de Lange Velden) als informele 
speelplekken (scholen, de bib, de sporthal Neptunus, 
voetbalterreinen, parken zoals den Dries en Vinc-
ke Bovyn, het zwembad, het station, Houtjen, De 
Zulle...). Wondelgem is op vlak van speelplekken niet 
slecht bedeeld (hoewel jongeren best wel wat meer 
aandacht zouden kunnen krijgen - vb. jeugdhuis, sca-
tepark thv Neptunus...). Maar belangrijk is dat er ook 
aandacht gaat naar verbindingen tussen die plekken. 
Een veilige, speels ingerichte publieke ruimte moet 
ervoor zorgen dat kinderen autonoom deze plekken 
kunnen bereiken. En daar wringt het schoentje. Er 
zijn te veel barrières: een fietsonvriendelijk centrum 
(Vierweegsestraat, St-Markoenstraat, Botestraat thv 
Delhaize...), gevaarlijke oversteekplaatsen (over-
steek tramsporen thv Delhaize, moeilijk bereikbaar 
station...). Er moet dringend aandacht komen voor 
verbindingen en oversteekbaarheid zodat de publie-
ke ruimte in Wondelgem  meer speelwaarde krijgt en 
ontmoetingskansen vergroot worden #parkstadwon-
delgem



HET IDEE

Levenslang flexibel wonen

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: Gents Milieu Front

Het verder blind verdichten van de stad lijkt geen 
slimme manier om de bevolkingstoename op te vangen. In sommige wijken is het niet opportuun om nog meer 
woningen te voorzien, in andere wijken kan het wel, maar dient dat hand in hand te gaan met algemene voorzie-
ningen. Daarnaast is het stimuleren van flexibel bouwen en wonen noodzakelijk. Het levenslang wonen in de wijk 
moet optimaal afgestemd worden met het flexibel bouwen. Een aanpassing van het bouwreglement dringt zich 
op.

Een ingrijpende wijziging van het bouwreglement zorgt ervoor dat het ‘verappartementiseren’ en de wildgroei 
van grootschalige studentenaccomodaties stopt en dat vormen van samenhuizen en co-housing zeer aantrek-
kelijk worden. De eengezinswoning met een maximum totale vloeroppervlakte van 250 vierkante meter blijft 
beschermd (verboden omvorming tot meergezinswoningen).  Maar alle andere eengezinswoningen (met een 
hogere vloeroppervlakte) kunnen enkel worden omgevormd tot meergezinswoningen die kaderen in de filosofie 
van gemeenschappelijk wonen of co-housing. Dat geldt ook voor het samenvoegen van een eengezinswoning 
(met een hogere vloeroppervlakte) met een ander gebouw.  Om sociale, ecologische en economische redenen 
zijn er zo veel als mogelijk gemeenschappelijke voorzieningen: wasruimtes, toiletten en douches, vergaderzaal-
tjes, eetruimtes, tuinen, bbq-ruimtes, kinderopvang.

Daarnaast wordt het woningpatrimonium duurzamer en socialer. Dit kan door verder in te zetten op Community 
Land Trust (CLT). Een CLT is een nieuw woon- en gemeenschapsmodel dat betaalbare en kwaliteitsvolle woningen 
aanbiedt aan kwetsbare bewoners ( (www.cltgent.be).  In het CLT-verhaal blijft de grond eigendom van de ‘trust’ 
(gemeenschap), de bebouwing is van particuliere eigendommen. Tegenover het financiële voordeel van het niet 
moeten aankopen van de grond staat iets tegenover. Bij een eventuele verkoop vloeit de meerwaarde terug naar 
de ‘Trust’.

Daarnaast kan ook ingezet worden op het het systeem van verhandelbare ontwikkelingsrechten.  (http://www.
slideshare.net/221816_222623/an-maeyens-vor-vrp-wooncongres-0...). Hier kan een openruimte-strategie 
gekoppeld worden aan een woonstrategie. De planschade kan in andere projecten gecompenseerd worden door 
hier meer te bouwen. Landelijke, groene gebieden kunnen onaangeroerd blijven terwijl er op plaatsen waar al 
een openbaar vervoer- en voorzieningenaanbod aanwezig is, verder verdicht kan worden. 

HET IDEE

Nieuwe tramtracés in het centrum worden con-
flictvrij aangelegd: tram en fiets NAAST elkaar

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: Winfried. Huba

Vertramming gebeurt op een fietsvriendelijke manier 
zonder bijkomende rijverboden voor fietsers (heel het centrum moet met de fiets bereikbaar zijn) en met overal 
de mogelijkheid om veilig en comfortabel NAAST de tramsporen te fietsen.

Daardoor zijn er ook geen fietsers meer in de weg van de tram wat leidt tot een vlottere doorstroming van het OV.



HET IDEE

Autovrije stad

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: GentsMilieuFront

Een fundament van alle ‘eco-cities’ is dat de volledi-
ge binnenstad voetgangersgebied is.  2030 zien we Gent dan ook als een stad met een groot (zeker binnen de 
stadsring) verkeersvrij gebied. De overstap van binnenstad waar veel verkeer rijdt, naar een autovrije stad is een 
geleidelijk proces. We werken daaronder drie ideeën verder uit: over de R40, de verkeersvrije binnenstad en de 
stadsdistributie.

Zo is de R40 vandaag een grote barrière in het Gentse stadsweefsel. Door het autoverkeer zo dicht mogelijk aan 
de R4 op te vangen, kan de R40 perfect functioneren als een groene boulevard met slechts één rijweg in beide 
richtingen voor gemotoriseerde verkeer. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt voor bredere fietspaden en een 
vrije trambaan die het hele traject van de R40 rijdt aan een hoge frequentie. In een latere fase verdwijnt de R40 
volledig ondergronds. Bovengronds rijdt de tram, komt er groen,  speelpleintjes en diverse publieke attracties 
voor jong en oud.  Die ringstructuur kan een aantal grote parken in Gent met elkaar verbinden (Citadelpark, 
Nieuwe Wandeling, Keizerpark, en het nieuw Dampoortpark). De groene ring geeft een duidelijk signaal aan de 
bezoekers van de stad dat vanaf dat punt de kleine dagelijkse ontmoetingen voorop worden gesteld.

De eerste stap is genomen naar een rustigere binnenstad door het uitbreiden van de zone 30 naar het deel bin-
nen de R40. De volgende stappen moeten leiden naar een volledig verkeersvrije binnenstad. Daardoor komt zeer 
veel ruimte vrij. Die ruimte wordt opgevuld door pleintjes, die als waterbuffer kunnen dienen, extra waterpartij-
en, veel groen met hier en daar een toets stadslandbouw, ontmoetingsplaatsen in open ruimte,... Toeristen en 
bezoekers gebruiken verplicht de grote stadsparkings buiten de stad en komen met het openbaar vervoer naar de 
kern.

De winkels in de verkeersvrije zone worden bevoorraad via een systeem van stadsdistributie. Buiten de afge-
bakende zone liggen de distributiecentra van waaruit kleine vrachtwagens op schone energie (elektrisch of op 
gas) of fietskoeriers de winkels in de stad bedienen. Naast het distributiecentrum in Gentbrugge zijn er nog drie 
andere, waarvan één op The Loop.

HET IDEE

voetgangers en fietsers: hand in hand

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: Winfried.Huba

Trage wegen binnen het voetgangers- en/of fietsnet-
werk worden voldoende ruim en leesbaar ingericht, 
zodat er ook bij druk gebruik conflicten tussen voet-
gangers en fietsers worden voorkomen.

Hiervoor wordt naast het model ‘voetgangersgebied’ 
ook gewerkt met ‘autoloze gebieden’,’ woonerven’, 
‘shared space’.

In grotere verblijfsgebieden worden aantrekkelijke 
fietsroutes ingericht om de bereikbaarheid te verho-
gen en om de fietsstromen te bundelen.

We stimmuleren en vertrouwen op het zelfregule-
rend karakter van fietsers- en voetgangersstromen.



HET IDEE

Een groenblauwe stad, een gezonde stad

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: GentsMilieuFront

Ook de stad moet ruimte bieden voor hoogwaardige 
natuur. In de stad is er al veel (per ongeluk) ontstane 
biodiversiteit, denk maar aan de groenpolen, maar ook 

aan dat stukje braakliggende grond dat vol planten staat om je hoek. Het is belangrijk dat die natuur beschermd 
wordt en dat er bewust ruimte geschept wordt voor de ontwikkeling ervan. Natuur in de stad levert namelijk 
belangrijke ecosysteemdiensten: groenblauwe stroken bufferen het hitte-eilandeffect, er is een betere luchtkwa-
liteit, water wordt gebufferd, de natuurlijke kringlopen werken beter, er kan recreatie plaatsvinden en mensen 
voelen zich gezonder. Een groene stad is dus een gezonde stad, maar een groene stad betekent ook een waarde-
verhoging.

Gent heeft in 2030 een duidelijke visie nodig dat het belang van groen in de stad meeneemt in haar beslissingen 
ook wanneer men globaal de stad wil verdichten. Dat groen in de stad vertaalt zich naar groen voor recreatie, 
voor biodiversiteit, voor een beter stadsklimaat en een betere waterhuishouding,…  In de groenblauwe netwer-
ken kunnen ook stadsrandfuncties zoals moestuinen, volkstuinen, privétuinen, stadsboerderijen, sportvelden en 
langzaamverkeersroutes opgenomen worden.

Om dat te bereiken worden Gentenaars gestimuleerd om een wildere tuin aan te leggen, moeten parken en 
deeltuinen meer zijn dan enkel siertuinen (met een bewuste keuze voor inheemse soorten), moet de ‘per onge-
luk’ ontstane natuur niet kapotgemaakt worden, maar juist gewaardeerd worden (bijvoorbeeld door stoepen die 
overgroeid zijn door ‘onkruid’ onverhard te maken) en moeten de groenassen, vaak langsheen de waterlopen, en 
de groenpolen in Gent verder ontwikkeld worden. Daarbij kunnen volgende vijf vuistregels gehanteerd worden:

Voedselarm = soortenrijk.
Inheemse wilde planten hebben voorrang.
Groenafval van vandaag is het voedsel voor morgen.
Minder verzorging resulteert in meer soortendiversiteit.
Op de natuur afgestemd waterbeheer, vooral wat betreft infiltratie. Zo komen ook waterminnende planten en 
dieren aan hun trekken.

HET IDEE

autoluwe woonstraten - knippen Serafien Van 
Cauwenbergelaan #Parkstad Wondelgem 

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: merijnvde

Wondelgem wordt doorkruist door een aantal drukke verkeersassen (Morekstraat, Botestraat, Evergemse Steen-
weg). Veel straten rond deze drukke wegen zijn woonstraten met veel kinderen, maar worden vaak gebruikt als 
sluipweg.  Een voorbeeld hiervan is de Serafien Van Cauwenbergelaan: deze straat krijgt veel doorgaand verkeer 
te slikken van automobilisten die de verkeerslichten aan de Vierweegse willen vermijden. Door aan het begin van 
de straat (kant van de Morekstraat) paaltjes of bloembakken te plaatsten, kan dit vermeden worden. Voor bewo-
ners en diensten blijft de straat (en de aanliggende Philippus Van der Nootstraat) bereikbaar met de auto via de 
Korte Kerkstraat. Dit verhoogt de leefbaarheid en kindvriendelijkheid van deze straten. #Parkstad Wondelgem



HET IDEE

Stad als leverancier van grondstoffen

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: GentsMilieuFront

In een ecosysteem gebeuren allerlei wisselwerkin-
gen en samenwerkingen tussen de omgeving en de 
levende wezens. Ook in een stad gebeurt dat. Maar 
Gent als ecosysteem is inefficiënt. Materiaal, energie, 
ruimte en tijd worden verspild omdat alles niet vlot 
op elkaar is afgestemd.

Wat voor de één, een afvalproduct is, kan voor 
de andere een grondstof zijn. Beeld je in hoeveel 
huishoudens er verwarmd kunnen worden met de 
warme waterdampen die de bedrijven in de haven 
lozen. Of met de warmte uit rioolwater. (http://de-
redactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/
journaal/2.38661)

Het vele bouw- en sloopafval uit de stad kan een 
bouwsteen zijn voor nieuwe materialen. Oude 
meubels kunnen gerecycleerd worden tot nieuwe 
spullen. Versleten auto’s of verouderde computers 
kunnen op termijn een belangrijke bron van grond-
stoffen worden, inclusief zeldzame aardmetalen om 
een lokale kringloopeconomie uit te bouwen. Urban 
mining gaat dus veel ruimer dan het inzamelen van 
oude gsm’s, de stad kan een belangrijke bron worden 
van steeds schaarser en duurder wordende grond-
stoffen.

Een cartografie van de grond-en afvalstoffen in 
stad en regio kan de basis vormen om een lokale 
‘maakeconomie’ uit te bouwen. En om zo ook in de 
stad opnieuw productieactiviteiten uit te bouwen. 
De kringloopwinkels kunnen daarin het voortouw 
nemen en hubs worden voor het hergebruik van 
materialen in een circulaire stad. 

HET IDEE

Iedere woning 12m² privé-buitenruimte 

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: GentsMilieuFront

Een woning of appartement zonder een ruimte waar 
je kunt buiten zitten, mag er in Gent in 2030 niet 
meer zijn. Die buitenruimte moet ook niet te groot 
zijn. Het onderhouden van een tuin vergt heel wat 
tijd en kennis. Het liefst van al zitten we gewoon 
graag op een terras of in een tuin. Een oppervlakte 
van 12 m² lijkt ons een goed compromis.

Om het ruimtegevoel van een grotere buitenruimte 
niet te verliezen, zijn de hoge afsluitingen tussen de 
verschillende woningen vervangen door lagere hagen 
of ‘groene’ afsluitingen (niet in de kleur groen). Ons 
privédeel wordt in vele gevallen kleiner, maar we krij-
gen er meer gemeenschappelijk groen en ruimte bij.

Voor de binnenstad zullen er heel wat terrassen en 
buitenruimtes bij moeten komen en hoge tussenmu-
ren vervangen worden door een lagere en groene 
afsluiting. In die delen van Gent waar de tuinen of de 
buitenruimtes groter zijn, zullen de privégedeelten 
kleiner worden. Die extra ruimte die vrijkomt, krijgen 
- in overleg met de buurt - een nieuwe bestemming.

Zo kan die ruimte een gemeenschappelijke groen-
voorziening zijn die in overleg met de stad door 
de buurt of door de stad kan onderhouden wordt. 
Op andere plaatsen kan die ruimte tussen de hui-
zen gebruikt worden  voor stadslandbouw - in een 
commercieel circuit of eerder als moestuin voor de 
buurtbewoners. Op andere plaatsen is er nood aan 
extra plaats om het teveel aan water op te vangen bij 
extreme neerslag. 



voor landbouw te voorzien in de stad kan die keten 
verkort worden. De bestaande groenassen kunnen 
worden ingezet om de zachte verbinding tussen land-
bouw en stad te faciliteren. Die verbinding is cruciaal 
om het voedseltransport via de fiets als efficiëntste 
transport te promoten, maar ook om de reststromen 
als bemesting terug naar de velden te brengen. In de 
nabijheid van deze groenassen worden de voedsello-
kalen voorzien waar particulieren en professionelen 
hun voedsel komen afhalen.

Om de overgang mogelijk te maken van de intensieve 
landbouw naar stadslandbouw met productie voor 
de lokale markt is een volledige afbouw nodig van de 
teelt van gewassen voor intensieve landbouw, zoals 
maïs op het grondgebied van de stad Gent.

HET IDEE

Ruimte voor korte keten landbouw

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: GentsMilieuFront

Om voedselkilometers en de daarbij horende kli-
maatimpact te beperken, moet meer ingezet worden 
op korte keten voedselvoorziening. Het model van 
de industriële veeteelt voor de wereldmarkt, waarbij 
in massa geproduceerd wordt om de kosten te druk-
ken, heeft geen toekomst, zeker niet in de Gentse 
stadsregio. Dat model veroorzaakt veel vervuiling 
en zorgt door de massale teelt van maïs, ’maïsering’, 
voor een verschraling van het landschap.

Kortere ketens bieden het antwoord. Een heel con-
creet voorbeeld is het ‘stadslandbouwverhaal’.

Er zal altijd een afstand bestaan tussen de productie, 
verkoop en het verwerken van voedsel. Door ruimte 

HET IDEE

Verloren ruimte, gevonden groen

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: GentsMilieuFront

Een aantal bedrijfsterreinen zullen in 2030 niet meer 
actief gebruikt worden in de bebouwde omgeving. 
Nu al zijn er een pak leegstaande fabrieken, bijna pal 
in het centrum. Een aantal ervan krijgen een andere bestemming, bijvoorbeeld wonen. Deze gronden elke keer 
opnieuw invullen met bebouwing zal ons niet verder helpen richting een groenere stad. Ons voorstel is om zowel 
grote als kleine ongebruikte ruimte meteen in te zetten in het groen- en speelweefsel van de stad. En deze terrei-
nen niet eerst jaren te laten verkommeren. Dat gebruik kan ook tijdelijk zijn, tot er een andere bestemming komt.

Die groenplekken kunnen dus variëren in grootte, functie en gebruik. Waarom telen we geen groenten en fruit 
langs gevels en op de bermen? Kunnen lege percelen niet (tijdelijk) ingericht worden als speelplekken voor 
kinderen? Waarom vormen we onbenutte loodsen zoals in Meulestede niet om in een overdekt park zoals het 
wijkpark De Porre. Waarom maken we, in navolging van Park Spoor Noord in Antwerpen, geen groot stadspark 
op de ongebruikte sporen bij Gent Dampoort? Op die manier hebben we er een heel aantal kleine en een groot 
stadsparken bij!

In de reeds bebouwde verkavelingsomgevingen met een lage dichtheid kunnen sites ook efficiënter gebruikt wor-
den. Onder de noemer van BIMBY (Build In My Backyard) experimenteert Frankrijk met verdichtingsstrategie in 
verkavelingen. Dat kan ook in Gent gerealiseerd worden. Deze verdichtingen zorgen voor een efficiënter ruimte-
gebruik en leveren voor de eigenaars een financieel voordeel op.

Voor nog meer ideëen van het Gents Milieufront ga naar: http://www.gentsmilieufront.be/actueel/ruimtel-orde-
ning/item/182-gmf-lan...



HET IDEE

Fietscomfort Hakkeneistraat #parkstadwondel-
gem

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: nele.impens

De Hakkeneistraat verbindt de Grensstraat met de 
Maisstraat en ligt in het verlengde van het Westeringsspoor. De straat verbindt verschillende fietspaden en wordt 
dan ook druk gebruikt door fietsers. Deze weg is in zeer slechte staat. Een heraanleg van de straat met duidelijke 
fietspaden en een veilige oversteekplaats voor fietsers over de Morekstraat ter hoogte van de Hakkeneistraat 
dringen zich op.
#parkstadwondelgem

HET IDEE

Inrichting van het stationsplein Wondelgem

Ingediend op: 9 juli 2015
Indiener: FilipMahieu

Het Stationsplein is momenteel een doorsteek voor 
auto’s en een parkeerruimte die veelal onderbenut is. 
Het plein functioneert niet als publieke ruimte. Het 
kruispunt met de Vierweegsestraat is bijzonder gevaarlijk, net als de verschillende aanlooproutes (er zijn geen 
fietspaden in de Kapiteinstraat noch in de Vierweegsestraat). Ook  de beeldkwaliteit laat te wensen over door de 
niet-ingerichte parking ter hoogte van het NMBS-terrein aan de Molenstraat en de (tweedehandswagen?)parking 
aan op het kruispunt met de Vledermuisstraat en de Vierweegsestraat. Nochtans vormen het station (waar de 
loketten zullen verdwijnen op korte termijn) en de bomenrij een unieke opportuniteit om een aantrekkelijk plein 
in Parkstad Wondelgem te ontwikkelen. De herinrichting van het stationsplein zou samen met de herinrichting 
van de Vierweegsestraat moeten kunnen gebeuren. Het station moet veilig bereikbaar worden voor fietsers en er 
moet voldoende parkeergelegenheid komen voor buurtbewoners, winkelaars en pendelaars. Er liggen kansen wat 
betreft inrichting (mogelijk éénrichtingsverkeer en straat langs station als publieke functie innemen), alsook wat 
betreft alternatieve fietsdoorsteek met  autoluwe mogelijkheid. #parkstadwondelgem

HET IDEE

Veilige oversteek van de Morekstraat (ter hoogte 
van Ali Baba) #parkstadwondelgem

Ingediend op: 9 juli 2015
Indiener: braeckmanmaya

De Morekstraat blijft levensgevaarlijk voor fietsers om over te steken. Er komt best een veilige oversteekplaats ter 
hoogte van Ali Baba. Daar kan het doorgetrokken fietspad van de Fabriekstraat naar de Morekstraat verbonden 
worden met de fietssnelweg parallel aan de sporen. #parkstadwondelgem



HET IDEE

Oude dorpscentra als ontmoetingsruime

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: GentsMilieuFront

Niet enkel het centrum van Gent is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Met een stad die blijft groeien, 
groeit de vraag naar ontmoetingsruimte. Die ontmoetingsruimte moet op maat van de bewoners zijn. Gent is 
opgebouwd uit vele deelgemeenten, wijken en gehuchten, daardoor is er ook op dit schaalniveau ruimte voor 
ontmoeting nodig. In die historisch gegroeide kernen zijn er nog veel mogelijkheden om het sociale leven te 
stimuleren.

Naast de wijkcentra, gezondheidsdienst, … zijn ook de bakker, slager, een café, een restaurant en lokale bedrijfjes 
meer dan welkom. Zo kun je dicht bij huis al het noodzakelijke vinden. Die strategie van ‘microcentraliteit’ is inte-
ressant voor heel wat deelgemeenten en wijken van Gent. Al deze voorzieningen zorgen ook voor een diversiteit 
aan werkgelegenheid verspreid in de stad.

We werken dit uit voor de omgeving van het oude gemeentehuis in Sint-Amandsberg. Vroeger was dat een lokale 
ontmoetingsplek, nu is het een puur infrastructurele plek. GMF stelt voor om het dorpsplein in ere te herstellen 
met verschillende functies. Het plein is eerst en vooral autovrije zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. In 2030 
is het administratief centrum optimaal bereikbaar met fiets en tram en kunnen toeristen terecht in het oude ge-
meentehuis dat is omgevormd tot een hostel. Rondom het vernieuwde plein zien we een aantal nieuwe winkel-
tjes en cafeetjes. Op het plein zelf is er elke week een biomarkt met lokale producten. De kerk van Sint-Amands-
berg huisvest een sociaal restaurant waar iedereen terecht kan voor een gezonde maaltijd.

Het GMF doet 9 voorstellen om te komen tot een ambitieuze en duurzame visie voor de stad. Lees het volledige 
dossier hier: http://www.gentsmilieufront.be/actueel/ruimtel-ordening/item/182-gmf-lan...

HET IDEE

N60 mobiliteit

Ingediend op: 11 juli 2015
Indiener: courtyn

naar een betere doorstroming van het verkeer op de 
N60 in Zwijnaarde

belanghebbers : Technologie park - scholen - DE LOOP - inwoners - doorgaand verkeer - Parkbos

voorgestelde oplossingen :
• gebruik maken van de afgesloten op- en afritten E40 om een directe aansluiting met buitenring R4 te realiseren
• rechtstreekse verbinding Technologiepark met buitenring R4 door middel van een brug over de E40
• een brug over de Ovonde voor het doorgaand verkeer op de N60 (Ovonde wordt dan lokaal verkeer voor scho-

len en inwoners en portaal Parkbos)
• een betere op-afrit naar de binnering R4 (rotonde aan Media markt?) dit om conflict te vermijden met kruis-

punt N60 - De Pintelaan en geplande fietsbruggen - ooit werd gepland om op-afrit R4 op dit punt af te sluiten 
en een rotonde te bouwen aan Media markt.

• een fiets-voetgangerstunnel onder het bruggenhoofd aan Don Bosco om scholieren veilig naar de overkant van 
de N60 te brengen (tunnel identiek aan deze aan Media markt)



HET IDEE

Wondelgem Dries - Hedendaags landschapspark 
#Parkstad Wondelgem

Ingediend op: 13 juli 2015
Indiener: merijnvde

Het park ‘den Dries’ in Wondelgem is een grote en 
mooie publieke ruimte in de kern van Wondelgem. 
Het is een park met veel potentieel dat vandaag nog onderbenut is. Het park bepaalt het uitzicht van de kern 
van Wondelgem, maar moet in de toekomst ook (opnieuw) een ontmoetingsplek worden voor de verschillende 
generaties binnen de wijk. De manier waarop het park vandaag is aangelegd laat helaas onvoldoende toe dat het 
park deze functie vervult. De huidige paden doorheen den Dries zijn aangelegd om het park zo snel mogelijk te 
verlaten, waardoor het vooral gebruikt wordt als doorgangspark. De onmiddellijke omgeving rond den Dries is 
een buurt die de voorbije jaren sterk verjongd is. De komst van nieuwe gezinnen vraagt om een nieuwe aanleg 
tot een hedendaags landschapsparkpark. Zo is er voldoende ruimte tussen de bomen om bijvoorbeeld een avon-
tuurlijk speelpad aan te leggen voor kinderen, waar ook de basisscholen uit de buurt (De Regenboog en Maria-
vreugde) gebruik zouden kunnen van maken om te spelen of sporten, net als de verschillende jeugdbewgingen 
van Wondelgem. Aantrekkelijkere wandelpaden, inclusief rustpunten in het park verhoogt ook de gebruiksvrien-
delijkheid voor wandelaars en specifiek ook voor senioren (den Dries grenst aan Woonzorgcentrum de Liberteyt). 
Een centraal park biedt ook mogelijkheden voor het opzetten van (meer) sociale en culturele activiteiten in de 
wijk. Mits een slimme aanpak kan dit zonder het karakteristieke uitzicht van het park te wijzigen. Er bestaat al 
een draagvlak voor dit idee. Getuige daarvan zijn de succesvolle pop-up bijeenkomsten (pick-nick, brunch,...) die 
de afgelopen maanden in het park werden georganiseerd. #Parkstad Wondelgem           

HET IDEE

parkeer -en uitzichtstoren tussen B401 en E17 
met snelle OV verbinding naar het Zuid

Ingediend op: 12 juli 2015
Indiener: Winfried.Huba

Het wordt te duur om noch met de wagen de binnen-
stad in te rijden. Maar er staat een zeer attractieve 
parkeertoren juist naast de autostrade (tussen B 401 
en E17) met een uitzichtsplateau/restaurant/motel 
op duizelingwekkende hoogte. Onbemande ‘person 
movers’ brengen via de flyover iedereen 24/24 en 7/7 
in een wip naar het Zuid waar overstap op ander OV 
of op huurfietsen mogelijk is. En brengen toeristen 
vanuit het centrum naar deze nieuwe attractie.

HET IDEE

P&R Gent Noord

Ingediend op: 12 juli 2015
Indiener: Hubert

Een prachtige locatie voor P&R en P&B is de zone ach-
ter Weba / Decathlon of thv. kop van Groot dok .Zone 
tussen Vliegtuiglaan en Aziestraat een parkeergebouw 
boven de sporen.

• Aansluiting op nieuwe stopplaats trein (halte 
naam =Groot dok of Oude dokken of Muide of 
Gent Noord )

• Aansluiting op tramlijn (terminus) via Verapaz 
brug aansluiten op bestaande net .

• Aansluiting met huur fietsen 
• Op 2,6 km van Korenmarkt voor de tram dus max 

10 min .Met de fiets via Batavia brug.



HET IDEE

Parkstad Wondelgem

Ingediend op: 11 juli 2015
Indiener: Pieter-Paul Verhaeghe

De voorbije jaren werd er sterk geïnvesteerd in de binnenstad 
en de negentiende-eeuwse gordel van Gent. De twintig-
ste-eeuwse gordel, waar Wondelgem in past, is een volgende 
logische stap. Wondelgem is een snel groeiende wijk: in de afgelopen tien jaar kwamen er 2103 inwoners in de deelgemeente 
bij. Opmerkelijk is dat zowel het aantal kinderen (+ 49%) als het aantal senioren (+ 21%) fors stijgen. We kunnen verwachten 
dat deze tendensen van verjonging én vergrijzing zich de komende decennia verder zullen zetten.

Met het project ‘Parkstad Wondelgem’ willen de buurtbewoners een aantal ideeën aanreiken. Het zijn geen kant-en-klare 
oplossingen, maar eerder suggesties en ontwerpen die verder uitgewerkt dienen te worden.

Stadsontwikkeling en openbaar groen: De sterke bevolkingsgroei in Wondelgem vraagt om een slim gebruik van de beperkte pu-
blieke ruimte. Kinderen, ouders, alleenstaanden en senioren hebben nood aan ontmoetingsplaatsen, kwalitatieve parken, speel-
weefsel, jeugdhuizen, clubhuizen en andere buurtvoorzieningen. Men leeft momenteel in de buurt, maar de buurt wordt nog te 
weinig beleefd. Mensen moeten door een aantrekkelijke publieke ruimte uitgenodigd worden om meer buiten te komen. Dat is 
goed voor de sociale cohesie, de lokale handelaars en het plaatselijke verenigingsleven. In parkstad Wondelgem is samen-leven 
een werkwoord tussen jong en minder jong, tussen oude en nieuwe buurtinwoners en tussen alle lagen van de bevolking.
Het kloppend hart van parkstad Wondelgem is het gebied rond en tussen het park Den Dries en het Stationsplein. Deze cen-
trale zone wordt een aantrekkelijk en verkeersveilig ruimtelijk geheel. In deze kern komt er ook een evenementenplein (bv. het 
Stationsplein, het park Den Dries of de beschikbare ruimte voor Den Dries).
We streven naar een brede wijk, waar grenzen vervagen en ruimtes multifunctioneel ingevuld worden. De speelplaatsen van 
scholen worden buiten de schooluren opengesteld voor buurtbewoners. De parkings van supermarkten kunnen op zondag 
gebruikt worden voor rommelmarkten en sportactiviteiten. De groene ruimte van het woonzorgcentrum wordt gebruikt door 
de kinderen in de buurt en voor volkstuintjes.
Wondelgem is een mooie wijk met veel groen potentieel, maar dit potentieel kan nog meer benut worden. Zeker de parken 
kunnen opgewaardeerd en meer bekend gemaakt worden (bv. Vyncke-Bovijn, bos aan de Neptunus, de Vroonstalledries). In 
Parkstad Wondelgem worden de parken ontmoetings- en recreatieruimtes voor alle bevolkingsgroepen.
Het verleden (dorp met landelijk karakter) en de toekomst (kwalitatieve suburbane wijk) van Wondelgem kunnen verbonden 
worden door sterk in te zetten op stadslandbouw. Interessante denkpistes zijn hierbij de volkstuintjes, roof food (bv. moes-
tuintjes op het dak van scholen, woonzorgcentra en supermarkten) en de opstart van ‘Community Shared Agriculture’ (= een 
landbouwbedrijf voor en door de gemeenschap in Wondelgem).

Mobiliteit: Buurtbewoners (jong én oud) verdienen een omgeving op maat van de zwakke weggebruiker. Een aantal belangrijke 
locaties zijn echter moeilijk bereikbaar te voet of met de fiets (bv. het station, de bibliotheek, de sporthal, de polyvalente zaal, de 
muziekschool, crèches en andere voorzieningen). De centrale verkeersassen in Wondelgem (Evergemsesteenweg, Morekstraat, 
Vierweegse straat en Botestraat) behoren tot de gevaarlijkste wegen van Gent. Het is niet eenvoudig om deze wegen echt veilig 
te maken voor voetgangers en fietsers. Ze zijn immers op veel plekken te smal voor zowel een voetpad, volwaardig fietspad, 
parkeerzone en tweerichtingsverkeer voor auto’s. Daarom willen we inzetten op een parallel netwerk van ‘langzame wegen’.
Langzame wegen zijn autoluw en lopen parallel aan de drukke verkeersassen. Men kan er veilig fietsen, stoppen om een pra-
tje te maken met buren, spelen op het voetpad, gaan wandelen met de hond… Ze verhogen de leefbaarheid van de buurt. Het 
netwerk van langzame wegen vormt het skelet van parkstad Wondelgem.
Via de langzame wegen kunnen buurtbewoners en pendelaars (bv. uit Evergem of Mariakerke) zich gemakkelijk én veilig te 
voet of met de fiets verplaatsen binnen en doorheen Wondelgem. Het netwerk van langzame wegen past zo in een bredere 
stadsregionale structuur (bv. pendelaars parkeren hun auto op de park-en-ride aan de Industrieweg en fietsen vervolgens 
langs de langzame wegen naar het centrum van Gent).
Veel van deze langzame wegen bestaan reeds en moeten enkel via bordjes meer bekend gemaakt worden. Deze bordjes zullen 
op hun beurt uitnodigend werken om andere inwoners aan het wandelen of fietsen te krijgen. Dat is goed voor de sociale 
cohesie van de buurt en de gezondheid van de mensen.
Voor een aantal andere straten zijn ruimtelijke aanpassingen nodig (bv. aanleggen of verbreden van voet- en fietspaden, in-
planten van snelheidsremmers, knippen van straten, invoeren van eenrichtingsverkeer…). Dit past bij het principe van slimme 
en selectieve bereikbaarheid.

In een parkstad wordt via langzame wegen en kwalitatieve publieke ruimtes de rust van een park gecombineerd met de dyna-
miek van een stad. Ideaal voor een suburbane wijk als Wondelgem in het overgangsgebied van platteland naar stad.

Dit idee werd ingediend in naam van een informele bewonersgroep van een dertigtal gezinnen. #parkstadwondelgem



HET IDEE

Knooppunten openbaar vervoer (net) buiten 
de historische stadskern leggen

Ingediend op: 8 juli 2015
Indiener: Shorty

Een tram in de lucht zie ik niet zo zitten... :-) Het lijkt mij logisch om, -aangezien er meer mensen naar de stad 
zullen komen wonen door de aantrekkelijkheid op alle gebieden te verhogen-, de knooppunten voor het openbaar 
vervoer net buiten de stadskern te leggen en met weinig impact voor omwonenden (bv. aan AC Zuid zoals nu). 
Het knooppunt van het openbaar vervoer op de Korenmarkt is -denk ik- een slechte zaak (zeker naar de toekomst 
toe). Probeer als fietser daar eens zonder ongelukken over al de tramsporen over te geraken. JA aan het openbaar 
vervoer net buiten de historische stadskern, NEE aan intensief openbaar vervoersknooppunt op de Korenmarkt ! Ja 
aan eventuele kleine busjes die mensen vanaf deze nieuwe vervoersknooppunten tot in de stadskern brengen. Op 
die manier wordt de Korenmarkt ontlast van alle verkeersinterferenties (bv. voetgangers-fietsers-openbaar ver-
voer) en wordt de historische binnenstad echt "verkeersvrij" met veel meer "adem-/verkeersruimte" voor voetgan-
gersstromen en fietsers. Men moet pro-actief/toekomstgericht vooruitkijken naar de bevolkingsverdichting in de 
stad (ik merk bijvoorbeeld dat meer en meer leeftijdsgenoten "wachten" tot de kinderen het huis uit zijn en graag 
"op hun oude dag" in de stad willen komen wonen, dit zal een trend worden....) Als er op een gegeven moment 
dus meer mensen per m² in de Stad wonen dan nu het geval is, wordt openbare ruimte schaars maar ook de inge-
bruikname van het openbaar domein…

HET IDEE

Fietskaart langzame wegen in Wondelgem 
#parkstadwondelgem

Ingediend op: 8 juli 2015
Indiener:Ellen De Vos

Fietskaart langzame wegen in Wondelgem: De lang-
zame wegen kunnen meer bekend gemaakt worden 
aan de hand van een fietskaart. Op deze fietskaart 
kunnen ook alle goede fietspaden aangeduid worden. 
De fietskaart kan ook een uitgestippelde fietstocht 
bevatten om Wondelgem te promoten en te (her)
ontdekken. 

#parkstadwondelgem

HET IDEE

Gent via trage wegen

Ingediend op: 7 juli 2015
Indiener: Ilse Mertens

We verbinden gent via trage wegen. We gaan op zoek 
naar vergeten steegjes, olifantenpaadjes, slimme 
doorsteken, oude kerkwegen... en tellen daar onze 
dromen voor traag verkeer (fietsbruggen over de 
Schelde, een fietstunnel onder de Dampoort, een 
eetbare trage weg, de snelste trage weg...) bij. De 
stad brengt deze wegen en dromen tot leven en 
maakt ze zichtbaar op een routeerbare tragewegen-
kaart. De inwoners kunnen zich veilig, heel aange-
naam en snel op een trage manier (met de fiets, te 
voet, al joggen...) door de stad bewegen.



HET IDEE

Bereikbaarheid van de Neptunussite #parkstad-
wondelgem

Ingediend op: 10 juli 2015
Indiener: Sarah V

Bereikbaarheid van de Neptunussite

(De Zulle, De Neptunus, het voetbalveld, de petanqueclub, het zwembad, de ligweide)

• Een duidelijke signalisatie:  momenteel is er geen enkele pijl of bordje dat aanduidt waar De Zulle gevestigd is. 
Er moet zeker een pijltje geplaatst worden aan het begin van de site (aan het zijwegje van de Botestraat nabij 
het kruispunt met het zwembad).

• Betere bereikbaarheid via openbaar vervoer: vanuit Gent centrum en Evergem is er een vlotte verbinding via 
tramlijn 1 en de nachtbus N1. Er is echter geen goede verbinding met Mariakerke: van maandag tot zaterdag 
rijden er maar bussen tot 23u15, op zondag wordt Wondelgem vanuit Marikerke zelfs niet bediend. Nochtans 
is De Zulle de polyvalente zaal voor de inwoners van Wondelgem én Mariakerke.

•  Betere bereikbaarheid voor fietsers en wandelaars:

Ten eerste is er nood aan een duidelijke wandelweg en oversteekplaats van de tramhalte ‘Botestraat’ (lijn 1) naar 
de ingang van de Neptunussite. We denken aan een voetpad, een zebrapad en eventueel een verkeersdrempel en 
verkeersbord (opgelet: oversteekplaats).

Ten tweede is de Neptunussite niet vlot en veilig bereikbaar vanuit het centrum van Wondelgem. Oplossing is een 
nieuw wandel- en fietspad vanaf het centrum naar de Neptunussite. Dit pad zou er kunnen komen naast de parking 
van Delhaize en het nieuwe appartementsgebouw (de inwoners hiervan zijn waarschijnlijk ook gebaat bij een mooi 
en veilig fietspad van de straat naar de appartementen/garages en de fietsenstallingen aan Delhaize). Het pad zou 
kunnen lopen doorheen de bomen die er nu nog staan (naast het appartementsgebouw en het oude kasteeltje), 
over de tramlijn en zo langs de achterkant van het voetbalveld naar de ingang van De Zulle en de sporthal. Zo is het 
mooi (in het groen) en veilig (weg van de auto’s en de drukke parking aan de Neptunus) fietsen voor jong en oud.

HET IDEE

Fietssnelweg parallel aan de treinsporen 
#parkstadwondelgem

Ingediend op: 12 juli 2015
Indiener: bertseys

Het Westeringsspoor vormt een aantrekkelijke, groene 
ring waardoor het zuiden van Parkstad Wondelgem vlot 
en veilig verbonden is met Mariakerke en de Muide. Dankzij de aansluitende fietsassen is ook het centrum van 
Gent (via het Rabot en via de Groendreef/Coupure) vlot bereikbaar. Wondelgem blijft voor fietsers echter moei-
lijk in Noord-Zuid richting te doorkruisen. De verbinding via de Pieter van Vyncktstraat en het vrijliggende pad in 
de Rietedries loopt dood op de Molenstraat (veel autoverkeer, er wordt te snel gereden, geen fietspaden, gevaar-
lijk kruispunt met de Winkelstraat). De Morekstraat vormt al helemaal geen veilig alternatief. De aanleg van een 
nieuw vrijliggend fietspad langs het treinspoor zou een oplossing vormen voor heel wat knelpunten. Het zou een 
fantastisch alternatief zijn voor de Morekstraat en het zou de bereikbaarheid van het station van Wondelgem ten 
goede komen. Dit fietspad zou kunnen aansluiten op het Westeringsspoor ter hoogte van de spoorwegovergang 
aan de Maïsstraat en dan achter de huizen van de Morekstraat doorlopen tot aan het Station van Wondelgem om 
dan verder door te lopen tot in Evergem.



HET IDEE

Missing links rond Rietedries oplossen voor 
betere fietsroutes #Parkstad Wondelgem

Ingediend op: 10 juli 2015
Indiener: mieke.bonnarens

Door de nu al aangelegde doodlopende fietspaden 
door te trekken kan de Rietedries beter ontsloten 
worden en kunnen deze fietspaden gebruikt worden 
voor doorgaand fietsverkeer richting Den Dries.

Dit kan door om te beginnen binnen de Rietedries zelf 
het fietspad door te trekken tussen het einde van de 
Fabrieksstraat enerzijds en de Morekstraat en de Pie-
ter Van Vyncktstraat anderzijds. Deze fietsroute kan 
dan verder doorgetrokken worden door het kruispunt 
Spoorwegstraat-Pieter Van Vynktstraat-Sint-Godelie-
vestraat aan te pakken (zie foto). Op die manier krijgt 
het fietspad dat aftakt op het Westerringspoorfiets-
pad en dat de Zandstraat verbindt met de Sint-Gode-
lievestraat een vervolgtraject richting Molenstraat. 
Door ook het kruispunt Winkelstraat en Molenstraat 
veiliger te maken krijgt dit traject nog een verlengstuk 
tot aan de Dries.

Dit zorgt er voor dat het park aan de Zandstraat en de 
Daltonschool in de Grensstraat veiliger bereikbaar zijn 
voor gezinnen met kinderen uit Parkstad Wondelgem, 
en tegelijk brengt het bewoners van het zuiden van 
Wondelgem veiliger richting centrum.  Verder zorgt 
ook het consolideren van de fietsroute van het kruis-
punt Zandstraat/Westergemstraat via een doorsteek 
naar de Spurriestraat met daarop een doorsteek naar 
de Sint-Godelievestraat voor een veiliger route voor 
de fietsers en voetgangers uit de Veronicastraat en de 
Grensstraat.#parkstad Wondelgem

HET IDEE

P+R lightrail: P+R Weba > Dampoort > P+R 
Gentbrugge > St-Pieters > P+R The Loop en 
terug

Ingediend op: 7 juli 2015
Indiener: Stefaan Claeys

We kunnen auto's van bezoekers zo veel mogelijk 
weren aan de stadsrand. Meer concreet: op een P+R 
aan The Loop (voor zij die van west en zuid komen), 
een P+R aan Weba (voor zij die uit richting noord 
komen) en een P+R aan de Brusselsesteenweg (voor 
zij die uit het oosten komen). We kunnen via bestaan-
de infrastructuur (NMBS-sporen verbinden al deze 
plaatsen) al deze mensen comfortabel vervoeren via 
een nieuwe P+R lightrail van de Weba tot de Ikea en 
terug. Onderweg passeren ze de vervoersknooppun-
ten Dampoort en St-Pieters, waar ze met het open-
baar vervoer alle mogelijke richtingen uit kunnen. 

HET IDEE

Loopkaart van Wondelgem (overzicht goede 
looppaden in het groen en goede ondergrond) 
(bvb. natuurgebied Lange Velden aan R4) 
#parkstadwondelgem

Ingediend op: 8 juli 2015
Indiener: wannetk

Loopkaart van Wondelgem (overzicht goede looppa-
den in het groen en goede ondergrond) (bvb. natuur-
gebied Lange Velden aan R4) #parkstadwondelgem



HET IDEE

flexibel openbaar vervoer naar haven van Gent 
en kanaaldorpen

Ingediend op: 6 juli 2015
Indiener: Ingeborg Vermeyen

vlotte verbinding voor woon-werk verkeer naar de haven ook vanuit de kanaaldorpen naar het centrum. Tram /boot ?

Nu zijn te veel mensen verplicht de wagen te gebruiken. Het verkeer langs de R4 zou dan misschien ook wat afnemen

HET IDEE

Fietsen op de tram toelaten en trams naar alle 
deelgemeenten 

Ingediend op: 6 juli 2015
Indiener: Ingeborg Vermeyen

HET IDEE

Minder onnodige toestroom verkeer door  
centrum

Ingediend op: 6 juli 2015
Indiener: Ghentdragon72

Het grootste aantal bezoekers die gentse stad door-
kruizen ,

zijn deze die bezoek moeten brengen aan Hoofdzetel 
gebouwen die allen in de diepste kern van onze stad 
zijn.

Ruim 70 percent gebruikt de wagen voor zijn/haar 
bezoek aan deze gebouwen,

Zoals Bonds Moyson ,ACV , VDAB ,OCMW , BANK & 
VERZEKERINGEN ,....

Deze verplaatsen naar de buitenring  ,Betekend 70 
percent minder verkeer door de stad heen.

Tijd om dit eens te gaan uitwerken zal meer effect heb-
ben dan andere maatregelingen en toch blijven deze 
voor ieder bereikbaar

En komen de parkeerruimte vrij voor mensen die in die 
kern moeten winkelen of aan familiebezoek doen.

HET IDEE

parkeerplaats wordt boom

Ingediend op: 3 juli 2015
Indiener: van.vancalster

Vervang in elke straat waar het kan 1 parkeerplaats 
door 2 bomen. Groen binnen handbereik voor ieder-
een in het naar groen snakkende ledeberg, maar bij 
uitbreiding voor de hele stad. Vele straten hebben so-
wieso al halve parkeerplaatsen die leeg blijven door de 
aanwezigheid van garages in de straat of fietsenrekken.



HET IDEE

Vervang paaltjes door nummerplaatherkenning, 
en Gentenaars mogen weer door

Ingediend op:9 juni 2015
Indiener: Paul

Vervang de groene “knippaaltjes” door camera’s met nummer-
plaatherkenning en hou zo alle ongewenst verkeer buiten de stad. 

Waarom?
Het lobbenplan van het stadsbestuur wil het aantal auto’s in Gentse straten reduceren en doet dat door straten te knippen 
zodat doorgaand verkeer onmogelijk wordt. Dit levert een aantal nieuwe problemen op waarvan de belangrijkste zijn: het 
mogelijke dichtslibben van de nu al overbelaste R40, en de onmogelijkheid voor de inwoners van het centrum om de auto in 
de stad te gebruiken.

Wat?
We willen de doelstelling van het mobiliteitsplan (zo weinig mogelijk auto’s in het stadscentrum door doorgaand verkeer 
onmogelijk te maken) behouden, en tegelijk één van deze problemen aanpakken, nl. de automobiliteit van de Gentenaars 
in hun stad zo optimaal mogelijk te houden. In ons systeem zouden enkel inwoners van Gent-binnen-de-R40 (het zone-30 
gebied) met de auto van de ene lob naar de andere kunnen rijden. Voor alle andere voertuigen zou dit verboden zijn.

Hoe?
Deze opsplitsing willen we realiseren door de plastic paaltjes waarmee men straten wil knippen, te vervangen door camera”s 
met nummerplaatherkenning. Passeert een nummerplaat van een bewoner van het zone-30 gebied de camera, dan is er 
geen gevolg. Passeert een andere nummerplaat de camera, dan krijgt de eigenaar een boete (‘retributie’) in de brievenbus. 
Verder wordt het huidige circulatieplan behouden.

Moduleren in functie van het mobiliteits- en ruimtebeleid

Dit systeem biedt een heleboel moduleringsmogelijkheden:
• bepaalde categorieën van voertuigen kunnen toch toegang krijgen (nooddiensten, dokters etc.) tot de binnenstad;
• mensen van buiten Gent die, bijvoorbeeld om professionele redenen, vaak met de auto in de binnenstad moeten zijn, 

kunnen tegen betaling toegelaten worden (vergelijkbaar met de Londense congestion charge);
• inwoners van Gent-buiten-de-R40 kunnen al dan niet toelating krijgen voor een aantal ritten in het zone-30-gebied, 

eventueel ook tegen een vorm van betaling;
• men kan zelfs moduleren in tijd: bijvoorbeeld het binnenrijden van Gent zeer goedkoop maken op rustige momenten en 

duur tijdens de spitsuren..

Voordelen
• het huidige circultatieplan kan behouden blijven voor de inwoners van het stadscentrum;
• voor alle andere categorieën van motorvoertuigen wordt het lobbenplan ingesteld;
• het camera-met-nummerplaatherkenning-systeem is zeer hanteerbaar voor het stadsbestuur, het kan gemoduleerd worden 

in functie van het gewenste beleid in het centrum;
• het systeem brengt geld op dat gebruikt kan worden voor de aanleg van een volwassen voetgangers- en fietsinfrastructuur in 

de hele stad, of om de R40 om te vormen tot een moderne, groene stadsring;
• nooddiensten, goedgekeurde dienstverleners van diverse types, wagens van bedrijven die in de stad werken, taxi’s etc., kun-

nen zonder verdere plichtplegingen in de stad toegelaten worden;
• niet alleen de modale bewoner van het stadscentrum, maar ook bejaarden en gehandikapten kunnen vlot elke bestemming 

in de stad blijven bereiken;
• het systeem kan later ook gebruikt worden om een lage-emissie-zone in te stellen.

Alternatief: Viapass
Rekeningrijden bestaat al in Vlaanderen, denk aan de tol in de Liefkenshoektunnel. Maar de Vlaamse regering werkt aan een plan 
om rekeningrijden in heel Vlaanderen in te voeren, dit om de files tegen te gaan. Dat zal vermoedelijk werken met Viapass, een 
elektronisch wegenvignet dat gecontroleerd wordt via satelliet.
Eenmaal dit systeem op poten staat, kan het gemakkelnijk igevoerd worden om bijvoorbeeld alle auto’s die de binnenstad 
binnenrijden gedifferentieerd te doen betalen, zoals in Londen al sinds 2003 gebeurt. De camera’s op punten waar men niet 
doormag, hoeven dan niet meer, wat dit systeem goedkoper en nog makkelijker te managen maakt.



HET IDEE

Gentbrugge stationsbuurt veiliger en rustiger & 
netter

Ingediend op: 29 juni 2015
Indiener: Ghentdragon72

Deze straat éénrichtings verkeer maken voor moter-
voertuigen ,zodat het vrije baansdeel kan dienen als 
op/af verkeerkeer fietsers.

Ook meer groen rondom boomspiegels of de strook waar de bomen staan  en wat rustbanken  ingang spoorweg-
perron.

Een park & ride kan aan de hoek met Land van Rodelaan en tot aan stationsingang ,de andere plaatsen bewo-
ners zone of laten afhuren door bewoners ,zoals de sociale parkings slachthuisstraat met neerklapbare paaltjes 
parkeerruimtes.

Een grote buurtparking op site in de Frederick Burvenichstaat kan ook een optie zijn, zodat de vrije parkeerplaat-
sen viaduct buurt kan dien tot ander doeleinden  (wekelijkse Buurtmarkt , pic nic bankje,buurttuintjes ,enz..
4D-voorstelling, tentoonstelling … en wie weet zelfs een proefproject in de wijk of buurt. 

Ook u kunt vanaf 4 oktober een maand lang de ideeën kiezen die u het meest geïnspireerd hebben. De vijf pu-
blieksfavorieten krijgen een eervolle vermelding. Redenen genoeg dus om nog een idee te posten. Doe het nu!

HET IDEE

Beton heeft zijn beste tijd gehad

Ingediend op: 25 juni 2015
Indiener: roomser

Omwille van de duurzaamheid wordt bij stadsver-
nieuwing vaak gekozen voor beton, staal en glas. 
Wanneer dit veel aanwezig is, geeft dit de stad een 

kille indruk. Bij de historische gebouwen en straatjes van Gent passen m.i. beter natuurlijk aandoende en verganke-
lijke materialen Bijvoorbeeld de stadshal is op zich een schitterend ontwerp maar bij de uitvoering is jammer genoeg 
zeer zichtbaar gebruik gemaakt van glas en beton....  Ik ben nochtans een grote fan van houten gevelbekleding. Kan 
bij het ontwerp dan niet ingecalculeerd worden dat het hout om de x aantal jaren moet vervangen worden? De hou-
ten gevelbekleding van de vismijn heeft toch ook vele jaren dienst gedaan? Waar mogelijk denk ik ook aan moderne 
halfverharding in het voetgangersgebied (vb de producten van ‘Koers’), Deze zijn water- en luchtdoorlatend. Meer 
gebruik van dergelijke materialen zou ook kunnen helpen aan het koel houden van de binnenstad. 

HET IDEE

Vitaparcours in combinatie met speeltuin

Ingediend op: 24 juni 2015
Indiener: michael.arens

Bij bestaande of nieuwe speeltuinen ook enkele 
eenvoudige toestellen plaatsen of combineren tbv 
vitaparcours doorheen de stad: 2 vliegen in één klap.

Volwassenen hangen ook eens graag aan een rekstok of horizontale ladder :-)



HET IDEE

straten autovrij maken

Ingediend op: 25 juni 2015
Indiener: aline55

waarom geen stadsparkeergarages bouwen voor de 
bewoners van de stad gent.... eens kijken waar er oude 
huizen staan die de tand des tijds niet meer weer-
staan, die teveel kosten om gerenoveerd te worden, 
die mensonwaardig geworden zijn, op deze plaatsen 
parkeertorens bouwen, waar de bewoners van de wijk 
verplicht worden hun auto te stallen indien ze die niet 
gebruiken.....dit kan tegen een redelijk zacht prijsje per 
maand, als standplaats......bewaking? geef de mensen 
die men nu een leefloon geeft een doel in het leven, 
dat is wat deze mensen tenslotte vragen, in de maat-
schappij leven, niet ernaast als een paria, en laat hen 
bewaking uitvoeren in deze torens voor hun vergoedin-
gen...eventueel met een percentage er bovenop.....dan 
zijn de straten autovrij, kunnen fietsers veiliger rijden, 
en kinderen zijn direkt zichtbaar als ze op straat spelen, 
ze zijn niet “verstopt” tussen de auto’s en kunnen plots 
niet opduiken met alle gevolgen vandien 

in mijn wijk zou dit een grote oplossing zijn, voor de 
buurt.....en de buurt ook leefbaarder maken

HET IDEE

Conflicten vermijden in fietsstraten

Ingediend op: 23 juni 2015
Indiener: de raedtwillem

1. vele automobilisten begrijpen niet wat die rode 
straten betekenen.(omwille van de onduidelijk-
heid) 
En daardoor blijven zij zich ergeren aan de fietsers 
omdat ze niet opzij gaan 

2. fietsers die uit tegenovergestelde richtingen ko-
men hinderen elkaar ook vaak gevaarlijk. 
Dit omdat zij voor één rijrichting vaak de gehele 
breedte van de fietsstrook gebruiken. 
In Duitsland zagen wij een wegmarkering met 
fijne witte lijntjes die de rode strook in twee delen 
opdeelt (voor elke rijrichting één deel.) 
 
voordeel:

• het is een zeer visuele aanduiding voor automobi-
listen dat de fietsers wel moéten gebruik maken 
van het middendeel van het wegdek.

• de fietsers zelf zullen mekaar ook minder hinderen 
als er in beide rijrichtingen druk verkeer is.

HET IDEE

Fluisterasfalt voor betere woonkwaliteit

Ingediend op: 24 juni 2015
Indiener: michael.arens

Standaard alle straten laten uitvoeren (zeker bij he-
raanleg) in fluisterasfalt zodat het rolgeluid van auto’s 

kan verlaagd worden.

Dit verbeterd het akoestisch comfort en de gezondheid van de buurt en bewoners.

Ook al rijden er in de toekomst meer elektrische wagens, het rolgeluid blijft.



HET IDEE

Gent Lido, een natuurbad in het stadscentrum

Ingediend op: 23 juni 2015
Indiener: Paul

In Kopenhagen, Berlijn, Stockholm en vele andere 
steden bestaat het al: een natuurbad in het hartje van 
de stad. In Londen werkt een groepje bevlogen inwo-
ners aan het project Thames Bath Lido. Het natuurbad 
maakt gewoon gebruik van het Thames-water dat 
gezuiverd wordt met riet en een filter. Het project zal 
gefinancierd worden met crowdfunding.

Een ander voorbeeld: ook in de wijk King’s Cross in 
Londen wordt gewerkt aan een echt natuurbad, hier in 
een nieuw stedelijk woon- en groenproject.

In Gent komen enkele plekken in aanmerking voor een 
natuurbad:
- de Graslei
- Portus Ganda
- Waalse Krook (nieuwe bibliotheek)
- Dok-Noord
- kruispunt Coupure/Nieuwe Vaart

HET IDEE

dienstencentrum wordt kinderopvang

Ingediend op: 22 juni 2015
Indiener: San

het is een idee waar ik al heel lang mee loop.

Het dienstencentrum omtoveren tot een kinderop-
vang.

de locatie is ideaal, er is parking, dichtbij de autostrade, 
kort bij verschillende woonwijken (en er komen nog 
heel veel woonwijken bij ..), sportcentrum driebeek, 
gentbrugse meersen, de speeltuin, de politie.

het is vandaag de dag nog  heel moeilijk om te voldoen 
als onthaalmoeder, ik ken verschillende onthaalmoe-
ders en ze moeten steeds maar hun huis gaan aanpas-
sen aan de laatste beslissingen.. hun huis is ook niet 
meer van hen

ik heb reeds met verschillende onthaalmoeders 
gepraat en ze zouden het liefst gaan werken in een 
opvang..

mij lijkt het dienstencentrum echt een ideale plaats 
voor een kinderopvang

los van de kinderopvang zou het ook heel fijn zijn 
moest er aan de achterkant met zicht op de meersen/
speeltuin een cafetaria komen met terras waar je als 
ouder gezellig kan vertoeven terwijl je kinderen aan het 
spelen zijn ( zie Kouterslag Melle)

HET IDEE

Sociale ontmoeting plekken en speelpleinen in 
centrum stad

Ingediend op: 16 juni 2015
Indiener: Sandro

Social ontmoetingsplekken waar het aangenaam vertoe-
ven is, waar kinderen met elkaar kunnen spelen, groen 
plekken in combinatie met foodys.



HET IDEE

Parkterrassen bij speeltuinen 

Ingediend op: 21 juni 2015
Indiener: scoussein

In de zomer bij de speeltuinen in parken een terras opstellen waar de ouders iets kunnen drinken.
De kinderen kunnen hun ouders daar dan achterlaten terwijl ze onder elkaar gaan spelen. 

Bij ieder parkterras worden 1 of 2 drink/koffie/foodtrucks toegelaten naast de speeltuin. 
De stad voorziet de terrasmeubelen, misschien in combinatie met toiletten, water-, electriciteit- en wifi-voorziening. 
Het terras is een vaste of een mobiele constructie (zie bijvb. http://www.boombar.be/)

Het seizoen kan gaan van de paasvakantie tot eind september.
Tijdens de schoolvakanties kan het elke dag ‘open’ zijn en tijdens het schooljaar de woensdag en het weekend.
De uitbater mag zelf beslissen welke dagen hij opent (afhankelijk van het weer). 

De foodtruck(s) krijgen per seizoen een vergunning voor 1 bepaald park.
Verschillende criteria kunnen gebruikt worden bij de selectie van foodtrucks: 
kwaliteit aanbod (gezond, gevarieerd, ...)
vriendelijkheid en kwaliteit bediening
ecologische voetafdruk

Als wederdienst biedt de foodtruck ook gratis kraantjeswater aan iedereen. 

Tijdens de zomer kan ook een poll of enquête uitgevoerd worden om de tevredenheid van het publiek te meten.  

HET IDEE

De ‘pleisterplaats’: een ontmoetingsplek in 
Sint-Amandsberg

Ingediend op: 21 juni 2015
Indiener: Pascal Goethals

Net zoals de Standaert-site in Ledeberg  en Kerk in Gentbrugge kan ook Sint-Aamndsberg een alternatieve ontmoe-
tingsplek goed gebruiken. Een plek waar creatief en alternatef een (tijdelijke?) invulling aan gegeven kan worden. 
Hoera: er is ruimte voor: de vroegere opslagplaats van pleisters Victoir aan de Visitatiestraat. Al enkele jaren is het 
een lege, betonnen plaat met een paar loodsen, die aansluiting geeft op de spoorwegberm. Zo’n plek biedt veel mo-
gelijkheden tot omtmoeten en ontspannen. Een naam heb ik al: de pleisterplaats.

Is een ontmoetingsplek niet mogelijk of wenselijk, dan is een verwilderd natuurplekje even goed.

Wie belt die mensen van Victoir eens op? Weg met dat beton!



HET IDEE

mobiliteit naar rand gemeenten

Ingediend op: 16 juni 2015
Indiener: Sandro

Het tram netwerk uitbouwen naar rand gemeenten, 
zoals Oostakker, Lochristi, Destelbergen en Kanaalzo-
ne, zodat mobiliteit verbetered kan worden, net zoals 
fietsnetwerken gepromoot dient te worden.

Een samenleving waar er minder wagens aan te pas 
komen.

HET IDEE

Openluchtzwembaden met helder blauw water 
in het hartje van Gent

Ingediend op: 15 juni 2015
Indiener: mivdschu

Gezien het klimaat steeds warmer zal worden hebben 
mensen meer mogelijkheden nodig om zichzelf lekker 
af te koelen.

En jawel, ik bedoel wel in het centrum van Gent, tussen 
de historische gebouwen en de terrasjes! Bijvoorbeeld 
net naast het Gravensteen, eventueel zelf met een 
springplank vanuit het kasteel ;-)

Ik had deze droom een tiental jare geleden, het maakte 
van Gent een superstad, bijzonder aantrekkelijk.

De uitwerking laat ik aan u over.

HET IDEE

De Achtervisserij als waterzuiveringsstation 
voor Gent 

Ingediend op: 10 juni 2015
Indiener: de raedtwillem

De Achtervisserij zou kunnen ingericht worden als 
een gigantisch natuurlijk waterzuiveringsoppervak 
voor de binnenwateren van Gent dat tegelijk een 
groot fauna en flora gebied zou zijn langsheen het 
bestaande wandelpad.

door: 

Langsheen beide kaaimuren verantwoord brokkelig 
materiaal te storten tot onder het wateroppervlak 
en daar allerlei waterplanten en zuiverend riet aan te 
planten.

in het midden kan een kronkelende waterweg vrij-
gehouden worden van 4 m breed voor roeiboten en 
kleine vaartuigen( oa voor onderhoud)

door de bestaande sluizen kan de doorstroming 
geregeld worden en de stad van gezuiverd water 
voorzien.

gezien de totale oppervlakte wordt hierdoor eigenlijk 
een aanzienlijk natuurpark geschapen voor broedvo-
gels en planten.



HET IDEE

Een vlotte transit is aangenaam, ook bij (veel) 
“tourista”

Ingediend op: 12 juni 2015
Indiener: Shorty

Binnen een stad is het belangrijk vlotte verkeersstromen te hebben van mensen en voertuigen. Het is inderdaad wen-
selijk dat doorgaand autoverkeer –zoveel als mogelijk- wordt vermeden. Sommige auto’s moeten uiteraard in de stad 
zijn (bv. van bewoners) maar voor transitverkeer/pendelaars wordt de auto bij voorkeur uit de stadskern geweerd. 
Zij zouden kunnen parkeren op parkings buiten de stadskernen en gebruikt moeten maken van goedkoop en (zeer 
klokvast) openbaar vervoer.

Opstopping van verkeer heeft echter niet alleen te maken met de toename van auto’s, maar ook met gedeelde 
activiteiten die in een stad plaatsvinden. Hierbij speelt het tijdstip een belangrijke rol (bv. zoals eerder al vermeld bij 
leveringen). Dit zou veel beter breder bekeken worden (bv. met recent initiatief van leveringen via een centraal leve-
rancierspunt aan DOK). Deze morgen was er bijvoorbeeld een enorme verkeersvertraging van bussen, met daarachter 
een horde fietsers die niet door konden omdat er een veegmachine van Ivago bezig was om de Hoogstraat te vegen 
om 08u00 ’s morgens! Los van de efficiëntie (inzet van veegmachine op die plaats) kan men zich natuurlijk de vraag 
stellen of dit niet op een ander tijdstip kan ? Verschillende activiteiten in stad moeten gespreid worden zodat er geen 
frustratie ontstaat in het verkeer.

Vlotte doorgang wordt ook bereikt door openbaar vervoer (zoveel als mogelijk) op aparte beddingen te laten rijden 
(moet een tram zich ook houden aan de 30km per uur binnen de kleine ring ?).

Met de bus is dit natuurlijk niet altijd mogelijk. Mensen kunnen echter overtuigd worden om het openbaar vervoer te 
nemen als men dit betaalbaar houdt, maar VOORAL als het KLOKVAST/BETROUWBAAR ! In Brasilia (8x zoveel inwo-
ners dan Gent!) rijdt het openbaar vervoer nagenoeg klokvast. Eén van de redenen is dat men, -voordat de mensen 
op de bus opstappen-, zij reeds een kaartje moeten gekocht hebben en staan te wachten in een ‘sluis’, zodat de 
chauffeur geen tijd meer verliest door geld te moeten teruggeven e.d. Dit systeem bestaat reeds meer dan 20 jaar ! 
De meest gehoorde klacht bij sporadische gebruikers, maar ook bij vaste pendelaars bij het openbaar vervoer is het 
niet klokvast/betrouwbaar rijden (zodat men meer naar de auto grijpt) ? Op zondagen worden de hoofdwegen in 
Brasilia autovrij en behoren ze enkel toe aan de fietsers… Brasilia is natuurlijk een modern ontworpen stad en geen 
historische stad zoals Gent.

Verder zitten we ook met een stroom toeristen/toerista ;-) belangrijk in Gent. We kunnen uiteraard hier moeilijk quo-
ta opleggen maar moeten op één of andere manier erover waken dat Gent niet onder de voet gelopen wordt zoals 
Brugge. Teveel mensen, op beperkte plaats, zorgt vlug voor spanningen (behalve tijdens de Gentse Feesten uiter-
aard!). Een goede “kiss en ride” voor de talrijke toeristencars die her en der in de Stad staan te lossen kan misschien 
ook wat frustraties wegwerken. Dat is trouwens ook goed voor de (minder mobiele) toeristen…. Tot daar enkele losse 
ideeën in verband met verkeersstromen…

Tot slot. Het voorlopig of definitief knippen van straten met paaltjes valt niet altijd in goede aarde bij gebruikers van 
straten. Misschien moeten er pro-actief op strategische plaatsen dynamische paaltjes gezet worden. Hierdoor kan 
men misschien verkeersstromen beter regelen (indien nodig) en kunnen straten bijvoorbeeld ontkoppeld worden in 
functie van een braderie/wijkfeest/verkeersomlegging (zo sparen we ook de Politiekosten uit voor patrouilles die in 
dergelijke gevallen de “wacht moeten houden”=duur!). Dergelijke dynamische paaltjessysteem kan ook zorgen voor 
toegankelijkheid van bewoners met hun auto’s maar kan ander autoverkeer (bv. doorgaand Kraanlei) weren of juist 
openstellen bij calamiteiten (bv. doorgang Brandweer). Een voorbeeld van dergelijke paaltjes is te vinden rond de 
Vrijdagsmarkt, maar die heb ik eigenlijk nog nooit “in actie gezien”…



HET IDEE

Gezellige terrassen in de Gentse parken

Ingediend op: 10 juni 2015
Indiener: sofieverhoeven

Veel mensen die naar de grotere parken zoals bijvoor-
beeld de gentbrugse meersen gaan, zijn daar wel een 
tijdje aanwezig: voor een wandeling, de kinderen die 
spelen op het speelplein of in de bossen, ...

Daarbij denk ik dan vooral aan de idee van een ki-
osk die enkel in de zomer open is, waar groenten en 
kruiden op of naast de kiosk gekweekt worden (zie 
voorbeeld hiervan in Den Haag http://www.kobus.nu/
over-ons/) , waar vooral lokale producten geserveerd 
worden en waar je ook extra uitleg en informatie over 
het park in kwestie kan krijgen.

Een terras waar iets kan gedronken worden, zou ervoor 
kunnen zorgen, dat mensen er nog langer blijven. 
Bovendien kan het een lokaas zijn om mensen naar 
die natuurgebieden te krijgen. Wie geen zin heeft in 
de wandeling of wie wil wachten tot de kinderen klaar 
zijn met spelen, kan zich daar ondertussen gezellig 
nestelen tot wanneer de rest ‘klaar’ is. En ondertussen 
is er ook een aanspreekpunt voor mensen die daar nog 
nooit geweest zijn die wat meer uitleg willen.

HET IDEE

een historisch schip voor de oude Leie-haven

Ingediend op: 7 juni 2015
Indiener: roomser

Gent is terecht trots op de gerenoveerde oude binnenhaven met Gras- en Korenlei. Maar m.i. ontbreekt er iets. Dat 
werd me heel duidelijk toen ik er ooit als evenement een aantal historische platbodems zag aangemeerd liggen. On-
gelofelijk hoe de hele omgeving hierdoor aan aantrekkelijkheid en betekenis won!  Kan overwogen worden om hier 
tijdens het grootste deel van het jaar zulke houten sloep permanent te laten liggen? Da’s toch ook poëzie?

HET IDEE

Fiets- en wandelaarsverbindingen in  
de Leie-vallei

Ingediend op: 7 juni 2015
Indiener: roomser

De Leievallei is terecht beroemd als wandel- en recre-
atielandschap, en dat dan nog vlakbij een grote stad. 
Jammer genoeg zijn er enkele ‘missing links’ die een 
doorgaande wandeling of fietstocht over onverharde 
paden momenteel sterk bemoeilijken. Door enkele 
bijkomende voorzieningen zou dit potentieel veel beter 
ontsloten kunnen worden voor zachte recreanten. Mijn 
suggesties:

een zelfbedieningsveer (vergelijkbaar met het voetveer 
van Vosselare put in Bachte-Maria-Leerne) of fietsbrug 
over de Oude Leie tussen de wijk Drie Leien en de 
Hoge Lake.

Een zelfbedieningsveer of fietsbrug  tussen St Martens 
Latem dorp en de Keuzemeersen.

En tot slot: een fietsersbrug over de Watersportbaan, 
daar waar deze de Leie doorsnijdt.(ter hoogte van de 
Vissersdijk), wat de Bourgoyen via het fietspad Weste-
ringspoor zou verbinden met de Blaarmeersen.



HET IDEE

Zwemmen in de Gentse waterwegen

Ingediend op: 5 juni 2015
Indiener: abourrie

Kunnen Gentenaars binnenkort naar het voorbeeld 
van Kopenhagen zwemmen in de lokale waterwe-
gen? Overal waar de zwemkwaliteit kan gegaran-
deerd worden, kunnen (verplaatsbare) zwemplat-
formen voor een nieuwe ontmoetingsplaats voor de 
buurt zorgen. Daarnaast zullen deze natuurlijke zw-
emplaatsen een groot succes zijn op warme dagen. 
Eventueel kunnen deze platformen uitgebaat worden 
door een vzw, zoals De Vrienden van Vosselare Put.

Mogelijke locaties zijn:
• Watersportbaan
• Voorhoutkaai
• Dok Noord
• Gasmeterlaan
• Tolhuisdok
• De Schelde en de Oude Leie, ook in de deelge-

meenten.
• enz.

HET IDEE

Gravenkasteel

Ingediend op: 5 juni 2015
Indiener: maybie

Ik ben niet van Gent, maar zoals ik in het buitenland al gezien heb laten ze daar iedereen, Gentenaar of niet, gratis 
toch ten minste op de binnenkoer van hun kasteel. Op die manier komt men reeds in de sfeer en besluit men dan om 
toch het kasteel betalend te bezoeken. Op de binnenkoer kan men een biertje bestellen al of niet door een ober in 
middeleeuwse klederdracht.

HET IDEE

Sluit Antwerpsesteenweg af van Dampoort ver-
keer en upgrade sint-amandsberg tot leefbaar/
genietbaar/commercieel centrum

Ingediend op: 5 juni 2015
Indiener: Toquar79

Zoals centrum gent aangenaam wordt gemaakt voor 
fietsers, voetgangers, nodigt dit uit om te wonen, 
shoppen, terasje te doen.

Zo zou deze buurt, inclusief tot aan de mooie site 
campo santo een prachtig stukje Gent kunnen zijn. 
ipv een door auto’s, weinig groen vervuilde buurt.

Door Antwerpsesteen los te maken van dampoort 
verlost dit alle scholen in die buurt van een 2de druk-
ke verkeersadder. 

Zo kan Antwerpsesteenweg uitgroeien tot een 
groene avenu, met commercieel nut, van terrasjes, 
restaurants, winkels. Die allen een grote woonbuurt 
kan bedienen.



HET IDEE

E17 onder de grond 

Ingediend op: 5 juni 2015
Indiener: kris.dom

Door het Viaduct van de Autostrade E17 onder de grond te steken (tunnel) komt er een pak ruimte vrij voor wonen 
en groen. Bovendien zal de woonkwaliteit van Gentbrugge en Ledeberg enorm toenemen. Weg lawaai, weg fijn stof . 
Terug één wijk.

HET IDEE

Cycling Without Age ook in Gent

Ingediend op: 4 juni 2015
Indiener: scousein

Ervoor zorgen dat ook ouderen en minder mobiele mensen het plezier van fietsen ervaren en zo kunnen ont-
spannen terwijl de wind door hun haren wappert. Door mooie momenten te delen schept dit een band tussen de 
“piloot” en zijn “passagiers” over de generaties heen. 

Het project is gestart in 2012 in Copenhagen en is nu al uitgerold in tientallen landen over heel de wereld (in 
België is enkel Boom hier al mee bezig). 

Voor meer informatie: http://cyclingwithoutage.org

Het werkt met vrijwilligers die in hun vrije tijd zin hebben om mensen (familie, vrienden of onbekenden) mee te 
nemen op trip naar buiten zonder de auto te moeten gebruiken. Zo kunnen mensen die moeilijk buitenkomen 
ook genieten van de zon, de natuur en de rust iets verder uit het centrum. 
In Gent zou een aangename, kleine trip bijvoorbeeld van het WZC De Vijvers naar de Gentbrugse Meersen, zijn. 

HET IDEE

Bouwblokken binnenste buiten keren...

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: bart.jacobs

Op luchtfoto’s valt altijd op wat een ruimte verloren 
gaat aan de ruimte binnen ons historische straten-

weefsel (binnen de bouwblokken). De niet benutte ruimte is enorm. Het is net alsof het de achterwand van een 
kast is die we niet mogen/moeten zien. In elk bouwblok is een capaciteit aan ruimte die op ons wacht voor cre-
atieve ideëen. Soms is er een zee van ruimte, soms kunnen we die maken als we het idee van een afgeschermde 
tuin opgeven. Ikzelf kijk uit op oude fabrieksgebouwen die een deel door een gymsalon ingevuld worden, deels 
door tijdelijk meubelcentrum. Wat een verloren ruimte! 

De bouwblokken zijn ook enorm gesloten naar de straatzijde en reflecteert de waarden van onze maatschappij. 
Laten we die gevels opentrekken!



HET IDEE

Idee van Kevin, Ersel, Jonas en Kenneth

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Visitatie Mariakerke 

We gaan graag naar de Blaarmeersen, maar volgens 
ons kan er best wel wat meer gedaan worden met 
die locatie.

Zo missen we nog een groot festival in Gent waar veel jongeren op afkomen (naast de Gentse Feesten), zoals 
Laundry Day. Een evenementenweide kan volgens ons perfect op de Blaarmeersen. Ook vinden we dat er veel 
sporten mogelijk zijn op de Blaarmeersen, maar vooral in de zomer.  Daarom zouden we de kleine gebouwen 
afbreken en vervangen door één groot gebouw waarin vanalles te doen is; niet enkel sport maar ook bijvoorbeeld 
winkels, een lunapark, een jeugdhuis, een indoor-skydive, een bowling/speelstad, …

In dat ‘vrijetijdscentrum’ moet er iets zijn voor alle leeftijden en het gebouw mag er best speciaal uitzien: we 
zouden in Gent graag nog wat moderne gebouwen zien naast de historische monumenten. Een nieuw monument 
waar mensen van over de hele wereld naar zouden komen kijken, daar zouden we heel trots op zijn. We zien een 
gebouw voor ons met veel glas, zodat er in de winter voldoende licht en ruimte is. Doordat alles min of meer 
in één gebouw wordt geconcentreerd, kan er op andere plekken op de Blaarmeersen meer plaats komen voor 
groen. We zouden bovendien het strand verder laten lopen rond de vijver, zodat er meer plaats is voor iedereen. 
Bij goed weer staan er verspreid over het strand allerlei kraampjes zodat het een soort parkaffee wordt.

Een absolute voorwaarde is dat het goed bereikbaar wordt met het openbaar vervoer. Eén of meerder bruggen 
over de Watersportbaan lijken ons dan ook een goed idee. Aan de overkant van de Watersportbaan kan er dan 
ook meer ruimte komen voor natuur.

We geloven dat Gent aantrekkelijker gemaakt mag worden voor (jonge) toeristen. Een spectaculair vrijetijdscen-
trum, een aantal leuke evenementen en moderne gebouwen kunnen hier volgens ons voor zorgen.

HET IDEE

Idee van Kylie, Justine en Asya

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Visitatie Mariakerke 

Belangrijk voor ons is groen. Je kijkt uit op groen 
(haag of steentjes) en er is bijvoorbeeld een gemeen-

schappelijke tuin met een terrasje of speeltuin voor de kinderen.

De ideale wijk lijkt op een bloem. In de kern heb je het stuk waar je kan winkelen en waar iedereen gebruik van 
kan maken. Daar is het druk en je hoeft niet lang te rijden om te gaan winkelen. Daarrond zijn de blaadjes waar 
de huizen staan. Rond de kern van de bloem is er ruimte om te fietsen en te sporten.

Groen is heel belangrijk, en heeft vooral de bedoeling om rust te vinden. Het gaat over 1 groot stuk groen met 
bloemen, bomen en struiken, waar je je kan verstoppen, en een beetje wild is zodat je niet iedereen kan zien 
zitten. In het groen stuk is er ruimte om te spelen.

Tussen de woonstukken zijn er parkings waar je toegang hebt tot de grotere wegen. Het is de bedoeling dat 
de auto achtergelaten wordt en niet tot de kern van de bloem geraakt. Aan de achterkant van de huizen kan je 
parkeren, de voorkant van de huizen kijkt uit op groen. Hierdoor is er weinig lawaai van het verkeer. Er zijn ook 
verkeersdrempels.



HET IDEE

Idee van Benedictus Poort

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Benedictus Poort Ledeberg

In de ideale woonwijk zijn winkels vlakbij, de straten 
in de wijk zelf zijn autovrij (maar met parking aan de 
rand). Middenin is er een groot plein waar buren el-
kaar kunnen ontmoeten. Tussen de huizen lopen klei-
ne paadjes, de tuinen zijn zo gemaakt dat je een stuk 
voor jezelf hebt maar steeds uitkijkt om het groen 
van een andere tuin (geen muren rond de tuinen, dat 
geeft geen leuke sfeer). Bij het binnenkomen van de 
wijk vind je een infopunt met activiteiten die in de 
buurt plaatsvinden.

HET IDEE

Idee van Ivan, Kiani, Busra en Hava

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Benedictus Poort Ledeberg

In het ideale park kunnen verschillende doelgroepen 
terecht om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Er 
staan picknicktafels en barbecues waar men gezellig 
rond kan zitten en er is een kraampje voor ijsjes en 
warme wafels. Middenin het park staat een grote 
fontein. Er is een voetbal/basketkooi met ernaast een 
petanquebaan zodat jonge en oude mensen contact 
hebben met elkaar. Er zijn gratis toiletten en overal 
vuilbakken zodat het netjes blijft, rondom het park 
staat er veel groen zodat het verkeer ‘weggehouden’ 
wordt. 

HET IDEE

Idee van Jeugdhuizenoverleg 

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Niet meer actief

Eén recreatiegebied (de Blaarmeersen bijvoorbeeld) 
waar alles samenkomt. Een driehoekig gebouw met 
bovenop een skipiste en skatemogelijkheid. In het 
gebouw komt een feestzaal, skatepark, zwembad, 
een supergroot jeugdhuis, ...

HET IDEE

Idee van Loucka (10 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

Om 14u (of een ander tijdstip) sluit de Aldi en kan je 
op het dak gaan tennissen of basketten. Op de par-
king kan je ook gaan spelen; er staan speeltoestellen 
en een springkasteel.



HET IDEE

Idee van Ilias (11 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

Een groot gebouw waar meerdere mensen tegelijk in 
kunnen wonen. Daarrond is er een sportveld en een 
zandbak. Het gebouw ligt aan een fietsstraat.

HET IDEE

Idee van Eline (11 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

De buurt is belangrijk: zo zou er elke maand een 
activiteit moeten zijn met de buren om elkaar te le-
ren kennen; ook meer activiteiten voor de kinderen 
zodat ze samen kunnen spelen (bv minder verkeer in 
straten en dan meer speelstraten).

HET IDEE

Idee van Nathan (11 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

Appartementen waar dieren zijn toegelaten, want 
bij ons thuis mag dat niet.

HET IDEE

Idee van Ine (10 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

De huizen zouden vele kleurrijker moeten worden, 
met veel felle kleuren.

HET IDEE

Idee van Kato (10 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

Een ondergronds huis. In dat huis is dan een glijbaan 
om naar de speelkamer te gaan. In het huis zijn dan 
veel spiegels die zo het zonlicht verspreiden in het 
huis.



HET IDEE

Idee van Pepijn (10 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

Een huis in het water, dan zie je ook de dieren voor-
bij zwemmen als je naar buiten kijkt.

HET IDEE

Idee van Margaux (10 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

In het nieuwe Gent staan er minder gebouwen en is 
er meer groen en zijn er meer speelterreinen. Zo heb 
je ook een mooier uitzicht. De gebouwen zijn hoger 
zodat er meer mensen in kunnen wonen. De appar-
tementen zien er van binnen uit als huis.

HET IDEE

Idee van Azra (10 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

In kerken die leegstaan komen er allemaal winkels, 
tot boven in de toren.

HET IDEE

Idee van Melik (11 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Nieuwe grotere kerken in Gent of een plek waar 
moslims, joden en christenen samen kunnen bidden.

HET IDEE

Idee van Niels (10 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

Als er te weinig ruimte is, zal in de toekomst steeds 
kleiner gebouwd moeten worden, maar er kunnen 
ook grote huizen gebouwd worden met groene 
daken. Op die groene daken kan gespeeld worden of 
een moestuin gehouden worden. De huizen moe-
ten ook energiebesparend zijn (zonnepanelen, veel 
isolatie etc.)



HET IDEE

Idee van Sila (11 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Een plek waar kinderen op het eerste verdiep kunnen 
ontspannen terwijl de ouders aan het winkelen zijn. 
Dit kost dan 50 cent.

HET IDEE

Idee van Ahmed (12 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Een grote moskee in Gent.

HET IDEE

Idee van Phoenix (10 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Een groot monument voor Gent! een vrijheidsbeeld 
in de kleuren van België, groter dan het originele. 
Gent lijkt op New-York, met hoge gebouwen en veel 
lichtjes ’s nachts (maar zonder moordenaars). Het 
hoogste gebouw van de wereld staat dan in Gent.

HET IDEE

Idee van Lina (10 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Stadsplannetje: ik tekende een plannetje van een 
wijk, rondom rond zijn er allemaal huizen, binnenin 
is er plek om te wandelen en spelen. Daarbuiten zijn 
er twee parkjes en twee grote vijvers. Rondom de 
huizen liggen er tramsporen en rijden er bussen . Er 
zouden dan trammen en bussen moeten zijn voor 
heel de stad.

HET IDEE

Idee van Melis (11 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Een tuin op de Rabottorens of op andere torens 
zoals aan het E3 plein of het justitiegebouw.



HET IDEE

Idee van Tarik (11 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Iedereen woont in een villa, een zwembad in elke 
straat. De burgemeester zet een groot appartement 
neer voor arme mensen. Er zijn veel winkels om de 

toeristen aan te trekken. (noot: in eerste gesprek had men het over het aantrekken van toeristen om meer geld 
te verdienen als Stad en zo meer dingen voor armen te kunnen voorzien).

HET IDEE

Idee van Shanna (12 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

De huizen zijn groter en hebben meer kleur! In elke 
tuin is er een fruitboom. In de grote huizen wonen 
verschillende gezinnen. Alles is er elektrisch.

HET IDEE

Idee van Jutte (11 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Een tuin met bovenaan een huis, of omgekeerd (een 
tuin beneden en een huis op palen erop). Zo is er meer 
plaats voor groen.

HET IDEE

Idee van Ceyhun, Can, Amir, Abdurrahim

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Benedictus Poort Ledeberg

In de toekomst rijden auto’s, bussen en trams via mag-
netische inductie. De tram rijdt op een autovrije baan. 

Of er is een tram waaronder auto’s kunnen doorrijden zodat er geen file is.

Aan de ideale tramhalte kunnen mensen met elkaar, of mensen aan de halte aan de overkant, een game spelen 
zoals ping pong. Dat is sociaal en hiermee kan je mensen leren kennen. Ook gratis wifi op trams is een must.

De Lijn ontwikkelt een app die aankondigt wanneer bussen en trams arriveren aan een bepaalde tramhalte en die 
algemene informatie geeft.



HET IDEE

Idee van Ishane (11 jaar)

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Het shoppingcenter aan de Zuid afbreken en een 
nieuw, veel groter en hoger, shoppingcenter zetten. 
Minder appartementen, meer huizen met tuinen (elk 
huis heeft een tuin, zodat er meer groen in de stad 
is). Oude, versleten huizen worden gesloopt en er 
komen nieuwe in de plaats.

HET IDEE

Overdekken van de Langemunt

Ingediend op: 2 juni 2015
Indiener: Hans66

Brussel heeft zijn Sint-Hubertusgallerij, Milaan zijn 
Galleria Vittorio Emanuele.

En Gent?

Tijd dus dat Gent een mooie overdekte winkelstraat krijgt door bijvoorbeeld de Langemunt te overdekken. Dit zou 
uiteraard met respect voor de bestaande architectuur moeten gebeuren. Alvast een uitdaging voor architecten.

HET IDEE

Idee van Döne, Leyla, Mürside

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Visitatie Mariakerke

Wij willen iets doen aan de Dampoort. Dat is een ver-
schrikkelijk en gevaarlijk rond punt. Wij stellen voor 
dat er een rijbaan komt als je van Sint-Amandsberg 
die boven het rondpunt komt waardoor je onmiddel-
lijk kan doorrijden en niet in de file hoeft te staan.

HET IDEE

In 2030 zijn er fietssnelwegen doorheen gans Gent

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Niet meer actief

In 2030 zijn er fiets-snelwegen doorheen gans Gent. 
Snelwegen die de deelgemeenten met de rand ver-
binden en die de deelgemeenten onderling verbin-
den. Fietsers kunnen overal doorsteken (boven of 
onder de baan), zodat ze nooit hoeven te stopppen. 
Vooral in het centrum is er veel aandacht voor dat 
soort oversteekplaatsen.



HET IDEE

Idee van Sofie (10 jaar)

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

Vanaf een bepaald uur/moment verdwijnen alle 
auto’s van de straat. Daarna is de straat vrij en kan ie-
dereen in het midden van de straat spelen. De auto’s 
staan ergens in een garage.

HET IDEE

Idee van Evi (11 jaar)

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

Een stad waar geen auto’s rijden en waar je je alleen 
te voet, met de fiets of met een bootje kan verplaat-
sen. In het centrum is er veel groen en is er veel plek 
om te rusten en te genieten.

HET IDEE
Idee van Bent (11 jaar)

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

Dat er meer auto’s op een brug rijden en onder de 
brug een fietspad. In de toekomst rijdt de auto milieu-
vriendelijk en automatisch.

HET IDEE

Idee van Joachim (11 jaar)

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

Een straat waar het veilig is om met de fiets te rijden. 
Tussen het fietspad en de rijbaan voor auto’s ligt een 
brede gracht. Aan de andere kant van het fietspad is er 

veel groen. Aan de overkant is een breed fietspad, vuilbakken en elektrische laders

HET IDEE

Idee van Britt (11 jaar)

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Een taxi, maar dan met een fiets vooraan. Vooraan 
moet je zitten en fietsen en dan achteraan kunnen er 
verschillende mensen meerijden net zoals bij een taxi.



HET IDEE

Idee van Isaac (11 jaar)

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Bart Tembuyser

Verkeer via de lucht en toestellen waarmee je met veel mensen kan verplaatsen.

HET IDEE

Idee van Saman (11 jaar)

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Elektrische vleugels die je overal naar toe brengen. 
Het rode knopje is om te stoppen met vliegen en het 
groene knopje om te starten.

HET IDEE

Idee van Ilias (11 jaar)

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Meer automaten bij de tramhaltes waar je je gsm 
kan opladen. Op de trams vuilbakjes en wifi. Ook een 
feestbus, of bussen die in 1 keer van stad tot stad 
rijden.

HET IDEE

Idee van Iskra (11 jaar)

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

De trein moet onder de grond rijden zodat er minder 
verkeer is en minder geluid voor de bewoners. Boven 
de trein is er een looproute of fietsroute.

HET IDEE

Idee van Kenza (10 jaar)

Ingediend op: 1 juni 2015
Indiener: Basisschool De Lotus

Een kleine vliegende auto die ook kan rijden. De auto 
rijdt/vliegt op elektriciteit. Er zullen dan ook meer 
zo’n paaltjes met ‘stopcontacten’ voor die auto’s 
moeten komen



HET IDEE

Hou de bareel open

Ingediend op: 31 mei 2015
Indiener: Hou de bareel open

Het behoud van de open kouter in de wijk Oude Bareel  is cruciaal voor de woonkwaliteit in de omliggende wijk 
en past eigenlijk in het beleid van de stad Gent om voldoende toegankelijk groen en natuur te voorzien in de 
stedelijke rand. Een bestemmingswijziging is dus noodzakelijk.

De kouter in de wijk Oude Bareel te Sint-Amandsberg/Oostakker situeert zich rond het Lijntjespoelpad en het Mie-
renbosje en wordt begrensd door de Beelbroekstraat, Zenobe Grammestraat, Pijkestraat en Orchideestraat. Het 
gebied vormt een landbouwlandschap zoals we dat in de Gentse rand kenden:  weiden, akkers,  knotwilgenrijen,  
poelen, sloten, eikenbosjes en kasteelparken.

Met het behoud van dit gebied als open ruimte streven wij naar een fijne, groene en gezonde omgeving voor 
iedereen. Voor gezinnen en ouderen die graag in de stad wonen maar nood hebben aan een groene omgeving om 
tot rust te komen en te ontspannen.  Voor kinderen, zowel van de aangrenzende kleuter- en basisschool, jeugdbe-
wegingen en kinderen uit de buurt die nood hebben aan speel- en ontmoetingsruimte.

De ontwikkeling van de groenpool aan het voormalig vliegveld Lochristi laat al jarenlang op zich wachten en de 
realisatie is nog niet voor morgen.  Dit terwijl de andere groenpolen in Gent al in ontwikkeling zijn. De buurt staat 
bovendien zwaar onder druk door de naburige industrie, de toekomstige uitbreiding van de aangrenzende KMO 
zone en de R4.

Het gebied mag daarom niet bebouwd worden  maar moet open blijven en een gepaste, groene invulling krijgen.  
Dit past ook in een bredere ruimtelijke context:  het gebied is een ecologische stapsteen tussen de groenpool 
Gentbrugse Meersen, Damvallei, Sint Baafskouter-Rozebroeken, kastelensite van Destelbergen en de toekomstige 
groenpool aan het voormalig vliegveld Lochristi.

Om al deze redenen vragen wij om het gebied dat nu is ingekleurd als stedelijk woongebied te herbestemmen en 
er een passende groene invulling aan te geven.

HET IDEE

Koppelingsgebied Oostakker Noord

Ingediend op: 30 mei 2015
Indiener: loetsji

Stad Gent, maak eens een bos van het koppelings-
gebied Oostakker Noord. Dat zou eens GROEN zijn. 
Natuurlijke geluidsschermen, stofschermen, mooier 
zicht en al het goede dat bomen teweeg brengen. Plek 
genoeg. 



HET IDEE

Reduceer Blaisantvest-Opgeëistenlaan van 2x2 
naar 1x2 rijstroken

Ingediend op: 25 mei 2015
Indiener: Hou de bareel open

Nu de eindfase nadert van de wegenwerken aan de 
Gasmeterlaan en Nieuwevaart wordt het tijd dat het 
doorgaand verkeer over de Blaisantvest-Opgeëisten-

laan stevig wordt gereduceerd. Eén radicale ingreep kan er voor zorgen dat het autoverkeer meteen sterk wordt 
ontmoedigd: reduceer het aantal rijstroken van 2x2 naar 1x2 van het Griendeplein tot aan Tolpoort.

Blaisantvest-Opgeëistenlaan is een verkeersas die heel wat autoverkeer slikt dat eigenlijk de R40 via Rooigem-
laan-Palinghuizen-Gasmeterlaan-Tolpoort (of omgekeerd) zou moeten volgen. Die autodrukte zorgt ervoor dat de 
wijk Rabot-Blaisantvest voor voetgangers en fietsers als het ware afgesneden is van de Gentse binnenstad, daar 
het geen evidentie is om die (snel)weg snel en veilig over te steken.

Binnen afzienbare tijd worden zowel het Griendeplein als de connectie met de Gaardeniersbrug (naar de toekom-
stige tramsteplaats) hertekend en ook de parking voor AZ Sint-Lucas krijgt een nieuwe in-en uitrit. Deze opportu-
niteit moet aangegrepen worden om het baanvak dichtst bij het centrum volledig af te sluiten voor het autover-
keer en beide rijrichtingen over het baanvak dichtst bij het gerechtsgebouw te sturen.

De voordelen zijn legio. De vermindering van de verkeersdrukte en het makkelijker oversteken voor zwakke 
weggebruikers werden reeds aangehaald evenals de niet te verwaarlozen connectie met de binnenstad die wordt 
aangehaald. Daarenboven zullen er minder tramkruisingen zijn, en minder nood aan (gevaarlijke) U-turn-ma-
noeuvres. Het vrijgekomen baanvak kan naar believen ingevuld worden met extrabrede fiets(snel)wegen, wan-
delpaden, groen, etc.

HET IDEE

Einde Filips van Cleeflaan + Muishondstraat 
doodlopend maken

Ingediend op: 25 mei 2015
Indiener: Hou de bareel open

Door middel van een kleine ingreep kan het einde van 
de Filips van Cleeflaan en de Muishondstraat rustiger en veiliger worden.

Op dit moment is de route Griendeplein - Filips van Cleeflaan - Muishondstraat - Elsstraat de enige sluipweg van 
de Begijnhoflaan naar de Gasmeterlaan zonder drempels of verhoogde plateaus. Daar wordt gretig van gebruik 
gemaakt door wagens die net deze vertragers willen vermijden, waarbij ze vaak ook de Zone 30 aan hun laars 
lappen. Er wonen heel wat gezinnen met kinderen in deze buurt die vaak onbezonnen de straat oversteken naar 
de mooie speelpleinen aan het gerechtsgebouw.

Door het strategisch aanbrengen van paaltjes op de kruising Muishondstraat - Elsstraat - Jozef II-straat wordt deze 
sluipweg geknipt zonder het doorgaand fietsverkeer te hinderen. Er is mijn insziens voldoende ruimte op deze 
kruising om een keerpunt voor auto’s te maken, daar de eenrichting van de Muishondstraat tweerichting zou 
worden.



HET IDEE

Ergernissen vermijden door splitsing van (ver-
keers)stromen

Ingediend op: 18 mei 2015
Indiener: Shorty

Naarmate men naar de kern van de binnenstad toe gaat, wordt het openbaar domein schaarser. Meer mensen op 
beperkte plaatsen kan voor conflicten zorgen. Waarom niet/weinig gebruikte openbare ruimte proberen “bruik-
baar/meer functioneel te maken” ?

Een goed voorbeeld zijn de fietspaden langs de Coupure Links en Rechts en langs de Zuidkaai/Groendreef. Veel 
joggers gebruiken het bestaande fietspad langs het water om te joggen. Vooral langs de Coupure zorgt dit voor 
ergernissen bij fietsers omdat de joggers op het fietspad lopen (of ernaast waardoor er een “piste” ontstaat...). 
Misschien is het een idee om te zorgen voor een looppiste op de naastliggende waterberm zodat fietsers en lo-
pers/wandelaars op die plaatsen gescheiden worden.

Misschien kunnen er op sommige waterbermen ook  “inkepingen” gemaakt worden die dan kunnen gebruikt wor-
den als “ligplaats” om te zonnen. Op die manier krijgen de waterbermen nog een andere functie...

HET IDEE

Maak van station Gent-Zeehaven een nieuwe 
stadswijk

Ingediend op: 28 april 2015
Indiener: Pascal Goethals

Over een vijftiental jaar zal de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Oude Dokken een heel eind gevorderd zijn. 
Op wandelafstand van het stadscentrum verrijst dan een nieuwe en duurzame wijk, met onder meer 1500 wonin-
gen. Een toekomstgerichte ontwikkeling, die rekening houdt met de ruimtelijke noden van een stad als Gent op de 
lange(re) termijn.

Maar wat als die Oude Dokken klaar zijn, en een volwaardig deel van Gent geworden zijn? Ook daarna zal er wel-
licht nog nood zijn aan ruimte voor nieuwe woningen. De oplossing? Kijk naar de kaart van Gent. Want wat ligt er 
ingeklemd tussen de Oude Dokken en Sint-Amandsberg: het immense rangeerstation van Gent-Zeehaven. Op een 
steenworp van het Gentse stadscentrum ligt een ongelooflijk groot terrein (kijk maar naar de luchtfoto) dat enkel 
en alleen gebruikt wordt voor het stationeren en rangeren van goederentreinen. Een industriële activiteit (met 
bovendien heel wat geluidshinder) die niet meer thuis hoort tussen woonkernen als Sint-Amandsberg en de Oude 
Dokken.

Is het - op lange termijn - niet veel logischer dat dergelijke spooractiviteiten verhuizen naar de plek waar ze thuis-
horen (en waar de naam nu al naar verwijst), zijnde de zeehaven? Op die manier kan er over 20-30 jaar ruimte 
vrijkomen voor een nieuwe en duurzame stadsuitbreiding, met tegelijk een groenas tussen centrum en periferie. 
Gemengde functies (bv. ruimte voor kleinschalige maakbedrijven) zijn uiteraard mogelijk, maar een zinvollere en 
sociale invulling van deze ruimte zo dicht bij het hart van Gent moet toch mogelijk zijn. 



HET IDEE

compact wonen

Ingediend op: 27 maart 2015
Indiener: Yannickdg

In de stad en omgeving zijn er wel enkele gronden die 
al enige tijd leeg liggen.

Is het daarom niet een leuk idee om deze op te vullen 
met schipcontainer- woningen, -winkels, -pop-up, ...
Het idee lijkt misschien wat raar maar het bestaat wel 
al in onze buurlanden. 
- Zo hebben ze in Londen het boxpark gemaakt: 
http://www.boxpark.co.uk/stores/ 
  Elke winkel heeft de grote van 1 grote scheepscontai-
ner die men zelf als eigenaar van de shop kan indelen. 
Zo kunnen jonge ondernemers testen of hun product 
wel aanslaat bij de consumenten.

- In Amsterdam heeft men dan weer een project lo-
pen om studentenwoningen te bouwen op basis van 
scheepscontainers: http://www.hvdn.nl/2111/projec-
ten/popups/0342printe.pdf

- En dan nog in Ierland heeft men een desgin woning 
gemaakt van 3 scheepscontainers: http://www.de-
zeen.com/2015/01/11/grillagh-water-house-patrick-
bradley-ma...

Het heeft zoveel mogelijkheden en voordelen:
- De woningen/shops/co-workingspace/.. zijn zeer 
snel op te bouwen en terug af te breken
- Men recycleerd oude scheepscontainers die terug 
aan een nieuw leven kunnen beginnen na wat las- en 
lackwerk.
- Tal van combinaties kunnen gecreëerd worden door 
te stapelen en te puzzelen.
- De braakliggende grond in de stad en randgemeen-
ten krijgt een tijdelijk en nuttige opvulling tot er een 
projectontwikkelaar of iemand anders wat doet met 
de grond.
- ...

HET IDEE

BE-CYCLO Bicycle self-repair FREE & OPEN 
Workshop & Art Cafe

Ingediend op: 15 april 2015
Indiener: Cyclo-Gent

Beste Gent,

Ik zou graag een workshop openen,  een plaats waar 
men zelf een fiets (of andere dingen) kan repareren, 
gezelschap en (technische en sociale) steun kan vin-
den en kunst/theater kan maken.

BE-CYCLO;

Vier hoeken workshop, op elke hoek van de ruimte 
een andere setting:

1) Tools corner (gereedschapshoek, met materiaal om 
te gebruiken)
2) Keukenhoek (om te koken)
3) Sofa coin (zithoek)
4) Art - Theater-stage (angolino teatrino = klein podi-
um)

Met als activiteiten:

- Kunstcafe
- Wereldkeuken (om zelf te koken) 
- Muziek/ optredens
- Tijdelijke slaapplaats voor wie het nodig heeft
- Op verschillende tijdstippen een andere activiteit.

Altijd gratis en altijd open !

Het concept is een beetje zoals een “Repair Cafe” of 
“Fietskeuken”, maar uitgebreider 7 dagen per week 
24/24uur. Het zou een plaats moeten worden waar 
men altijd terecht kan,  niet alleen voor het repareren 
van een fiets, maar ook voor andere activiteiten.
Ik heb ook een post op mijn website geschreven:
https://travelthetheater.wordpress.com/be-cy-
clo-workshop/



HET IDEE

OPENBAARE FIETS SYSTEEM zoals in Parijs 

28 april 2015

OPENBAARE FIETS SYSTEEM: Wij moeten wel iets heb-
ben zoals Parijs, maar niet zoals Brussel!! En systeem 
waar men kan, on the fly, in minder dan een minuut 
een fiets goedkoop /gratis lenen zonder abonnement! 
We need an universal open bike sharing circuit like 
in Paris, multilingual, cheap, fast and EASY! http://
en.yelp.be/biz/v%C3%A9lib-paris-paris-2

HET IDEE

Fietsstations

Ingediend op: 27 april 2015
Indiener: anakin

In navolging van Stad Antwerpen, en hun rode fiets-
jes een aantal fietsstations in de stadskern en aan de 
park & rides

HET IDEE

glijbaan

Ingediend op: 1 april 2015
Indiener: Mariekevangheluwe

De B401 wordt niet meer gebruikt als verkeersas. 
Het verkeer wordt omgeleid en komt verder van het 
centrum toe in de stad. Het laatste stuk B401 blijft 
echter staan, en kan te voet beklommen worden, met 
bovenaan een prachtig zicht op de Gentse skyline. Bo-
ven kun je iets drinken en om naar beneden te gaan, 
neem je de glijbaan. Hoe fantastisch zou dat niet zijn

HET IDEE

Fill the gap. 

Ingediend op: 18 maart 2015
Indiener: filip hondekyn

Naar analogie met de Lego Architecture wedstrijd, 
ontwerpen te maken die twee losstaande woningen 
met mekaar verbinden.

HET IDEE

SCOUTS

Ingediend op: 12 maart 2015
Indiener: Hans66

In elk appartementsgebouw een scoutsverantwoor-
delijke en een scoutslokaal



HET IDEE

Vergroot open ruimte en verruim de geest

Ingediend op: 13 maart 2015
Indiener: Shorty

Er is de tendens om alles vol te bouwen in de hoogte 
(appartementisering), in functie van de “noodzake-
lijke aangroei van de bevolking” in Gent. Anderzijds 

merken we dat er enorm veel ruimtes in gebouwen en gebouwen zelf (augustus 2014 : 288 !) leegstaan in Gent. 
Verder verdwijnen authentieke dorpsgezichten en veranderen deze in een kakofonie van lelijke (half)hoogbouwap-
partementen. Het onderscheid tussen “het dorp” en “de stad” vervaagt en gaan in elkaar over. Misschien speelt 
hier een stuk nostalgie, maar vroeger konden we in sommige straten in ons dorp op straat spelen, nu moeten er 
speelstraten aangevraagd worden… Naast de verhoging van het aantal inwoners in Gent zal de auto hier ook wel 
mee te maken hebben…maar dat is een ander discours.

Verstandig verruimen

Het is niet altijd nodig om “slim te verdichten”, maar ook om aandacht te hebben voor de open ruimte en er 
voldoende te creëren en te houden, “verstandig verruimen”. Zoals het project “zuurstof voor de Brugse Poort”. In 
dat kader is het project “Luizengevecht” geen geslaagd voorbeeld ? Een enorm open terrein (in een enorm verste-
delijkte wijk) is nu letterlijk tot in het midden volgebouwd met sociale appartementen. Los van de noodzaak van 
sociale woningbouw, moet er ook nagedacht worden over de leegstand van de bestaande sociale woningbouw, en 
de kosten-baten van afbraak en nieuwbouw op dezelfde plaats overwogen worden ? Een andere piste zou kunnen 
zijn om verdichting door sociale woningbouw te compenseren door uitbreiding van open ruimte (“natuurcompen-
satie”) op dezelfde of een andere plaats. Hoe dichter bij de historische stadskern, hoe lager de hoogbouw ? In die 
zin is de aangepaste (lagere) hoogte van de nieuwe Rabottorens wel een positieve tendens. Het multifunctioneel 
gebruik van ruimtes is belangrijk in verstandig verruimen, maar anderzijds moeten we ook op zoek gaan naar 
ruimtes die er zijn, maar geen nuttige invulling hebben want ruimte wordt schaarser. Waarom zou bijvoorbeeld de 
ongebruikte zandruimte onder het Keizersviaduct niet gedeeltelijk uitgegraven worden om daaronder een skate-
plaats/basketbalveld te maken ? Maak van de bestaande skateplaats/basketbalveld in het Keizerspark bijvoorbeeld 
een mooie losloopweide voor honden ?

Keep cool

Verdichting houdt ook (letterlijk) opwarming in, door warmteradiatie van de bakstenen/beton in verstedelijkt ge-
bied. Open, groene ruimtes creëren naast afkoeling, ook een “open-geest”, zijn met andere woorden goed voor de 
geestelijke gezondheid en de gezondheid in het algemeen (bv. bomen zijn fijnstoffilters). Open terreinen kunnen 
de blik letterlijk verruimen en bevorderen sociale cohesie, zorgen voor ontspanning, zijn kindvriendelijk… Iedereen 
weet wat er gebeurt als men bv. teveel varkens op een te kleine ruimte bij elkaar zet…dan bijten ze elkaars staart af 
:-) ! Aangezien men beweert dat het varken genetisch heel dicht bij de mens staat…

Creatie van openbaar domein op lange-termijn

De Stad Gent heeft al lang begrepen dat meer en meer mensen in verstedelijkte gebieden, weinig of geen tuin 
meer hebben (ook door appartementisering). Bewoners compenseren dit door recreatie in openbare parken en 
op het openbaar groen. Deze tendens bespaart uiteindelijk ook ruimte. In versteend gebied is het uiteraard niet 
eenvoudig om openbare ruimte uit te breiden en om verschillende recreatieve functies in bijvoorbeeld 1 park te 
kunnen inpassen (bv. zonnen, barbecueën, hond uitlaten…). Dit weegt ook financieel door (in besparingstijden!), 
maar het belang van openbaar groen mag niet onderschat worden. Het kan een positieve golf teweegbrengen als 
men de stadsvlucht kan omdraaien, door in verhouding voldoende openbare ruimte te voorzien, speelruimte,…. 
ondanks het kostenplaatje dat daar mogelijks aanhangt (voorbeeld : het zal financieel interessanter zijn om op 
termijn het “Stadsgebouw Baudelohof” te verkopen, dan het af te breken en het Baudelopark met de vrijgekomen 
ruimte uit te breiden). Moet men ruimte en financiën op een integrale manier durven benaderen, dus niet enkel 
op het financiële/rationele afgaan ? Nu open ruimte claimen is in ieder geval slim anticiperen op de toekomst…



3 reacties  (Vergroot open ruimte en verruim de geest)

 
Shorty

18 maart 2015

Nog een kans op verruiming : op termijn zal waarschijnlijk het bestaande politiekorps op de 
A.Triestlaan (gehuisvest in voormalig militair hospitaal) geïntegreerd worden in de gebouwen op 
de Groendreef. Er komt op die manier een groot terrein vrij dat wellicht gedeeltelijk met woon-
functie wordt ingevuld, maar het biedt ook kans op een nieuw (groter) park (uitbreiding Ekker-
gemparkje)

 

Shorty

10 april 2015

Een goed voorbeeld van verstandig ruimtegebruik is de overdekte fietsenstalplaats onder de 
St-Michielsbrug. Zo wordt ruimte optimaal gebruikt en zorgt dit voor “verruiming” op andere 
plaatsen... Misschien moeten er nog zo’n initiatieven genomen worden als de kans zich voordoet 
(bv. bij ingrijpende wegenwerken) ?
 

Shorty

9 juli 2015

Misschien kan de ruimte onder de Visserijkombrug (waar reeds ruimtes zijn die afgesloten zijn) 
eveneens een fietsenstalling worden voor de buurt of een andere functie krijgen... ?

HET IDEE

Cultuur in je huiskamer

Ingediend op: 12 maart 2015
Indiener: Greet
Wij delen al auto’s, logeerkamers en tuingerief, maar 
straks misschien ook onze huizen?

Sofar brengt mensen samen rond kleinschalige huis-
kamerconcerten. Dat zouden we kunnen opentrekken door kunstenaars, muzikanten, acteurs .... de woonkamer, 
de garage of de tuin aan te bieden voor kleinschalige tentoonstellingen en optredens. Online kan je dan als aanbie-
der beschrijven wat je ter beschikking stelt (hoeveel mensen, welke voorzieningen beschikbaar, welke uren/dagen, 
welke voorwaarden, geluidsniveau...) en als cultuurbeoefenaar kan je dan op zoek naar gratis ruimte voor je event. 

Mogelijkheden
•Open huizen kunnen aan elkaar gekoppeld worden voor gezamenlijke initiatieven (Jazzweekend, exposities op 
meerdere locaties, ....).
•Er kan een overkoepelend platform komen om promotie te maken voor beginnend talent.
•Mogelijkheden voor (amateur)fotografen om beeldmateriaal aan te maken dat ze ook voor promotie kunnen 
geruiken, idem voor grafici die graag willen meewerken etc...
•enzovoor



HET IDEE

Stadsbossen the next generation

Ingediend op: 11 maart 2015
Indiener: roomser

Ik pleit voor het integreren van de stadsbossen in 
enkele groene recreatiegebieden rondom de stad. In 
deze zones hanteert men een natuur-recreatieve be-
nadering, ten bate van de (gestresseerde) stadsmens. 
Hoe? 

In wat ons nog rest aan relatief stille en donkere 
gebieden rondom de stad kiezen we voor een afwis-
seling van bos, water en open ruimtes. De klassieke, 
grondgebonden agrarische productie wordt hier afge-
bouwd ten voordele van meer innovatieve projecten. 
De overgangen zijn er geleidelijk en organisch.

Voor een frisse neus hoeven we ons dan niet meer zo 
nodig vast te rijden op weg naar de Ardennen of de 
kust. Er zijn immers kwalitatieve impulsen dichtbij. 
Bijvoorbeeld:

De natte gebieden worden gewaardeerd én als wa-
ter-infiltratiegebied én ingericht voor zachte waterge-
bonden recreatie. In de Moervaartdepressie komt er 
meer ruimte voor ruige natuur rondom de Zuidlede 
en de Moervaart, in de Leievallei worden diverse 
Leie-armen met elkaar verbonden. Beide gebieden 
nodigen uit om op ontdekking te gaan met de kano 
(die je daar ook kan ontlenen). In de Gentbrugse 
meersen krijgt de unieke getijdenatuur langsheen de 
Schelde meer aandacht.

Wandelaars komen meer aan hun trekken. Er is 
ruimte voor struinnatuur. Veldwegels worden waar 
mogelijk ontdaan van beton en asfalt. Privé-eigenaars 
mogen een doorgaand pad op hun domein niet langer 
afsluiten voor zachte recreanten (behalve diegene die 
liggen in natuur- of rustgebied). Door de missing-links 
weg te werken worden de mooiste trage wandelwe-
gen met elkaar verbonden.

Op enkele leuke plekjes is er een paalkampeerplaats 
ingericht. 

HET IDEE

De kerkgebouwen krijgen een nieuwe functie 
als deel-centrum van de wijk

Ingediend op: 11 maart 2015
Indiener: roomser

Verstedelijking heeft de wind mee, het laat een meer 
efficiënt gebruik van grondstoffen en energie toe. 
Anderzijds merkeen we dat sociaal isolement en een-
zaamheid toenemen. De mens heeft het grootste deel 
van zijn geschiedenis in overzienbare gemeenschap-
pen geleefd en voelt zich daar blijkbaar ook het beste 
bij.  Hoe dit met mekaar verzoenen?

In het Gent van de toekomst wonen we in clusters 
rond een aantal gedeelde voorzieningen. Zo worden 
lokalen netwerken gestimuleerd. De voormalige kerk-
gebouwen zijn heringericht als deel-centrum in het 
midden van elke wijk. Hier kunnen wijkbewoners: 

• samen cultuur beleven; muziek, zang, dans,...
• allerhande toestellen met elkaar delen; een auto, 

was- en droogmachine, tuinmateriaal, ..

Elk zo’n centrum wordt ondersteund met een sociale 
tewerkstelling.



HET IDEE

Vervoer delen bestaat al overal ter wereld 

Ingediend op: 11 maart 2015
Indiener: roomser

Er is ook ruimte gekomen voor privaat initiatief. De 
park-en-ride parkings aan de stadsrand zijn ingericht 
als ‘station louage’ (zoals dit succesvol bestaat in 
landen zoals Tunesië). Reizigers komen hierheen voor 
vervoer op middelange en lange afstand. Elk minibus-
je wordt optimaal benut en vertrekt pas wanneer het 
vol is. Zo haalt 1 wagen maar liefst 8 andere wagens 
van de weg! In Gent worden de pendelaars naar 
Brussel en Antwerpen goed bediend maar er gaan 
ook busjes naar de luchthaven, de haven. De minibus-
jes worden gestimuleerd om over te schakelen naar 
elektrisch rijden.

De status quo van de Lijn op het gebied van busver-
voer is doorbroken. De Lijn is zich meer gaan focussen 
op een aanvullend aanbod (de dal-uren, het zeer lan-
delijk gebied, een snel tramnetwerk rondom de stad).

Ook de taxi-dienst is meer gedemocratiseerd. Ook de 
snelle en veilige paden voor fietsen en electroscoo-
ters brengen je met weinig moeite tot bij de diverse 
transporthubs.

HET IDEE

Logeren in stadsmonumenten

Ingediend op: 11 maart 2015
Indiener: sarah.desplenter

zoals de National Trust in de UK of de Paradores van 
Spanje: je verhuurt kamers in stad/staatsmonumenten, en met de inkomsten kan je dit erfgoed onderhouden. 
Bed&breakfast in het Duivelsteen, de Rabottorens of het oude postgebouw... Win win situatie!

HET IDEE
Kerken voor de buurt

Ingediend op: 3 maart 2015
Indiener: Shorty

Gezien het verder achteruitgaan van het aantal kerk-
bezoekers geraken meer en meer kerken in onbruik 
of komen ze volledig leeg te staan. Afhankelijk van de 
cultuurhistorische waarde kan er misschien geopteerd 
worden om wooneenheden/samenlevingsvormen in 
kerken te maken of, -indien weinig cultuurhistorische 
waarde (bv. St-Jan-Baptistkerk ?)- er een buurtpark(je) 
van maken, al dan niet door (enkel) de muren te laten 
staan ? Op die manier gebeurt er nog iets mee... en 
kunnen ze zorgen voor extra woongelegenheden of 
‘vergroening’ in verstedelijkt gebied.



HET IDEE

Slimme (im)mobili(ën)teit

Ingediend op: 6 maart 2015
Indiener: Shorty

Met het “Mobiliteitsplan Gent”, wordt een visie 
gegeven voor de komende decennia rond mobiliteit 
in Gent. Belangrijk aspect is daarbij het vergroten 

van het voetgangersgebied, wat de leefkwaliteit van de binnenstad zal vergroten (en misschien de stadsvlucht van 
jonge gezinnen zal tegenhouden?). De vraag is niet “waar” te verdichten maar wel “hoe” we slim kunnen verdich-
ten ? Men wil inzetten op geparkeerde voertuigen, mobiliteitsarmoede en een sturend parkeerbeleid. Er staan veel 
goeie ideeën in het plan, maar een mentaliteitswijziging teweeg brengen (om bv. de auto minder te gebruiken) is 
niet zo eenvoudig. Dit kan wellicht enkel door de controle te verhogen in combinatie met financiële implicaties.

Een intelligent toegangsbeheer van de voetgangerszone met dynamische palen is heel zinvol. Hou zwaar vracht-
vervoer/leveranciersvervoer tegen aan de periferie van de stad en zorg voor kleiner transportvervoer in de stad 
tussen bepaalde uren. Vermijd het doorgaand stadsverkeer door autoverkeer te ontmoedigen (bv. elektronische 
controle/betaling) en ervoor te zorgen dat het interessanter is om de ring te nemen (ipv sluipwegen door de stad). 
Durf op lange termijn te denken : Waarom zijn er zoveel scholen in het stadscentrum en zouden die niet beter op 
termijn aan de rand van de stad komen ?) of hoe kan men verplaatsingen scholier/auto zoveel mogelijk vermijden 
?Een intelligent toegangsbeheer (bv. intelligente camera) zorgt er voor dat het autogebruik in het voetgangersge-
bied (financieel) wordt ontmoedigd.

Vermijd parkeren in de stad en zorg voor grote betaalbare parkings aan de rand/treinstations met efficiënt, klok-
vast, doorlopend en goedkoop openbaar vervoer naar de stadskern. Gebruik de bestaande stadsparkings prioritair 
om auto’s van stadsbewoners (bv. max. 1 auto per gezin) in onder te brengen (tegen aanvaardbaar/sociaal tarief) 
en voor minder mobiele bezoekers ? Nieuwbouwappartementen hebben nu al de verplichting om zelf een onder-
grondse parking te voorzien voor de bewoners. Belast autoverkeer van niet-gedomicilieerden extra door verhoging 
van gemeentetaks (bv. 2.000 auto’s gebruikt door studenten voor hun verplaatsingen ?!).  Minder auto’s in het 
straatbeeld, zorgt voor meer leefbare straten en er komt ruimte vrij voor andere opportuniteiten (bv. principe van 
leefstraat zorgt ook voor betere sociale cohesie, kindvriendelijk,…)

Vlotte doorstroming van het (onvermijdbare) autoverkeer op de R40 moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk 
files zijn (bv. inzet van intelligente verkeerslichten, verkeersborden…). Hierdoor is men minder geneigd om sluipwe-
gen te nemen. Bijvoorbeeld waarom blijven verkeerslichten met dezelfde frequentie werken, ook als een bepaalde 
straat op een kruispunt volledig is onderbroken door een wegomlegging ? Dit zorgt voor frustratie… Zorg voor 
grote verkeersassen en knippen van zijstraatjes op de grote assen (bv. Rooigemlaan) met dynamische verkeerspa-
len, enkel te bedienen door bewoners. Dit zorgt er ook voor dat verkeer op de binnenring enkel in de stadsperife-
rie moet zijn en verkeer op de buitenring (R4) de stad zelf niet moet aandoen. De juiste verkeersstromen voor de 
juiste bestemming kan ook voor vlottere doorstroming zorgen. Vraag is hoe de gewenste verschuiving van verkeer 
van R40 naar R4 kan bewerkstelligd worden en of dit het verwachte (positieve doorstromings)effect gaat hebben ?

Creëer ruimte

De vraag is niet altijd “hoe we slim kunnen verdichten”, maar ook omgekeerd, hoe kunnen we binnen bestaande 
dichte stadskernen “verruimen/vergroenen” ? Verdichten kan enkel maar in de hoogte (appartementisering) of in 
de diepte (maar wie wil er onder de grond wonen ?). Steek zoveel mogelijk de auto onder de grond om te parke-
ren en zelfs voor verplaatsingen. Ook op drukke kruispunten via ondertunneling (bv. Dampoort). De bovenliggende 
ruimte kan dan gebruikt worden voor recreatie en speelruimte. Tot daar een aantal losse ideeën, gebaseerd op het 
Mobiliteitsplan Gent.



HET IDEE

stadsverdichting: proactieve meet-weet-doe tool

Ingediend op: 3 maart 2015
Indiener: hilde verschaeve

Stadsverdichting is goed.
Maar stadsverdichting kan niet zonder vooraf (onder 
meer) de volgende vragen te stellen: waar?, hoe? en 
met welke impact?

De waar? en hoe? vraag hebben vooral te maken met een rechtvaardige spreiding over de stad en de draagbaar-
heid van de bevolkingsdichtheid in de verdichte woonomgeving. De vraag naar de impact is de belangrijkste omdat 
ze de rechtvaardigheid en de draagbaarheid van de concrete verdichting positief of negatief beïnvloedt.

Daarom moet er een tool komen die bevolkingsdichtheden in buurten linkt aan de benodigde ruimte voor publieke 
voorzieningen. Deze tool moet aangeven welke de streefwaarden zijn qua aantal crèches, scholen, gezondheids-
centra, parken, OCMW-antennes, culturele voorzieningen, plekken voor jongeren, ... per dichtheid, en deze con-
creet toepassen op de Gentse sectoren. Deze tool kan streefcijfers leveren, kan anticiperend richting geven door 
aan te geven welke publieke voorzieningen voldoende zijn en welke in de verdrukking dreigen te komen, en kan 
vooral ook de alarmbel luiden als bepaalde verhoudingen bangelijk uit de hand dreigen te lopen.

Dit is erg belangrijk omdat bewoners (ook al zijn ze met steeds meer) recht hebben op en nood hebben aan deze 
publieke voorzieningen, die dus bij een stijgende bevolking mee moeten vermeerderen.

Door de (woon-) verdichting krimpt de rest-ruimte steeds meer en moeten we vroeg in actie schieten om precaire 
ruimte voor te behouden voor direct of later benodigde publieke voorzieningen. Hiertoe moeten we meten wat 
er is (aantal inwoners, capaciteit voorzieningen), weten welke de minima zijn en hoe hoog we de lat willen leggen 
(streefdoelen) en proactief handelen/doen om te garanderen dat we aan de noden van de toekomst kunnen tege-
moet komen (ruimtes reserveren, vrijwaren, omschakelen,...).

1 reactie
   

Shorty

16 maart 2015

Goed idee ! Wij meten bijvoorbeeld ook al de “hondendichtheid” in functie van aanleg van los-
loopweides...

HET IDEE

Verhuur kinderfietsjes in het centrum van de  
kindvriendelijkste stad

Ingediend op: 23 februari 2015
Indiener: Tipper

Open een verhuurpunt voor kinderfietsen, steps, 
loopfietsen, driewielers etc in het centrum van de stad. Verhuur misschien zelfs buggy’s. Op die manier kunnen 
ouders die komen shoppen of gewoon de stad bezoeken een leuk fietsje huren voor hun kindjes.
 Kinderen blij, ouders blij !



HET IDEE

wonen en spelen in plaats van autoboxen

Ingediend op: 25 februari 2015
Indiener: redactie

Op zeer veel plaatsen in de stad wordt heel mooi 
terrein ingenomen door honderden autoboxen. Een 
meerwaarde voor al die ingenome ruimte zijn ze 
zeker niet.

Vaak liggen deze boxen in druk bewoonde gebieden 
waar weinig ruimte is en waar kinderen op de stoep 
moeten spelen.

Er moet toch wel ergens een oplossing zijn om al die 
wagens bijvoorbeeld op niveau -1 te brengen en zo 
ontzettend meer ruimte te recupereren? 

Zijn er voorbeelden in andere steden? In het buiten-
land? 

HET IDEE

P+R Gentbrugge

Ingediend op: 23 februari 2015
Indiener: ine.dhaene

De P+R Gentbrugge kan uitgebreid worden door een 
extra “vloer” te leggen onder de autosnelweg. Op die 
manier kunnen de wagens in 2 lagen parkeren wat 
voor een aanzienlijke capaciteitsverhoging zal zorgen. 
De P+R wordt op dit moment al heel erg goed ge-
bruikt, maar het kan beter en efficiënter.

HET IDEE

Fietspaden op water

Ingediend op: 22 februari 2015
Indiener: bosmet

Fietspaden die niet onderbroken zijn door ander ver-
keer langs de waterwegen in de binnenstad. Drijvend 
op het water of geïnstalleerd aan de oever zorgen ze 
voor snelle routes voor fietsverkeer zonder in conflict 
te komen met de andere verkeersstromen

HET IDEE

Dampoortpark

Ingediend op: 17 februari 2015
Indiener: Bart B

Er is een schrijnend gebrek aan middelgrote parken in 
Gent. Terwijl er wel degelijk plaats voor is: aan Gent 
Dampoort, tussen spoorweg en Kasteellaan, ligt een 
groot stuk klaar om parkbos te worden, een grote 
groene long (natuur) die ook het Bijgaardeparkje 
(recreatie) met het Coyendanspark aan de Sint-Pie-
tersabdij (erfgoed & cultuur) kan verbinden. Het park 
zou bovendien een prima compensatie zijn voor het 
tekort aan groen in de plannen voor de Oude Dokken.



HET IDEE

Elke student in het juiste “kot”

Ingediend op: 16 februari 2015
Indiener: Shorty

“Ongeveer 43,5% van de studenten zitten op kot of 
zo’n 33.166 studenten (reguliere studenten, uitwis-
selingsstudenten, internationale studenten...). In 

de vestigingskeuze van de studenten telt niet alleen de nabijheid van onderwijsinstellingen, maar ook van andere 
studenten. Het aantal kotstudenten in een appartement of huis, zijn samen goed voor een kwart van de kotstu-
denten. Dat zou betekenen dat 8.291 studenten die een huis of appartement delen, verspreid zitten over 3.316 
appartementen of gezinswoningen. De wijk “Binnenstad” blijft veruit de populairste buurt voor studenten, vervol-
gens Elisabethbegijnhof/Papegaaistraat en Watersportbaan/Ekkergem. Via een wijziging in het Algemeen Bouw-
reglement van de stad kunnen private investeerders nu ook grootschalige studentenaccomodaties uitbouwen. 
Ze bestaan uit kwalitatieve kamers en studio’s in een duurder segment. Ze bieden dus niet de ruimte, vrijheid en 
mogelijkheid tot co-housing tegen een betaalbaar alternatief die studenten wel vinden op de particuliere woning-
markt.” (Bron : Gent in cijfers 2012). Als we het aantal studenten van de laatste 4 jaar extrapoleren naar 2030, dan 
komen we op een getal van ongeveer 107.572 studenten (een stijging met 52%). Door dit hoog aantal “tijdelijke 
bewoners” heeft dit een impact (verhoging prijs) op de private huurmarkt maar ook op de woningkwaliteit. Naast 
het promoten van de “kotmadam”, zouden we moeten verder inzetten op grootschalige wooncomplexen, in de 
nabijheid van de campussen en op een studentvriendelijke manier gemanaged. Op die manier is er ook minder 
“overlast”. Om ervoor te zorgen dat er meer woningen op de huur/koopmarkt komen voor (jonge) gezinnen in 
het centrum van Gent kan er misschien gedacht worden aan een uitdoofbeleid voor de particuliere koten in de 
binnenstad ? Op die manier zouden meer woningen/appartementen vrijkomen in de binnenstad en zal dit een 
positieve invloed hebben op de wo(on)ingkwaliteit. Verder komt zo’n 12% met de auto (9.149 studenten) waarvan 
65% (5.950 auto’s) op het openbaar domein parkeert. Een andere denkpiste is een inventarisatie van leegstaande 
ruimtes boven winkels in de binnenstad, die (meer?) belasten of met studenten “invullen” ?

HET IDEE

Tuinbrug

Ingediend op: 16 februari 2015
Indiener: annemie45

Niet gebruikte bruggen, voorlopige bruggen of afge-
schreven bruggen kunnen worden omgetoverd tot 
een groene oase in de stad.  Dat zou perfect realiseer-
baar zijn op de Gaardeniersbrug in de wijk Rabot.  De 
trambrug ligt er nu te wachten naast de reeds gereali-
seerde fietsbrug.  In afwachting van de afwerking van 
de tramstelplaats waar die trambrug naar toe moet 
leiden, kan de brug nu al beplant worden met bomen, 
graspartijen, kruiden, eetbare gewassen ...  Een park 
dat zich boven het water ontvouwt !

HET IDEE

Gentse Skyline

Ingediend op: 13 februari 2015
Indiener: dsmet

Grote, indrukwekkende en architecturaal geinspireer-
de (liefst met veel glas) flatgebouwen aan de rand van 
de stad. Behouden van prachtige historisch centrum, 
maar zet in op vernieuwing en residenties in de rand 
(bvb Muide, Dokken, Rabot)



HET IDEE

Maak groene ruimte in de hoogte bij project 
oude dokken.

Ingediend op: 16 februari 2015
Indiener:AnnaFranciska

Gent kan gerust wat extra groen gebruiken.  Bepaal-
de wijken zoals Sluizeken-Tolhuis-Ham hebben quasi 
geen groen en gaan gebukt onder een zeer hoge 
bevolkingsdichtheid.  

Het project oude dokken in deze wijk (zie www.oude-
dokken.be) maakt weliswaar extra ruimte voor Gent, 
maar biedt nauwelijks extra groen aan.  Aangezien er 
geen mogelijkheid was om hier een groot stadspark 
aan te leggen en 

aangezien het voorziene groen heel versprokkeld is 
en klein van oppervlakte, zou de stad extra groen 
in de hoogte kunnen creeeren tussen de voorziene 
hoogbouw.  Ik denk dan aan smalle hoge constructies 
uit metaal of hout, waarbij een aantal boven elkaar 
liggende plateau's 

bereikbaar zijn met een wenteltrap.  De constructie 
kan volledig bekleed worden met klimplanten om zo 
als het ware een groene 'toren' te maken. Men creert 
op die manier extra zitruimte op de plateau's waar 
men kan genieten van het uitzicht op het water.  De 
flatgebouwen ernaast hebben tevens extra groen om 
naar te kijken.

Beeld je in dat met dit groen ook vogels, bijtjes en 
vlinders worden aangetrokken.  Uiteraard moet dan 
vermeden worden dat er inkijk is in de hoogbouw en 
dat lichtinval niet wordt verstoord.

Uiteraard zou dit idee ook op andere plaatsen in Gent 
kunnen toegepast worden.

HET IDEE

groene distributiehub The loop haalt zwaar 
vrachtvervoer uit het centrum

Ingediend op: 14 februari 2015
Indiener: Yannnick Van Lierde

Op The loop is er ruimte voor een transportcentrum 
dat het zware vrachtwagenvervoer uit de stadskern 
kan weghouden. De vervuilende vrachtwagens zorgen 
voor veel problemen in het stadscentrum, fijn stof is 
er maar één van. Daarom het idee om met een distri-
butiehub op The Loop te werken. Het terrein is zeer 
toegankelijk voor vrachtvervoer door zijn ligging nabij 
het knooppunt E17/E40 en de R4. Ook het Sint-Pie-
tersstation en de Ringvaart liggen vlakbij. Na de 
aflevering vertrekken vanuit deze hub de ecologische 
vervoersmiddelen tot de Gentse binnenstad: - groe-
ne kleine bestelwagens op elektriciteit of waterstof 
rijden bijvoorbeeld via de bestaande tramlijn 1 naar 
het stadscentrum - watertransport: via de ringvaart 
makkelijke toegang naar het stadscentrum voor kleine 
pakketbootjes - kleine pakkettrams via lijn 1: via de 
bestaande lijn 1 worden omgebouwde oude trams 
gebruikt om snelle leveringen in het stadscentrum te 
doen. Om hinder voor passagierstrams te vermijden 
wordt enkel met snelle palletladingen gewerkt. Langs 
het traject van deze lijn en andere lijnen worden 
langdurig leegstaande panden omgebouwd tot kleine 
hubs, vanwaar groene bestelwagens en fietstrans-
port de goederen verder verdelen. Een omgekeerde 
beweging wordt gebruikt om goederen uit het stads-
centrum te krijgen. Voordelen: propere stad betere 
luchtkwaliteit verkeershinder door grote vrachtwa-
gens beperken jobcreatie via pps



HET IDEE

Kaseien

Ingediend op: 13 februari 2015
Indiener: Sander.verhaeghe

Pak de kaseistraten aan zodat mensen rapper de fiets 
zouden nemen (bijvoorbeeld gewad straat of het 
prinsenhof die liggen er echt verschrikkelijk bij). Als 

ze dan opnieuw worden gedaan, doe het dan zoals de korenmarkt. Dat is een zeer goed gedaan!

HET IDEE

Ruimte besparen door multifunctioneel ge-
bruik

Ingediend op: 12 februari 2015
Indiener: Shorty

Vele ruimtes in gebouwen en/of terreinen worden 
slechts beperkt gebruikt voor het doel waarvoor ze 

zijn ontworpen. Als we die ruimtes meer gaan delen en ook verschillende functies laten invullen, spaart dit uitein-
delijk ruimte. We moeten verder durven gaan dan de openbare ruimte/gebouwen en ook bekijken welke mogelijk-
heden er zijn in samenwerking met de particuliere ruimte of openbare ruimte met privékarakter....

VOORBEELDEN :

Lege landschapskantoren van de Stad Gent ‘s avonds ? Laat er avondschool in doorgaan...

Lege sporthallen op scholen ? Stel ze in vakanties en na schooluren open voor de buurt...

Openbaar domein met privaat karakter ? Stel deze domeinen (in samenspraak open) om meer buurt(ontmoetings-
plaatsen) te creëren (bv. grasterrein aan een hogeschool) ?

Privéparkings van bedrijven ? Stel ze open buiten de openingsuren van het bedrijf ten dienste van de buurt/bezoe-
kers aan de Stad...

Belast leegstand veel meer (naar het voorbeeld van Brussel)...en vermijd dat leegstand langer dan een jaar duurt...

Zijn maar een paar “ad random” ideëen....

HET IDEE

Creëer de mogelijkheid grondrechten te wisse-
len

Ingediend op: 12 februari 2015
Indiener: Thierry

Werk de mogelijkheid om eigendomsrechten te 
wisselen uit zodat mensen die nu een stuk braaklig-

gende grond hebben in dichtbevolkte wijken dit kunnen ruilen tegen een evenwaardig stuk grond in (nieuwe) 
verkavelingen.
Het stuk grond in de dichtbevolkte wijk kan zo worden vrijgemaakt om er kleine groenpunten (woonparkjes) van te 
maken.



HET IDEE

Binnengebieden beschermen

Ingediend op: 11 februari 2015
Indiener: stevenclays

De 19de eeuwse gordel rond Gent (Brugse Poort, 
Ledeberg, Rabot, Bloemekenswijk...) telt een erg dichte 
bewoning, met kleine arbeiderswoningen en kleine 
tuinen. Het “binnenblok” tussen enkele straten, achter 

deze huisjes, wordt vaak gebruikt als garageboxencomplex, een bedrijf of een loods, ... In deze dichtbevolkte wij-
ken maken één voor één vandaag deze binnenblokken plaats voor nog meer woningen. Binnenblokken zijn ruimte-
lijke kansen: gebruik ze niet om auto’s in te parkeren of om nog meer mensen op elkaar te proppen, maar kijk naar 
de noden van deze wijken: gemeenschapsvoorzieningen (scholen, crèches), groen, spelen, werken en ontmoeten, 
kleinhandel, ... leveren zoveel meer op voor de buurt en houden deze binnenblokken uit de klauwen van een be-
paald soort projectontwikkelaars. Laat dit GRS dé kans zijn om hun bescherming structureel aan te pakken.

Een bekend voorbeeldje: www.fcdebuurt.org

HET IDEE

Verkeersvrij Edward Anseeleplein

Ingediend op: 11 februari 2015
Indiener: VandenBergheKarel

Het Edward Anseeleplein is een kleine marktplaats (700 
m²). Het ligt ten noorden van de Vrijdagmarkt en ten 
zuiden van de drukke Ottograchtstraat. Jammer genoeg 
op dit moment wordt de markt vooral gebruikt als 

parking. Deze markt heeft veel potentieel, want het ligt in een zeer mooie wijk (veel gerestaureerde 19de eeuwse 
herenhuizen), maar doordat er nu veel meer autoverkeer is dan de wijk toelaat, verliest het veel van zijn aantrek-
kingskracht. In totaal zijn er ongeveer 30 autoplaatsen. Het plein is eigenlijk te klein om een ‘goede’ parking te zijn. 
Zeker als je weet dat er even verderop de ondergrondse parking is van de Vrijdagmarkt. Voor de wijk of de hande-
laars heeft het weinig zin. De enige auto’s die hier natuurlijk wel mogen zijn, zijn deze van de wijkbewoners, maar 
mits een regeling met de stad, zouden deze auto’s kunnen verplaatst worden naar de ondergrondse parking iets 
verderop. 

Naast de weinige parkeermogelijkheden is er op dit moment ook nogal wat doorgaand verkeerd. Dit zijn voor-
al parking zoekende mensen. Ze slaan in vanuit de Ottogracht, komen op het Edward Anseeleplein, merken dat 
er geen plaats is (want veel te weinig parking, die toch al ingenomen is door bewoners) en rijden door via de 
Waaistraat naar de Vrijdagmarkt. Daar is de enige optie om de lus te volgen terug naar de Ottogracht. Maar intus-
sentijd komen ze wel langs de Vrijdagmarkt, waar de vrijdag er... markt is. Dit zorgt dan op dat moment voor een 
verkeersinfarct en file (+verkeerd parkerende auto’s) in de Waaistraat, soms tot op de Ottogracht zelf.

Uiteindelijk is het ‘knippen’ van deze lus voor parking zoekend verkeer en niet-bewoners een snelle maatregel. De 
volgende stap om bewoners een plaats te geven in de Vrijdagmarkt-parking en dan uiteindelijk het Edward An-
seeleplein autovrij maken is iets moeilijker, maar relatief. Daarna zijn de mogelijkheden veelvuldig voor het plein. 
Het kan groener ingevuld worden (weinig groen rondom de vrijdagmarkt) of meer speelmogelijkheden gezien de 
ontmoetingszaal voor jongeren nabij het plein. Het Edward Anseelplein kan zo een mini-, maar daarmee misschien 
gezelligere, Vrijdagmarkt met winkels, bars, enz.. worden. 



HET IDEE

Adem-ruimte

Ingediend op: 10 februari 2015
Indiener: Fuuten

In de aanloop naar het creëren van het groene lobben 
idee (http://www.cdo.ugent.be/Sessie1_De_staat_
van_de_stad/erik_rombaut.pdf) zou het helpen als 
er al wat pleinen ge-de-betonneerd zouden worden. 
Meer groen in de stad, natuurlijke verfrissing tijdens 
de zomer, mooier uitzicht, gratis ontkoolstoffing, de 
voordelen zijn legio.

In dezelfde lijn kunnen we de afbraak/herbestemming 
van de fly-over aan de Zuid (B401) plaatsen. Dat lelijk 
stuk beton vergemakkelijkt verhoogt de concentratie 
fijne stofdeeltjes enorm, is een regelrechte doorn in 
het oog, en is moeilijk te vergoeilijken in een stad die 
zichzelf als klimaatneutraal tegen 2050 probeert te 
profileren. Laat dat onding ook plaats ruimen voor 
een park, een mooie open ruimte waar iedereen 
naartoe kan om van wat natuur te genieten in de 
stad. Zorg er dus voor dat het Gewest zijn belofte 
houdt en dat we in 2018 de laatste auto van die baan 
zien bollen.

HET IDEE

snel tramlijn langs R4 rond Gent

Ingediend op: 7 februari 2015
Indiener: liftman

Als je vandaag, naar de andere kant van Gent wilt met 
openbaar vervoer moet je steeds door het centrum 
van de stad. Met een sneltram, langs de R4 rond de 
stad, wordt het centrum ontlast en is de openbaar 
vervoer gebruiker sneller ter plaatse aan de andere 
zijde van de stad.

HET IDEE

Rond punt thv kruising Kortrijksesteenweg en 
Kon. Astridlaan

Ingediend op: 4 februari 2015
Indiener: theowlofthegame

Elke dag ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties aan 
de kruising van de Koningin Astridlaan en de Kortrijk-
sesteenweg.

Logisch, want er komen bijna 6 straten op dit punt 
uit, het is er heel druk, en fietsers, voetgangers en 
automobilisten moetenb kriskras door elkaar hun weg 
zoeken.

Een simpele oplossing zou een rond punt zijn. Dit 
vertraagt het verkeer, en kan iedereen doen afslaan 
waar hij moet zijn.

HET IDEE

Stel clubhuizen, speelruimte bij scholen, par-
kings van bedrijven... ook 's avonds en in het 
weekend open voor gebruik!

Ingediend op: 2 februari 2015
Indiener: Sarah.desplenter



HET IDEE

Geef Sint-Amandsberg opnieuw een hart

Ingediend op: 1 februari 2015
Indiener: Pascal Goethals

Sint-Amandsberg is qua ruimtelijke ordening niet 
goed bedeeld: 3 steenwegen snijden de deelgmeente 
in stukken, 3 pleinen worden gebruikt als troosteloze 
parking: Antwerpenplein (Dampport), Heilig-Hartplein 
en het plein aan Campo-Santo/Visitatiestraat. Die 
steenwegen zijn Vlaamse bevoegdheid, maar die plei-
nen, daar kunnen we toch opnieuw leven in brengen?

Zo zou het pleintje voor het Oud Gemeentehuis 
opnieuw een echt hart voor Sint-Amandsberg kunnen 
worden. Knip de Visitatiestraat voor auto’s, richt het 
plein in met zitbanken, creëer ruimte voor terrassen 
(horeca komt er dan vanzelf wel), zorg voor extra 
groen en ‘iets’ met water (dat bv. van de heuvel naar 
beneden stroomt) en dat - in combinatie met een 
nieuwe functie voor het Oud Gemeentehuis - zal on-
getwijfeld heel de straat en de wijk ten goede komen. 
Sint-Amandus zou tevreden zijn!

HET IDEE

Een fietstoets voor elk project in Gent

Ingediend op: 2 februari 2015
Indiener: Eva Van Eenoo

Bij elke heraanleg, ontwikkeling, nieuw project wordt 
er nagegaan of er opportuniteiten zijn om iets te 
verbeteren/toe te voegen voor fietsers. Kan gaan van 
verlaagde boordsteen tot integreren van functionele 
fietssnelweg langs nieuw woonproject.

HET IDEE

Slim verdichten voor betaalbaar wonen

Ingediend op: 30 januari 2015
Indiener: Eva Van Eenoo

Uit de recent gelanceerde bevolkingsprognoses blijkt 
dat we de komende jaren veel nieuwe Gentenaars 
zullen mogen verwelkomen.

Laat ons het wonen betaalbaar maken/houden door 
slim te verdichten in een aantal wijken van de 20ste 
eeuwse gordel van Gent. Grotere percelen met ruime 
woningen die vaak ook nog eens verouderd/ energie-
verslindend zijn en onbetaalbaar voor jonge gezinnen 
zouden kunnen worden opgedeeld. Zo maken we 
plaats voor meer gezinnen zonder nieuwe ruimte aan 
te snijden. Als dit wordt afgestemd met de ontwikke-
ling van een openbaar vervoersaanbod, kunnen deze 
wijken minder auto-afhankelijk worden gemaakt.

HET IDEE

stadsakker ipv Parking voor eetcafé Toreke

Ingediend op: 31 januari 2015
Indiener: Eva Van Eenoo

Een groene stadsakker vol kruiden en groenten en 
kippen en andere beesjes voor de deur van Eetcafé 
Toreke ipv de parking nu.

Groenten rechtstreeks op je bord=korte keten

Mensen zien waar hun eten vandaan komt, kinderen 
gaan opnieuw weten dat sla niet uit de winkel komt, 
maar op een veld groeit en melk komt van een koe, 
niet uit een fles.



HET IDEE

Een overdekte E17 voor Gentbrugge en Zwijnaar-
de

Ingediend op: 1 februari 2015
Indiener: Paul

E17 verplaatsen?

In het Mobiliteitsplan drukt het schepencollege de 
wens uit om de E17 ter hoogte van Gentbrugge te verplaatsen of onder de grond steken. Dit omwille van de duide-
lijke en uitgebreide overlast voor complete wijken én voor de natuur.

Dit stelt enkele zware problemen:
• de E17 is de bevoegdheid van het Vlaams Gewest, de stad kan enkel een vrome wens uitdrukken;
• het verplaatsen of ondertunnelen van een autoweg is een zeer complexe en tijdsrovende operatie;
• het verplaatsen of ondertunnelen van de E17 zal jarenlange overlast meebrengen in vele wijken, en/of nieuwe 

tuur moeten aansnijden;
•  financieel is dit een monsteroperatie.

Dit is zulk een omvangrijke operatie dat ze wellicht nooit zal gebeuren. Gelukkig is er een alternatief.

De duurzame autoweg

In 2009 omarmde de Nederlands-Limburgse regio Venlo als eerste ter wereld het cradle to cradle-principe. Deze 
aanpak, ook wel circulaire economie genoemd, gaat uit van volledige recycling in bouw- en productieprocessen. 
Deze moeten zo zijn ingericht dat alle gebruikte materialen volledig herbruikbaar zijn.

Het concept De Duurzame Weg van het ingenieursbureau Movares maakt hier deel van uit. De regio Venlo wil 
een deel van de A73/A74 autoweg uitvoeren als Duurzame Weg, waarmee onder meer geluids-, stank- en fijnstof-
problemen opgelost worden. Door de kap te voorzien van zonnecellen en door opvang van warmte in de glazen 
tunnel kunnen 1900 appartementen in de buurt van energie worden voorzien.

Bijkomende voordelen:
• de gebruikers van de autoweg zien het landschap en de stad;
• het overkapte traject moet niet meer sneeuwvrij gehouden worden.

Ook voor de dorpskern van Zwijnaarde (de E17 maakt dit mooie dorp momenteel onleefbaar) zou deze overkap-
ping een oplossing kunnen zijn.

Gent zou hiermee, na Venlo, voluit zijn voortrekkersrol als stad met ecologische visie kunnen uitspelen.

Documentatie
• Video-voorstelling “De duurzame weg van Movares”
• Stichting Duurzame A12 (Arnhem)
• Brochure “Onze A12 duurzaam verbreed”
• Venlo onderzoekt haalbaarheid Duurzame Weg A73
• Venlo wil A73 als Duurzame Weg

 



HET IDEE

alle speelplaatsen, Open.

Ingediend op: 27 januari 2015
Indiener: Eva Van Eenoo

(Wanneer je het vanuit vogelsperspectief ziet, lijkt 
het meer dan logisch.)
 Alle speelplaatsen, Open.
 In het weekend, op een zomeravond, in de vakantie,...

Deze vele mooie, grote ruimtes zijn eigendom van de 
overheid (GO;Vlaams of stad Gent).
 Waarom deze 100 speelplaatsen niet openen
 voor spelende kinderen in de zomervakantie,
 voor een bbq onder de buren zonder tuin,
 of zelfs als buurtparking tijdens wegenwerken,...
 voor iedereen!

Ok, er zijn enkele praktische obstakels die overwon-
nen moeten worden, maar daarna hebben we super 
veel ruimte bij.

PS: en als we dan toch bezig zijn,
 misschien de toiletten van de scholen: openbaar?
 misschien zijn er nog turnzalen die niet elke avond 
verhuurd worden?

PS2: en als we dan toch bezig zijn,
 wie weet hebben de overheden nog gebouwen???

HET IDEE

Verklikkertje voor overvolle vuilbakken

Ingediend op: 27 januari 2015
Indiener: Eva Van Eenoo

Vuile straten en zwerfafval zetten aan om nog meer 
vuilnis op openbare ruimte te dumpen.

Voorstel;

Plaats een verklikkertje op de drukst gebruikte open-
bare vuilbakken zoals in de Veldstraat, Graslei enz. Dit 
systeem bestaat al (BigBellySolar). Het laat meteen 
weten aan Ivago waar de vuilbakken vol zijn, zodat ze 
gericht kunnen komen ledigen. Gedaan met uitpuilen-
de vuilcontainers wat ook sluikstorten aanmoedigt. 
Het verklikkertje werkt op zonne-energie.

Uiteraard is hier ook sprake van een nodige menta-
liteitswijziging voor de Gentenaars. Je vuil doodleuk 
achterlaten op straat kan gewoon niet... Maar het 
verklikkertje zal toch al helpen om hopen afval snel 
weg te krijgen.

HET IDEE

Laat bedrijfsruimtes ‘s avonds gebruiken door 
buurtverenigingen

Ingediend op: 27 januari 2015
Indiener: Ellen Comhaire

Bekijk bij grote panden steeds of de ruimtes een gedeeld gebruik kunnen kennen, waardoor een mix van de buurt 
met de onderneming mogelijk is. Overdag zit een bedrijf erin, ‘s avonds kunnen buurtbewoners er bijeenkomen 
voor overleg of activiteiten. Mits goede afspraken moet dit te doen zijn. Win-win.



HET IDEE

Geef joggers en lopers een gezonde sportom-
geving en haal doorgaand verkeer weg van de 
Watersportbaan

Ingediend op: 29 januari 2015
Indiener: Eva Van Eenoo

De looppiste rondom de Watersportbaan is ‘the place to be’ voor de talrijke joggers en lopers in Gent. In de donke-
re wintermaanden is dit ook een van de enige plaatsen waar je dit verlicht kan doen.

Hoewel de looppiste redelijk goed onderhouden wordt, is er één zeer groot nadeel. De hele looproute rondom de 
Watersportbaan loop je op een meter van het autoverkeer, dat tijdens de spitsuren deze wegen (vooral de Noor-
derlaan en Zuiderlaan) gebruikt als sluiproute. 

Uit wetenschappelijk onderzoek is al meermaals naar voor gekomen dat je vooral tijdens inspanningen een veel 
grotere hoeveelheid ultrafijne stofdeeltjes tot diep in je longen opneemt. Bovendien is deze concentratie ultrafijn 
stof lokaal zeer verschillend en vooral zeer hoog nabij drukke verkeersassen. Terwijl alle joggers en lopers aan hun 
conditie werken, beschadigen ze dus tegelijk hun longen door het autoverkeer waar ze constant langs lopen. Dan 
zwijg ik nog over de geluidshinder die je er ervaart en je tijdens je ontspannend loopje stress en irritatie bezorgen.

De oplossing is eenvoudig. Beide lanen, de Noorderlaan en de Zuiderlaan, zijn niet essentieel voor het doorgaand 
verkeer. Er zijn alternatieven (vooral de Drongensesteenweg) die in Structuurplan en Mobiliteitsplan ook zijn aan-
gegeven als belangrijkste toegangsroute tot de stad. Door Noorderlaan en Zuiderlaan halverwege te ‘knippen’ hou 
je alle bestemmingen (zoals de Blaarmeersen, de Topsporthal, het RUSS, etc.) nog bereikbaar, maar vermijd je het 
doorgaand verkeer. Indien deze twee lanen tegelijk knippen teveel van het goede is, kan er begonnen worden met 
enkel de Noorderlaan te knippen, gezien hier minder bestemmingsfuncties liggen.

Deze beslissing zou niet veel geld kosten en voor zover ik weet gaat het om wegen die onder gemeentelijke be-
voegdheid vallen. Laten we eens denken aan de gezondheid (en veiligheid) van onze talrijke joggers en lopers, in 
plaats van het behouden van meerdere parallelle assen vol doorgaand sluipverkeer!

HET IDEE

‘Creëren’ stimuleren in de jeugddienst van de 
toekomst.

Ingediend op: 26 januari 2015
Indiener: PJPauwels

Kinderen en jongeren worden de grote innovatoren van de stad, spelenderwijs ondernemen zij, leren zij, maken 
van Gent een deel van hun creatie. Leren coderen bij CoderDojo Gent, video’s en artikels maken bij Mediaraven, 
hardware in elkaar stoppen bij Nerdlab en de nieuwste applicaties in elkaar hacken op AppsforGhent. Toevallig 
allemaal Gentse organisaties? Nee, het digitaal verhaal en nieuwe dingen maken is nu deel van ons verhaal. Ghent 
Web Valley reikt verder dan de web en IT-bedrijven. De e-Stad Gent is geboren. Alleen is de plaats voor innovatieve 
kinderen en jongeren nog niet gelocaliseerd. Misschien hebben we naast onze bibliotheek van de toekomst een 
jeugddienst van de toekomst nodig? Een plaats van experiment, net zoals een jeugdhuis. Een plaats van samenko-
men, van jongeren en initiatieven. Een plaats waar leren leuk is en proberen kan. Gedaan met technologie ervaren 
als een passieve bron van tijdsverdrijf. Tijd om actief te worden. 



HET IDEE
Gevelbekleding / hangtuinen / greenwall

Ingediend op: 26 januari 2015
Indiener: Klafaut

(meer o.a. overheids-) gebouwen voorzien van verti-
cale tuinen en natuurlijke ‘groen-schermen’.
 Vooral aan te raden bij menig beton-constructie.

HET IDEE

Gentse Leievallei

Ingediend op: 26 januari 2015
Indiener: Pieter Van Bulck

De Gentse Leievallei is een uniek stukje rivier in 
Vlaanderen. Deze rivier werd tussen Gent en Deinze 
ongemoeid gelaten in haar natuurlijke loop waardoor 
ze haar pittoreske vallei heeft kunnen bewaren. Bo-
vendien kan je langs haar oevers genieten van unieke 
natuurgebieden: de Bourgoyen kent iedereen, maar 
de Assels zijn al wat minder bekend en dan zijn er 
nog de Hoge Lake, de Keuze- en de Beelaertmeersen. 
En wat dacht u van de Rosdambeek, die in Afsnee in 
de Leie uitmondt, met haar omliggende meersen en 
broekbossen? Stuk voor stuk groene Gentse ruimte 
om te koesteren en de bescherming te geven die ze 
verdienen!

HET IDEE

filmpje verdwijnen belfort

Ingediend op: 26 januari 2015
Indiener: marcgent

geachte,

het filmpje van het verdwijnen van het belfort , is 
ongepast , het belfort en de andere gebouwen zijn 
de trots van onze stad gent.

alleen al de voorstelling ervan is niet gepast,met een 
actrice die met een glaasje rondloopt in de stad en 
toch een beetje beschonken lijkt , dit is ook onge-
past.

om ruimte te maken ,moet men geen voorstelling 
doen om bepaalde trotse gebouwen die onze stad 
kent te laten verdwijnen.

ze sprak in het filmpje dat dan de schaapstal tot zijn 
uiterlijk komt , wel integendeel deze schaapstal is een 
doorn in het oog en steekt een gedeeldte weg van de 
gebouwen ,dit neemt plaats in en daar zo eigen een 
parkje kunnen komen ,waar men steeds naar streeft 
om meer groen in de stad.

mensen hebben frisse ideeen ,maar soms zijn ze 
niet goed genoeg voor de ontwikkelaars en andere 
personen.

zoals het filmpje voorstelt is dit geen ruimte maken 
in de stad ,dat is een afbraak van de trotse gebouwen 
in gent ,die veel toeristen naar gent brengen en geld 
in de stadskas brengen.



HET IDEE

St. Joseph’s skatepark

Ingediend op: 24 januari 2015
Indiener: Tomas Luypaert

Zoals voor tal van andere kerken zal ook voor de 
Sint-Jozefskerk in de Wondelgemstraat binnenkort een 
andere bestemming gezocht moeten worden. Geen 
eenvoudige zoektocht.

Voor de kerkgebouwen in het centrum van de stad dienen er zich wel wat mogelijkheden aan. Een cultuurtempel, 
een overdekte eetmarkt, een co-working ruimte,…

Maar voor de kerken in de 19e eeuwse gordel liggen de mogelijkheden minder voor het rapen.
De Sint-Jozefskerk in het Rabot heeft daarenboven nog enkel beperkingen die deze queeste nog meer bemoeilij-
ken.
Beperkte uitstraling, weinig kapitaalkrachtige omwonenden of passanten, geen parkeerinfrastructuur, beschermd 
erfgoed…
Er is nood aan een gezonde dosis durf en creativiteit om tot een geslaagde nieuwe invulling te komen.

Daarnaast is er de laatste jaren door de stad ook sterk geïnvesteerd in infrastructuur in deze wijk. Een nieuw 
buurtcentrum, een mooi sociaal restaurant,…
Geen noodzaak dus om tal van diensten te herhuisvesten in de vrij te komen kerk.
Een nieuwe stadskanker dient zich met andere woorden mogelijks aan…

Nu wil het toeval dat het succesvolle skatepark Tondelier, gevestigd in de voormalige boksclub aan de Gasmeter-
laan, de deuren moet sluiten om plaats te maken voor de nieuw te bouwen wijk Tondelier. Een spijtige zaak want 
er is een zeer grote vraag naar een indoor skatepark in Gent.
Een kleine zoektocht op het net leert dat men er op tal van plaatsen in geslaagd is om op een succesvolle manier  
skateparken in kerkgebouwen te integreren met respect voor en behoud van het interieur.

Waarom van 2 noden niet één deugd te maken?

Na skatepark Tondelier, St. Joseph’s skatepark?

HET IDEE

Gebruik braakliggende terreinen als tijdelijk 
buurtgroen

Ingediend op: 23 januari 2015
Indiener: Tipper

Op veel plaatsen in de stad zijn er braakliggende ter-
reinen, die dikwijls jarenlang zo blijven liggen, zowel 

van privé-eigenaars als van overheden. Zorg er als stad voor dat de terreinen in de periode dat ze braak liggen, 
kosteloos door de buurt gebruikt mogen worden als groenzone. Zo kunnen ze een tijdelijk buurtparkje of buurt-
tuintje worden, ingericht en onderhouden door een eigen buurtwerking, eventueel met beperkte financiële en/
of logistieke steun vd stad. Zo kan de buurt van het braakliggend terrein iets heel waardevol maken in afwachting 
van een definitieve bestemming.

De voordelen zijn enorm:

• minder lelijke braakliggende terreinen, minder sluikstorten
• meer buurtgroen, meer open ruimte in de wijk
• versterken sociaal weefsel door buurtwerking



HET IDEE

Kan de stadshal een groene schapenstal worden? 

Ingediend op: 23 januari 2015
Indiener: Serena

Driven by desire, participatory design is a ‘collective bricolage’ in which individuals (clients, users, designers) are 
able to interrogate the heterogeneity of a situation, to acknowledge their own position and then go beyond it, 
to open it up to new meanings, new possibilities, to ‘collage their own collage onto other collages’, in order to 
discover a common project[1].

Bovenstaand citaat deed een, weliswaar kleinschalig, onderzoek door drie masterstudenten architectuur ont-
staan voor het vak ‘Kritiek en ethiek’, door Lieven De Cauter en Gideon Boie. Het onderwerp van het vak is de 
commons, zo breed dat je jezelf kan verliezen. Het ontdekken van Atelier d’Architecture Autogérée en hun visie 
kunnen we beschouwen als een bedevaart naar Lourdes voor elke diepgelovige: een openbaring. Na vier jaar 
lang opgesloten binnen de muren van Sint-Lucas, binnen de relatie van onwetende student en meesterarchitect, 
slaat de architecturale visie van AAA letterlijk in als een bom. De bom van verwoesting, het openbreken van de 
heilige muren van Sint-Lucas. Waarvoor onze dank.

Na een AAA-trip landden we terug in onze studentenhaven, Gent. Twee drijfveren stuwen ons de stad in. Ten 
eerste, wat wil of mist de Gentenaar in zijn stad? Vervolgens, zijn er reeds projecten aanwezig vergelijkbaar met 
Ecobox[2] of le 56? Die laatste vraag vormt de clou van deze brief. We stuiten op het project ‘de site’ van de wijk 
Rabot. Een tijdelijk invullingsproject met een duurzaam karakter. Een groene site beheert door de bewoners zelf. 
Het project bevat talrijke overeenkomsten met de visie van AAA, toch bezit het ook een eigenheid. Kunnen wij, 
hoe klein ook, iets teruggeven aan de mensen die ons zo geïnspireerd hebben? Misschien wel. De vergelijking 
tussen het Rabot en AAA vertaalden we in leerpunten voor elkaar. Positieve kruisbestuiving.

 AAA voor Rabot en Gent:

AAA bewijst dat hun sociaal-ecologische projecten in het hart van de stad Parijs wel degelijk draagvlak hebben. 
Kan de site haar draagvlak uitbreiden naar het centrum van Gent? Is een soortgelijk project bijvoorbeeld mogelijk 
onder de stadshal? Een mega-architectuur die nu nog te vaak slechts bij gelegenheid functie krijgt, een spijtige 
zaak voor zowel de stad als haar inwoners. Dat de vraag naar volkstuintjes groot is bij de bewoners hebben we 
zelf mogen ondervinden tijdens onze interview-marathon. Misschien zit daar net een kans voor de stad om de 
vele negatieve houdingen van de Gentenaars ten opzichte van de stadshal om te buigen naar iets positief. Een 
stedelijke kweekzone van sociale interactie, van eigen beheer en van groen. Stedelijke diversiteit en flexibiliteit 
van de ruimte blijven prioriteit. Om misverstanden te vermijden, wij zijn absoluut overtuigd van de positieve in-
put van de stadshal voor haar omgeving en zelfs ver daarbuiten. Het doel van deze brief en ons onderzoek is om 
met een kritische blik bestaande projecten te analyseren om zodoende elkaar te inspireren. Kan de stadshal een 
groene schapenstal worden?

 

[1] PETRESCU, Doina, ‘Losing control, keeping desire’ in: Peter B. Jones, Doina Petrescu and Jeremy Till (eds.), 
‘Architecture and
   participation’ (Taylor & Francis, 2005, pp. 43-46).

[2]  http://urbantactics.org/projects/ecobox/ecobox.html



HET IDEE

filmpje verdwijnen belfort

Ingediend op: 26 januari 2015
Indiener: marcgent

geachte,

het filmpje van het verdwijnen van het belfort , is 
ongepast , het belfort en de andere gebouwen zijn 
de trots van onze stad gent.

alleen al de voorstelling ervan is niet gepast,met een 
actrice die met een glaasje rondloopt in de stad en 
toch een beetje beschonken lijkt , dit is ook ongepast.

om ruimte te maken ,moet men geen voorstelling 
doen om bepaalde trotse gebouwen die onze stad 
kent te laten verdwijnen.

ze sprak in het filmpje dat dan de schaapstal tot zijn 
uiterlijk komt , wel integendeel deze schaapstal is 
een doorn in het oog en steekt een gedeeldte weg 
van de gebouwen ,dit neemt plaats in en daar zo 
eigen een parkje kunnen komen ,waar men steeds 
naar streeft om meer groen in de stad.

mensen hebben frisse ideeen ,maar soms zijn ze 
niet goed genoeg voor de ontwikkelaars en andere 
personen.

zoals het filmpje voorstelt is dit geen ruimte maken 
in de stad ,dat is een afbraak van de trotse gebouwen 
in gent ,die veel toeristen naar gent brengen en geld 
in de stadskas brengen.

HET IDEE

werk verhuurde garageboxen om tot buurtpar-
kings/energiepark

Ingediend op: 23 januari 2015
Indiener: davy.vandenheede

Over een groot deel van Gent werden tuinen en bin-
nengebieden samengevoegd tot particulier verhuur-
de parkeerterreinen. Voor zo’n 50 euro per maand 
kunnen buurtbewoners er een garagebox huren. Da’s 
een goed renderende investering voor de eigenaars 
van die terreinen. Niet alleen houden ze de hand op 
een potentieel lot bouwgrond, tegelijk verdienen ze 
er jaarlijks een fikse cent op (volgens dit artikel tot 
8% per jaar).

Dat deze extra parkeerplekken vaak broodnodig zijn, 
valt niet te ontkennen. Vraag is echter of onder deze 
formule het maximum uit de beschikbare oppervlak-
te wordt gehaald. Daarnaast is het ook zo dat ver-
scheidene van die garageboxen verhuurd worden als 
opslagplaats of hobbyhok. 

HET IDEE

Gentse zwin

Ingediend op: 19 januari 2015
Indiener: Noah

Een stad die snakt naar meer natuur en open ruimte 
behoudt natuurlijk haar mooiste en spontaanste na-
tuurgebied in de stad



HET IDEE

Meerhem, voorbeeld van co-housing in Gent

Ingediend op: 22 januari 2015
Indiener: Chris Roorda

Sinds 2003 wonen acht gezinnen in een volledig 
omgebouwde school in de volkswijk ‘Sluizeken’. De 
bewoners beschikken er over een comfortabele, 
goed afgescheiden privé woonst met bijhorend een 
aantal gemeenschappelijke delen zoals een binnen-
koer, een parking en een groenzone. Daarnaast is er 
een gebouw dat enkele gemeenschappelijke functies 
(berging, wasruimte, …) herbergt. (bron: http://gen-
tintransitie.com/2013/02/13/cohousing-meerhem, 
foto: www.samenhuizen.be/meerhem-0).

Een mooi voorbeeld van delen en dus efficient om-
gaan met ruimte, en evenzeer een mooi voorbeeld 
van het hergebruiken van gebouwen in andere func-
tie. Kan dit nog meer in Gent?

HET IDEE

Biedt het water in Gent niet meer mogelijkhe-
den dan enkel ernaar kijken? 

Ingediend op: 22 januari 2015
Indiener: Igor Byttebier

Naast visueel genieten, voor de afkoeling en voor 
rondvaren met toeristen, maken we nog niet zoveel 
gebruik van het vele mooie water in Gent. Misschien 
voor nieuw soort openbaar vervoer? Een water-
markt? Een afgebakende visvijver? Afgebakende 
zwemmogelijkheid? Kunstruimte? ...

HET IDEE

De nieuwe maakindustrie past gewoon in een 
woonwijk

Ingediend op: 22 januari 2015
Indiener: Chris Roorda

Met de opkomst van 3D-printers en een hernieuwde aandacht voor de kleinschalige maakindustrie komt een 
manier van produceren. In 2030 worden je schoenen, servies, telefoon of welke producten je dan ook behoefte 
aan hebt dus wellicht gewoon in je wijk geproduceerd - zodat we geen industrieterreinen meer nodig hebben. En 
het scheelt nog een hoop transport. Een beetje zoals vroeger de meubelmaker en smid in het straatbeeld (maar 
dan meer high-tech). En als het kapot gaat, kan het ook lokaal gerepareerd worden.

Voor inspiratie, zie bijvoorbeeld:
•De websites van Nerdlab en Timelab, voorbeelden van het internationale concept Fablab in Gent.
•De website www.makers.be, een ode aan het Belgische maaktalent van Unizo.
•De aflevering De nieuwe makers van VPRO-Tegenlicht



HET IDEE

Nieuwe gebruiksvormen voor onroerend goed, 
dan enkel eigendom en huren/verhuren

Ingediend op: 22 januari 2015
Indiener: Igor Byttebier

Onze samenlevingsgewoonten worden steeds flexibe-
ler: nieuw samengestelde gezinnen, ander werk, kin-
deren uit huis, studenten,... Toch blijft ons wonen nog 
steeds tamelijk stabiel. Meer flexibiliteit met juridische 
mogelijkheden tot delen van ruimtes met anderen zou 
faciliteren dat veel lege ruimte in Gent optimaler wordt 
benut.


