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0. Verwelkoming van de aanwezigen 

Jean-Pierre is de moderator van deze vergadering. Hij opent de vergadering om 20u. 

Het hoofdpunt op de agenda is het Technologiepark en omgeving. We laten ons inspireren door 
studenten stedenbouw en ruimtelijke ordening van de Universiteit Gent en hun begeleiders, 
die de resultaten van de studentenoefening - de “studio” - voorstellen. 

3 sprekers zetten de oefening van de masterstudenten uiteen: 
- Tara Op de Beeck, Universiteit Gent – begeleider van de “studio” 
- Jorik De Wilde, masterstudent 
- Professor Luuk Boelens, Universiteit Gent – begeleider van de “studio” 

Daarna is er tijd voor vragen uit het publiek. 

Vervolgens worden de andere punten op de agenda van de avond behandeld: 
- goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30 april 2019 
- voorstelling van het programma van het Overlegplatform Zwijnaarde (afgekort: OPZw) voor 

de komende maanden (door Peter) 
- opvolging van lopende projecten in Zwijnaarde (door de wijkregisseurs Ann Manhaeve en 

Katelijne Van den Brande) 
- oproep voor kandidaat-kerngroepleden voor het Overlegplatform Zwijnaarde (door 

Lieven) 
- varia (er werd vooraf 1 punt geagendeerd: Roger vraagt de geplande zone 30 in 

Maaltemeers te behandelen) 

 
1. Ideeën en voorstellen van masterstudenten omtrent het Technologiepark en omgeving 

a. Inleiding door Tara Op de Beeck 

In een “studio” worden studenten stedenbouw uitgedaagd om de theorie concreet aan te 
wenden. Aan deze oefening hebben 12 studenten van het 1e masterjaar gewerkt van 
februari tot mei/juni 2019. 
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Vanuit het gegeven dat 
- de Universiteit, met nu reeds honderden gebouwen op tientallen sites, voor een 

uitbreidingsuitdaging staat om het groeiend aantal studenten en medewerkers te 
huisvesten (en hiermee is de Universiteit de belangrijkste bouwheer van Gent), 

- de stad Gent voor grote ruimtelijk uitdagingen staat inzake o.a. energieneutraal 
bouwen, het verweven van functies, meer groen en minder hitte-eiland effect, 

was het de vraag hoe beide uitdagingen aan elkaar kunnen gekoppeld worden? 

De studenten hebben gezocht naar interactie en connectie tussen de stadsomgeving en de 
Universiteit. Zij stappen af van afgesloten en geïsoleerde universiteitscampussen en willen 
dat de Universiteit met haar patrimonium een belangrijke partner wordt om van Gent een 
duurzame en innovatieve stad te maken. 

De studenten hebben een algemene visie uitgewerkt en zich gefocust op 3 deelgebieden: 
- alfa: gelegen in het centrum – de vraag is daar hoe meer ‘stad’ te brengen in de 

studentenbuurt, 
- gamma: veel enclaves met o.a. De Sterre en UZ – de vraag is hoe daar van de 

Universiteit meer stad maken? 
- bèta: Tech Lane (Technologiepark + Eiland Zwijnaarde) en ook dierengeneeskunde 

(Merelbeke) – voor Zwijnaarde is de vraag hoe de Universiteit kan zorgen voor meer 
interactie en synergiën tussen de buurt en de campus? 

Er werd in fases gewerkt en er werden gesprekken gevoerd met stake- en shareholders: 
- bij de stad Gent: de bevoegde schepen, de stadsbouwmeester en het hoofd van de 

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, 
- bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen: de regiodirecteur Gent, 
- bij de Universiteit: de afdelingshoofden bouwprojecten en facility en de decanen van 

verschillende faculteiten. 

Via een enquête (met 4.665 respondenten) werd gepeild naar de verplaatsingen van de 
studenten (o.a. de veel gebruikte fietsroutes). Knelpunten en kansen/potenties werden in 
kaart gebracht (met zgn. opportunity maps) en werden daarna besproken met de 
stakeholders. Tenslotte werd het masterplan per deelgebied vertaald in business cases 
(met kosten en baten). 

b. Visie van de studenten door Jorik De Wilde (gefocust op het Bèta deelgebied) 

Jorik heeft, als voormalige leerling van het Don Bosco college, de problematiek in 
Zwijnaarde aan den lijve ervaren. 

Tech Lane – dit is de officiële naam voor het Technologiepark en het Eiland Zwijnaarde 
(http://www.techlane.be, techlaneghent.be/) – is een naast een universiteitscampus, ook 
een economische groeipool, gelegen nabij de R4, E40, E17 en Ringvaart. 

Hoe kan deze site ingericht worden zodat er synergiën ontstaan met de buurt? Het voorstel 
van ruimtelijk uitvoeringsplan, met verticale indeling, geeft blijk van een gefragmenteerde 
visie, terwijl de site als één geheel met de omgeving moet gezien worden. Door de 
groenbuffer, die het terrein afschermt van de omliggende woonwijken, voelen Zwijnaarde 
en het Technologiepark niet aan als één geheel. Ook het Technologiepark en het Eiland 
worden tot dusver niet samen bekeken. 

Het Technologiepark heeft 3 ingangen voor auto’s en daarnaast enkele minimale en slechte 
doorgangen voor fietsers en voetgangers. Er zijn files en sluipverkeer in de buurt. Het 
Technologiepark is sterk verhard en geparkeerde auto’s nemen er veel plaats in. Weg met 
al die auto’s en weg met al die ingangen voor autopendelaars. Er moet ingezet worden op 
een verduurzaming van de mobiliteit. De site en de omliggende woonwijken moeten 
autoluw worden. Auto’s moeten gecentraliseerd worden in 1 of 2 parkeertorens aan de 
periferie, nl. aan de noordwestelijke zijde (linksboven op het plan) en de auto moet de 
uitzondering worden op het Technologiepark. Slagbomen aan de ingang mogen enkel 

http://www.techlane.be/


3 
 

geopend worden om goederen te leveren. De site moet vooral voor fietsers gemakkelijker 
doorwaadbaar worden. De ondertunneling onder de Ovonde naar Don Bosco is daarbij 
cruciaal. Het conflict tussen auto’s en fietsers op de Ovonde moet weggewerkt worden. 
Aan de openbaar vervoerhaltes moeten (deel)fietsen beschikbaar zijn (zgn. “bike portals”) 
waardoor deze haltes sneller bereikbaar zijn. In Gent-centrum en op het Eiland Zwijnaarde 
liggen gebouwen aan het water. Hier kan een watertaxi opportuun zijn. Er moet een 
uitnodigende fietsverbinding komen tussen het Technologiepark en Eiland Zwijnaarde (met 
evt. een nieuwe fietsbrug over de Schelde). 

Voor studenten is het niet leuk op de campus in Zwijnaarde. Er is niets te vinden, niet eens 
een plek waar je een koffie kan drinken. Werknemers gaan zelden naar de dorpskern, 
bewoners komen weinig op Technologiepark. De site moet een levende campus worden, 
waar uiteenlopende activiteiten plaatsvinden. Wat Zwijnaarde nog te kort heeft, kan op de 
campus terecht komen (o.a. faciliteiten voor recreatie zoals een Finse looppiste). De 
schaarse ruimte moet gedeeld worden door multifunctioneel gebruik van gebouwen. 

Richt de site uitnodigend in. Zorg ervoor dat de omwonenden ook het genot krijgen van de 
faciliteiten en gebouwen op het Technologiepark. Door in te zetten op functionele 
verbindingen voor traag verkeer tussen het Technologiepark en haar omgeving, moet een 
vermenging ontstaan tussen scholieren, studenten, werknemers en bewoners. Er moet één 
horizontale groene as gevormd worden dwars door het Technologiepark, die daarbuiten 
verder loopt. Verharde oppervlaktes moeten zoveel mogelijk worden ontpit. Er moeten 
groene daken aangelegd worden. 

’s Avonds is het Technologiepark verlaten. Bij gebrek aan sociale controle, heerst er een 
onveiligheidsgevoel. Er wordt een toren met kamers voor studenten net over de Ringvaart 
gebouwd. Bewoners van die toren zouden ook gebaat zijn met recreatiemogelijkheden op 
het Technologiepark. Er geen behoefte aan studentenhuisvesting op het Technologiepark. 
Maar overnachtingsfaciliteiten voor Erasmusstudenten en kortverblijf voor onderzoekers 
zijn wel nodig. Deze bewoners en recreatiemogelijkheden kunnen ’s avonds voor meer 
levendigheid zorgen. Bij het ontwerp van de studenten zijn 2 zones op de site ingekleurd 
(in paars), waar mensen voor korte tijd kunnen verblijven. 

De hoofdingang voor de zachte weggebruikers moet van west naar oost verplaatst worden. 
Ten westen loopt het autoverkeer vast. Ten oosten ligt er een tramverbinding (nl. tram 2) 
die amper door werknemers en studenten wordt gebruikt. Maak de tramhalte beter 
bereikbaar. De oostelijke ingang ligt centraal tussen het Technologiepark en Eiland 
Zwijnaarde en kan een handelskern worden met o.a. winkels en horeca. 

De kade van het Scheldekanaal, wat verder – nabij het Eiland, kan ingericht worden voor 
bv. pop-up bars, gericht op de Zwijnaardse en Merelbeekse jeugd. De Universiteit heeft een 
voorbeeldfunctie inzake duurzame energie, vandaar een voorstel voor windturbines. 

Wat kan de Universiteit doen? O.a. de site autoluw maken en de horizontale groenas door 
het Technologiepark aanleggen. 

Wat kan de stad Gent en/of de Vlaamse overheid doen? O.a. de Ovonde ondertunnelen 
voor fietsers en voetgangers. 

c. Belangrijkste accenten en verschillen met vigerende beleid door Professor Luuk Boelens 

Wat ontsluiting en structuur betreft, is het RUP nr. 148 in opmaak voor het Technologiepark 
een slecht ruimtelijk plan. Het is opgevat alsof de campus, annex bedrijventerrein, niets 
met de omgeving te maken heeft. Het Technologiepark wordt louter als een enclave 
bekeken, terwijl het een levendige plek moet worden met tal van voorzieningen voor 
recreatie, sport, zachte weggebruikers en zelfs voor kinderen. Deze voorzieningen zouden 
overdag door werknemers en studenten van het Technologiepark en ’s avonds of in het 
weekend door bewoners van Zwijnaarde kunnen worden gebruikt. Het RUP nr. 148 in 
opmaak zal nog altijd toelaten dat alle auto’s doorheen de ganse site rijden. Wie er werkt 
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of les volgt weet niet dat tram 2 er langs rijdt. Vandaar het voorstel om een oostelijke ingang 
voor langzaam verkeer te maken, waar hoogtechnologische verplaatsingsmiddelen 
beschikbaar zijn, die pas recent bestaan of nog moeten ontwikkeld worden (denk aan steps 
e.d.). In Nieuw Gent moet het doorgaand verkeer geweerd worden uit de Zwijnaard- 
sesteenweg. De Gestichtstraat en de afrit aan de Heerweg-Noord moeten dicht voor het 
verkeer van/naar de R4. Het Technologiepark moet een oost-west georiënteerde structuur 
krijgen in plaats van de noord-zuidelijke, die nu wordt voorgesteld. 

De studenten hebben hun “studio” in juni 2019 afgerond. Het rectoraat beseft dat de 
Universiteit een lange-termijn-bouwvisie moet ontwikkelen voor gans haar patrimonium. 
Dit zal het ruimtelijk masterplan 2050 worden, dat ertoe moet leiden dat het gebouwpark 
van de Universiteit fossielvrij en energieneutraal wordt. Ook de bereikbaarheid, de 
ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit, de verdichtingscapaciteit, … enz. wordt daarbij 
op campusniveau bekeken. Ook het Technologiepark moet zgn. ‘future proof’ ontwikkeld 
worden. 

Er loopt bij de UGent een overheidsopdracht voor de aanstelling van een expert ruimtelijke 
planning en procesbegeleiding. Het eindbeeld zal uitgewerkt worden in samenwerking met 
de stakeholders. Nu is het juiste moment voor de Zwijnaardse buurtbewoners om te zeggen 
wat ze willen. Het zal een transitieproces van lange adem worden. De uitbreiding en 
verplaatsing van de Universiteit - van de binnenstad naar de stadsrand - is al lang bezig en 
zal nog lange tijd verder gezet worden (net zoals in Utrecht). 

d. Vragen en antwoorden 

 Moeten er voor de oostelijke ingang voor traag verkeer woningen verdwijnen? 

Ja, ongeveer 14 woningen. Al is het nog de vraag waar precies. Er kunnen vervangende 
nieuwbouwwoningen voorzien worden op het Technologiepark (in de paarse zone). 
Ook verdichting op nabij gelegen grote kavels zonder verlies aan woningkwaliteit kan 
een oplossing zijn. Dit kadert in de noodzakelijke transformatie van randstedelijke 
verkavelingen. Zie o.a. Wondelgem als casestudy voor verdicht wonen. Dit is een 
transitie op lange termijn. Aan de oostelijk ingang kan er ook plaats voorzien worden 
voor handelsactiviteiten (5.000 m2 vloeroppervlakte voor winkels en horeca volgens 
het voorstel van de studenten). 

 Is tram 2 wel een valabel alternatief? Van station tot tramhalte rijdt de tram 13 
minuten. En dan ben je nog niet ter plaatse op het Technologiepark. Met de fiets ben 
je altijd sneller van a naar b. 

Inderdaad, fietsen is sneller. Het doortrekken van tram 1 via de N60 naar het 
Technologiepark zal duurder zijn. De keuze voor het tracé van tram 2 was destijds fout 
en de kritiek van de bewoners hierop was terecht. Maar de tram ligt er. Gebruik die 
tram nu ook voor woon-werkverplaatsingen tussen het Sint-Pietersstation en het 
Technologiepark. 

 Er is gesproken met de Universiteit, de stad Gent en het bedrijfsleven. Waarom niet 
met de buurtbewoners, die toch ook stakeholders zijn? 

Dat klopt. Gesprekken met buurtbewoners waren beter geweest. Maar er was geen 
tijd voor. Aan de “studio” is gedurende 12 weken gewerkt à rato van 2 dagen per week. 
Er is wel gekeken naar informatie op www.toekomstzwijnaarde.be, waaruit de bekom- 
mernissen van de buurt werden afgeleid. 

http://www.toekomstzwijnaarde.be/
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 De assumptie dat de bewoners de groenbuffers rond het Technologiepark weg willen, 
klopt niet. De groenbuffer verhult de hoge kantoor- en labogebouwen. De bewoners 
willen niet dat er bomen worden gekapt. 

De groenbuffer moet niet gekapt worden. Wel moeten de laatste stukjes trage wegen, 
precies door deze groenbuffers, wat breder en kwalitatief beter uitgewerkt worden 
om de connectie met de buurt te verbeteren en het traag / duurzaam verkeer te 
bevorderen. 

 Is er bekeken om het Technologiepark rechtstreeks te verbinden met de R4? Er zijn in 
de “studie” weinig concrete ideeën om het doorgaand woon-werkautoverkeer uit de 
Zwijnaardse dorpskern weg te houden. 

De studio is het werk van 1e jaar masterstudenten, die echter geen mobiliteitsexperten 
zijn. De focus lag meer op de ruimtelijke aspecten en het verbeteren van de leef- 
kwaliteit op het Technologiepark dan op de verkeersafwikkeling. 

Momenteel wordt de campus via de N60 en via de Heerweg-Noord (R4) ontsloten. Als 
die laatste wegvalt en auto’s enkel via de N60 naar het Technologiepark kunnen rijden, 
zal het sluipverkeer door Zwijnaarde allicht dalen. 

 Een bewoner vindt “de studio” een zeer waardevolle oefening, weliswaar met hier en 
daar wat studentikoze elementen. 

Dank aan de 3 sprekers voor hun uiteenzettingen en antwoorden. 

 

2. Goedkeuring verslag vergadering OPZw 

Het verslag van de vergadering van het Overlegplatform Zwijnaarde van 30 april 2019 wordt 
goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

3. Voorstelling van het programma van het OPzw voor de komende maanden 

Peter licht het programma van het OPZw toe voor de komende maanden. 

a. Technologiepark (RUP 148 – masterproject | voorstellen UGent | verkeersstudie | SPITS 
parkeergebouw | zijingangen Tramstraat) 

Wat onder punt 1 hiervoor werd behandeld m.b.t. het Technologiepark was een 
academische oefening van 1e jaar masterstudenten. Het was dus geen voorstel van de 
Universiteit. Het is ook niet het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) nr. 148 waaraan 
momenteel wordt gewerkt. 

Het concept voorontwerp van het RUP nr. 148 dateert van 4/3/2010. Op een 2e informatie- 
vergadering van 15/6/2018 werd aangekondigd dat er in 2019 een openbaar onderzoek 
zou gehouden worden, waarna het RUP nr. 148 in 2020 zou goedgekeurd worden. 

Omwille van opmerkingen van het Vlaams agentschap wegen en verkeer (AWV) en 
bezwaren, geformuleerd door leden van de kerngroep van het OPZw, heeft het 
stadsbestuur beslist om het RUP nr. 148 op het niveau van een masterproject1 te tillen. Het 
OPZw zal bij de opmaak van dit masterproject als stakeholder betrokken worden. 

 
 
 
 
 

 
1 De Stad wil via dit masterproject een meer gestructureerde en integrale aanpak uitwerken die ook rekening 

houdt met Zwijnaarde. Het masterproject bekijkt dan ook de ruime omgeving van het Technologiepark. 
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De vooropgestelde timing voor het RUP nr. 148 is nu ± (onder voorbehoud): 
- najaar 2019: onderzoeksfase masterproject 
- voorjaar 2020: voorlopige vaststelling van het RUP door de Gentse gemeenteraad 
- voorjaar 2020: openbaar onderzoek naar het RUP 
- zomer 2020: advies GECORO bij het RUP 
- najaar 2020: definitieve vaststelling van het RUP 
- eind 2020, begin 2021: het RUP wordt van kracht 

Vandaar dat het OPZw op maandag 2 december, om 20u, in de theaterzaal van de Nieuwe 
Melac, een informatieavond organiseert waarop de Universiteit een voorstel zal uiteen 
zetten, opgesteld door Prof. Koen De Bosschere, die op het Technologiepark werkt. De 
schepenen Sofie Bracke en Filip Watteeuw zullen daarna op dit voorstel reageren. Er zal 
voldoende tijd voorzien worden voor vragen uit het publiek. 

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, zal de slottoespraak houden. 

Volgende onderwerpen zijn gelinkt aan het RUP nr. 148 (en het masterplan): 
 het woon-werkautoverkeer 

 er zijn in Zwijnaarde, naast het Technologiepark, nog 4 grote bedrijventerreinen en 
bovendien één grote middelbare school, het Don Bosco college, 

 de problematiek is ruimer dan Zwijnaarde (nl. de ganse Gentse zuidrand net boven 
en onder de Ringvaart/R4 – algemeen de Zuidelijk mozaïek genoemd), 

 er wordt vanaf 16/3/2019, in opdracht van de Stad Gent, een verkeersstudie voor 
de Zuidelijke mozaïek uitgevoerd door Sweco Belgium, waarbij de hoofdmoot van 
de opdracht gaat naar het zoeken van alternatieven voor het solorijden per auto, 

 SPITS (https://spits.gent/), het mobiliteitscoördinatiecentrum onder leiding van het 

mobiliteitsadviesbureau Traject, gestart in april 2019, waar o.a. UZ Gent en UGent 
bij zijn toegetreden, en dat o.a. het vervoerspotentieel van collectief/openbaar 

vervoer onderzoekt, het nut van een verkeersgeleidingssysteem bekijkt en 

deelfietsen of bedrijfsfietsen stimuleert. 

 de concessie voor 30 jaren van een bovengrondse parkeergarage op het Technologie- 
park, met minimum 500 parkeerplaatsen (in de hoogte uitbreidbaar met minstens 300 
extra parkeerplaatsen) en de toegangscontrole aan de 3 ingangen (achteraf is bevestigd 
dat de overheidsopdracht op 17/7/2019 werd gegund aan het Consortium Wyckaert en 
dat de DBFMO2-overeenkomst, die daarna werd onderhandeld, is ondertekend op 
15/10/2019 – het is volgens deze overeenkomst de bedoeling om het parkeergebouw 
binnen 1 à 1½ jaar te bouwen in het oosten van het Technologiepark (op ± 75 à 100 m. 
van de woning Hertooienbos 114), 

 de zijingangen Tramstraat (er is een bouwmisdrijf vastgesteld, dat evenwel is verjaard 
| het misdrijf kan echter niet geregulariseerd worden, waardoor dit een weder- 
rechtelijke toestand is, die niet te lang kan blijven bestaan), 

 het verkeersplan Zwijnaarde (zie verder punt 4 f), 
 de zone voor zgn. “maakbedrijven” in de Tramstraat valt ook onder het RUP nr. 148, 

waarbij het deze bedrijven zal toegelaten worden om uit te breiden (te bouwen) op de 
parkeerterreinen achteraan, nabij de Hutsepotstraat (met de aangekondigde verhuis 
van Bond Moyson naar de Vrijdagsmarkt en het faillissement van Thomas Cook + 
overname door Spaanse Wamos zullen er vrij snel 2 grote bedrijfsgebouwen worden 
verkocht, waarbij de kopers de gebouwen zullen kunnen uitbreiden op de parkings 
achteraan). 

 
 
 
 

2 DBFM staat voor Design (ontwerpen), Build (bouwen), Finance (financieren) en Maintain (onderhouden). In een 

DBFM-project worden het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van openbare infrastructuur of 

gebouw in één overeenkomst aanbesteed en toevertrouwd aan een private partij. 
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b. Inspiratie, ideeën en voorstellen voor onze buurten (verkeersplan voorbereiden met 
deskundige hulp (stedenbouwkundige Lieven Symons / GMF) 

Het GentsMilieuFront (GMF) helpt buurtcomités om voorstellen voor een verkeersplan op 
te stellen3. Uitgangspunt is dat elke woning bereikbaar moet blijven met de wagen, maar 
dit wil niet zeggen dat de route met de wagen in de toekomst altijd de kortste en 
makkelijkste zal zijn. Het inbouwen van een aantal kleine weerstanden is een manier om 
het duurzaam vervoer te stimuleren. 

Op 27/8/2019 heeft stedenbouwkundige Lieven Symons zijn deskundige hulp aangeboden 
aan de kerngroep van het OPZw. Op 9/10/2019 is Lieven met Ann en Peter door 
Zwijnaarde gefietst om de omgeving te ervaren. 

Op de volgende OPZw vergadering van 19/11/2019 worden (als 2e punt op de agenda) de 
uitdagingen en mogelijkheden van een verkeersplan in Zwijnaarde verkend. Er zullen 
frustratie- en kansenkaarten worden opgesteld. Op 10/12/2019 volgt er een brede sessie 
met o.a. het maken van collages. Op 4/2/2020 volgt de eindsessie met toelichting van 
collages en kaarten. In de loop van maart 2020 volgt een wijkmarkt (zie verder punt 4 f). 

c. Snelwegen E17 – E40 – R4 versus leefbaarheid (het OPzw maakt deel uit van Ademruimte, 
die vraag om de reikwijdte van de studie te verruimen tot snelwegen in en rond Gent) + 
weefstroken E40 

i. Ademruimte 

Op 5/6/2015 lanceerde de bewonersgroep Viadukaduk het idee “De E17 onder de 
grond?”. Zij vroegen een grondige studiefase op te starten naar alternatieven voor het 
E17-viaduct in Gentbrugge. In een animatiefilm (https://youtu.be/KCfdfHIMHdA) wordt 
geargumenteerd dat er 120.000 voertuigen per dag over het E17-viaduct rijden. 

De stad Gent vermeldde in het strategische mobiliteitsplan (goedgekeurd op 
29/9/2015): “Het stadsbestuur aanvaardt niet dat het viaduct van de E17 in Gentbrugge 
in dezelfde hoedanigheid op dezelfde locatie heropgebouwd wordt.” Ook de stad Gent 
vroeg aan het Vlaams Gewest om onverwijld een studie op te starten4. 

Om aanschouwelijk te maken wat er mogelijk is als de E17 uit het landschap zou 
verdwijnen, liet de stad Gent een speelmaquette maken. Deze maquette werd getoond 
tijdens de informatie avonden over de Structuurvisie 2030 op 2, 11 en 16/10/2017 – 
alsook op de OPZw-vergadering van 26/6/2018. De maquette omvat het gebied van de 
E17 binnen de R4, meer bepaald: vanaf de verkeerswisselaar in Destelbergen tot de 
Ghelamco Arena. Het klaverblad (de verkeerswisselaar) E17/E40 is er nog wel op te zien 
maar de Zwijnaardse woonwijken zijn – bij wijze van spreken – van de tafel gevallen en 
vielen dus buiten de scope. 

Tijdens de OPZw-vergadering van 24/10/2017 werd de Structuurvisie 2030 [Ruimte voor 
Gent] besproken. Er werd een bezwaarschrift opgesteld omdat het stadsbestuur de 
inwoners van Zwijnaarde was vergeten. Er rijden in Zwijnaarde 250.000 voertuigen per 
werkdag over de E17 + E40 + R4. Met een film (https://vimeo.com/243364659) toonde 
KUL docent en architect Dirk Coopman hoe 2 natuurgebieden, aan de ene kant de 
Scheldevallei in Zwijnaarde en aan de andere kant de Gentbrugse Meersen, ruimtelijk 
met elkaar kunnen verbonden worden eens de E17 in Gent - én dus ook in Zwijnaarde - 
onder de grond zit. Na intunneling zou er bovengronds in Zwijnaarde (en in Gent) enorm 
veel ruimte vrijkomen om er op te bouwen rond pleinen en parken en kan ook de natuur 
gevrijwaard worden van verdere aantasting. 

 
 

 

3 Zie GMF Frontaal herfst 2019, p. 9 (artikel bijgevoegd als bijlage 1 bij dit verslag). 
4 zie punt 5.3.6.4 van het strategische mobiliteitsplan 
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De Gentse stadsbouwmeester verklaarde in een kranteninterview van 7/4/2018 dat hij 
voorstander is van het verleggen van de E17 naar een plek buiten de stad. “Die verschui- 
ving van het tracé kan richting R4 gaan. De E17 zou parallel kunnen lopen met de R4 of 
erop terechtkomen.” Dit was een ‘brug te ver’ voor de bewoners in de randgemeenten, 
die zich hiertegen verzetten (dit was de aanleiding voor de oprichting van de bewoners- 
groep https://geen2der17.com/). In mei 2019 verfijnde de Gentse stadsbouwmeester 
zijn visie met het “Stadsessay 03 – Brokkelbrug”5. 

Op 25/4/2018 werd een resolutie gestemd in het Vlaams parlement. Op 24/5/2019 (net 
voor de verkiezingen van 26/5/2019) richtte het Gentse stadsbestuur een memorandum 
aan de toekomstige regeringen. Op 24/5/2019 besliste de Vlaamse regering om ‘De 
Werkvennootschap’6 te gelasten met het opstarten van een verkenningsfase. Op 
2/9/2019 organiseerde ‘De Werkvennootschap’ een overheidsopdracht (2019-526621). 
Het voorwerp was telkens beperkt tot het E17-viaduct Gentbrugge. Zwijnaarde werd 
opnieuw vergeten en vele andere Gentse wijken en randgemeenten eveneens, hoewel 
zij ook behoren tot de dichtbevolkte stadsregio en onder dezelfde problematiek lijden. 

Vermits het zeer drukke auto- en vrachtverkeer op de E17, E40 en R4 schadelijk is voor 
de leefbaarheid, gezondheid en natuur in meerdere wijken en randgemeenten, hebben 
8 bewonersgroepen, het GMF en Natuurpunt zich verenigd als initiatiefnemers van 
Ademruimte. Er werd een 10-punten manifest gepubliceerd. Peter roept  iedereen  op 
om dit manifest te lezen en te steunen (klik op de knop “Ondertekenen” op de website: 
https://www.ademruimte.gent/). 

In een open brief aan de Vlaamse regering van 9/10/2019 vraagt Ademruimte om het 
voorwerp van de studie, reeds vanaf de verkenningsfase van het project, te verbreden 
tot een duurzaam masterplan voor de snelwegen in en rond Gent. 

Met een afbeelding bij het persbericht werd gevraagd de reikwijdte uit te breiden tot: 
- de E17 (van zuid naar noord) – te beginnen na de op- en afrit in De Pinte, vanaf de 

brug Zwijnaarde – Zevergem, door Zwijnaarde, Ledeberg, Gentbrugge, Destelbergen, 
voorbij de verkeerswisselaar met de R4, tot aan de brug van de N455, 

- de E40 (van oost naar west) – te beginnen na het knooppunt Wetteren, vanaf de brug 
van de N465, door Zwijnaarde, St-Denijs-Westrem en Drongen, tot voorbij Baarle- 
Drongen / Noordhoudbrug, 

- de R4 West, de R4 Zuid en de R4 Oost in Gent + de R4 in de gemeenten Merelbeke, 
Melle en Destelbergen/Heusden 

- de B401 in Gent. 

De oproep van Ademruimte kreeg weerklank in 2 kranten en de steun van politici uit 
meerdere partijen. In de komende maanden zal er bij het kabinet van de bevoegde 
Vlaamse minister gelobbyd worden om de scope te verbreden naar een masterplan voor 
de snelwegen in en rond Gent met het argument dat er een geografisch brede 
macrovisie nodig is. De mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek raakt immers de 
gehele agglomeratie Gent, waar de genoemde snelwegen door woon- en natuur- 
gebieden snijden. 

Er zal op een volgende OPZw-vergadering - vermoedelijk in het voorjaar 2020 - verslag 
uitgebracht worden over de vorderingen m.b.t. Ademruimte. 

 
 
 
 
 

5 https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/stadsvernieuwing/stadsbouwmeester/stadsessays/stadsessay-03- 

brokkelbrug 

6 De Werkvennootschap dient om grote infrastructuurwerken aan te pakken 

(https://dewerkvennootschap.vlaanderen/) 

http://www.ademruimte.gent/)
http://www.ademruimte.gent/)
https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/stadsvernieuwing/stadsbouwmeester/stadsessays/stadsessay-03-brokkelbrug
https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/stadsvernieuwing/stadsbouwmeester/stadsessays/stadsessay-03-brokkelbrug
https://dewerkvennootschap.vlaanderen/
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ii. Weefstroken 

Er waren eerder mislukte plannen van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
voor de aanleg van 2x een 4e rijstrook op de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en 
Zwijnaarde (de zgn. weefstroken). 

Historiek: 
- 22/2/2017: omgevingsvergunningsaanvraag 
- van 10/7 tot 9/8/2017: openbaar onderzoek 
- 13/11/2017: de omgevingsvergunning wordt verleend 
- 13/3/2018: AWV organiseert een informatieavond in de Nieuwe Melac in Zwijnaarde 
- GMF, Greenpeace en een buurtbewoner gaan in beroep 
- 29/5/2018: de Raad voor Vergunningsbetwistingen schort de vergunning 
- 4/6/2019: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de vergunning 

De vergunning werd vernietigd omdat AWV had nagelaten de milieueffecten (en met 
name de luchtverontreiniging) van een 4e rijstrook op o.a. een school, een natuurgebied 
en een beschermd landschap te laten onderzoeken. 

Met een nieuwe overheidsopdracht 7, aangekondigd op 19/8/2019, bestelt AWV een 
studieopdracht voor de aanleg van opnieuw zgn. weefstroken tussen Wetteren en 
Merelbeke (de offertes moeten uiterlijk 18/10/2019 ingediend worden). 

Deel III van deze studie gaat over de “optimalisatie doorstroming E40 tussen complex 
Zwijnaarde en complex Sint-Denijs-Westrem”. Naar verluidt betreft het enkel de richting 
Oostende, waar een extra rijstrook zal gecreëerd worden door de bestaande pechstrook 
te supprimeren, aangevuld met extra breedte die zal ontstaat door de versmalling van 
de middenberm. 

Met de weef- en spitsstroken erbij zal het aantal rijstroken op Zwijnaards grondgebied 
voor internationaal doorgaand verkeer (en toenemend vrachtverkeer) stijgen naar 17 
en later misschien 18 (op de E40, E17 en R4-buitenring samen). Ter vergelijking: ter 
hoogte van het Antwerpse Sportpaleis zijn er nog meer rijstroken gepland (aan de 
zogenaamde Hollandse knoop) en tegen zoveel rijstroken is er massaal protest gerezen 
bij de Antwerpse bevolking. 

Peter kondigt aan dat het GMF zal reageren tegen deze plannen. Het GMF verspreidde 
een bericht de dag na de OPZw vergadering, op 16/10/2019 8. 

d. Enkele mobiliteitskwesties in Zwijnaarde (parkeerstudie | verkeersdrempels | zones 30) 

Het 2e parkeeronderzoek Zwijnaarde9, de verkeersdrempels in o.a. de Klossestraat en 
Rijvisschestraat en de zones 30 (ook het flitsen en beboeten) zal als 1e agendapunt 
besproken worden de OPZw-vergadering van 19/11/2019 door Peter Vansevenant van het 
Mobiliteitsbedrijf. 

e. Verdiepen, verbreden en netwerken (burgerparticipatie | OPZw netwerk) 

Op 9/5/2019 organiseerde de stad Gent een gespreksforum over participatie waar 
meerdere Zwijnaardse initiatieven, waaronder het OPZw, aanwezig waren. 

O.a. volgende onderwerpen werden op 9/5/2019 besproken: 
- elke Gentenaar krijgt de kans om het beleid mee vorm te geven. 
- laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen. 
- van burgerbudget naar burgerbegroting. 

 

7 Overheidsopdracht AWV Oost-Vlaanderen, gepubliceerd op 4/9/2019, bestek AWV nr. 1M3D8H/19/32. 
8 https://www.gentsmilieufront.be/index.php?option=com_k2&view=item&id=833:gmf-kant-zich-tegen-nieuwe- 

rijstrook-e40&Itemid=302 

9 Het 1e parkeeronderzoek, uitgevoerd op 30/3/2017 en eind oktober 2017, werd besproken op de OPZw-vergadering 

van 23/1/2018. 

https://www.gentsmilieufront.be/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=833%3Agmf-kant-zich-tegen-nieuwe-rijstrook-e40&amp;Itemid=302
https://www.gentsmilieufront.be/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=833%3Agmf-kant-zich-tegen-nieuwe-rijstrook-e40&amp;Itemid=302
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De kernleden van het OPZw hebben contacten en proberen partnerschappen aan te gaan 
met diverse buurtcomités, bewoners-/actiegroepen, milieu- en natuurverenigingen om, 
waar mogelijk, gemeenschappelijke belangen te verdedigen. 

Zo zijn of waren er contacten met: 
- Viadukaduk, bewonersgroep Gentbrugge en Ledeberg 
- Geen 2de R17, bewonersgroep voor een leefbaar Destelbergen en Heusden 
- Leefbaar Baarle 
- WMV: Werkgroep voor Milieu en Verkeer  Sint-Denijs-Westrem en Afsnee 
- Comité Rozemarijn (recent in de pers met TELraam: https://telraam.net/) 
- Werkgroep PAG-as 
- Voor een beter Gent 
- Afsluiten Gestichtstraat (inmiddels ook op TELraam: https://telraam.net/) 
- Wondelgem Swingt 
- de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 
- De Wakkere Burger (en via hen Schaarbeek 1030/0, Toestand / Brussel, Velt, ..) 
- de Antwerpse actiegroepen StRaten-generaal, Ademloos en Ringland 
- Natuurpunt Gent - Natuurpunt Boven-Schelde - Natuurpunt Damvallei 
- het GentsMilieuFront (GMF) 
- de Fietsersbond 
- Unizo, De Unie van Zelfstandige Ondernemers 
- Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen 

 

4. Opvolging van lopende projecten in Zwijnaarde 

Katelijne en Ann geven een stand van zaken van de lopende projecten in Zwijnaarde. 

a. RUP nr. 169 Groen 

Op 28/6/2018 keurde het College van Burgemeester en Schepenen het voorontwerp van 
dit thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP nr. 169) goed. In het najaar van 2019 worden 
gesprekken gevoerd in functie van grondaankopen in der minne. 

Voor de verdere afhandeling is vooropgestelde timing: 
- begin 2020: voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP door de gemeenteraad 
- zomer 2020: openbaar onderzoek 
- voorjaar 2021: Definitieve vaststelling RUP en onteigeningsplan door gemeenteraad 
- zomer 2021: RUP van kracht 

b. Zonnebloempark en bouw crèche 

De Groendienst is bezig met de omgevingsvergunningsaanvraag voor het Zonnebloempark 
(waarvan de plannen in Zwijnaarde werden voorgesteld op 1/2/2018). De werken zullen in 
de 2e helft van 2020 van start gaan. Het wegnemen van het hek tussen de OCMW-site en 
de site Hekers, staat op de lijst met opdrachten van de Groendienst. 

De plannen voor het kinderdagverblijf De Boekenmolen (toegelicht op het OPZw van 
23/1/2018) moesten herwerkt worden in functie van een passiefbouw. Deze plannen 
moeten opnieuw goedgekeurd worden. Er is een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag 
nodig. De bouwwerken zullen aanvangen in de loop van 2020. De gehuurde containers op 
het terrein Hutsepotstraat 33, die nu dienst doen als kinderdagverblijf, zullen in het 
paasverlof 2020 herplaatst worden op het basketterrein naast de sporthal. 

c. Pastorietuin 

Tijdens de OPZw-vergadering van 30/4/2019 werd een ontwerpplan getoond van de 
voortuin, gelegen voor de walgracht aan de Pastorie, die publiek toegankelijk zal blijven. 
Na overleg zal de inrichting wat aangepast worden.  De rotonde zal een beetje kleiner 
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worden op voorwaarde dat de brandweer nog door kan. Het beeld van Sint-Niklaas blijft 
staan. De harmonie (KHZ) liet weten dat zij er niet meer spelen. 

De stad heeft een omgevingsvergunning , ook na het beroep, voor het opbreken van een 
stuk van de ommuring in baksteen metselwerk om een verbinding te maken voor een trage 
weg tussen de Dorpsstraat en de Prelaatsdreef. 

d. Ruilverkaveling Schelde-Leie 

De ruilverkaveling Schelde-Leie is een project van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en 
omvat o.a. de aanleg van wandel- en fietspaden. De VLM heeft een overheidsopdracht 
georganiseerd voor de aanstelling van een studiebureau, die ontwerpen zal maken voor 
inrichtingswerken in de ruilverkaveling Schelde-Leie deel Scheldevallei. Het studiebureau 
zal allicht eind 2019 met de opdracht starten. 

Voor de Scheldevallei in Zwijnaarde gaat het o.a. over een wandelpad langs 
Zwartekobenbeek en Blijpoelbeek en een kleine bufferstrook van 5 à 10 meter langs de E17, 
kant van de Schelde (maar er mogen geen hoogstammen geplant worden in de 10 meter- 
zone). 

Tom en Paul zullen, samen met wijkregisseur Katelijne, op 24/10/2019 praten met VLM-
projectleidster Evelyne Goemaere. Na vergadering bleek dat de VLM wellicht volgend jaar 
een studieopdracht zal uitschrijven voor een trage weg vanuit de Heerweg-Zuid door de 
landerijen naar de Krekelstraat en de Gebuurtestaat (waar dan nog later zal worden 
aangesloten op de trage weg door het park De Ghellinck, aangekocht door het Vlaams 
Agentschap Natuur en Bos). 

Daarnaast omvat de ruilverkaveling Schelde-Leie ook 2 geplande fietspaden in het Parkbos: 
- van het Modderenmanpad naar de N60, als alternatief voor Rijvisschestraat, waar 

fietsen gevaarlijk is 
- tussen de Putstraat en de N43 (Kortrijsesteenweg). 

De plannen voor deze 2 fietspaden werden getoond in Don Bosco Zwijnaarde tijdens de 
infoavond Rijvissche, georganiseerd door het Projectbureau Parkbos, de VLM en 
Natuurpunt op 5/2/2019. 

e. Burgerbudget project Apollinarisloods (Natuurpunt) 

Het project van ‘De Hutsepot’ Natuurpunt van Natuurpunt, voor het omvormen van een 
deel van de Apollinarisloods aan de Grotesteenweg-Noord tot ontmoetingsplek, werd 
verkozen als burgerbudgetproject. De stad Gent heeft een subsidie van € 150.000 uit het 
burgerbudget aan Natuurpunt toegekend. Eind oktober 2019 wordt het burgerbudget 
afgesloten. Natuurpunt heeft de omgevingsvergunningsaanvraag ingetrokken wegens een 
stedenbouwkundig probleem. Het uitbouwen van de loods tot ontmoetingsplaats stemt 
wel overeen met visie van de Stad Gent en is opgenomen in het ontwerp RUP Groen. Maar 
dit RUP is nog niet finaal goedgekeurd, waardoor er nu nog geen juridische verankering is 
voor deze verbouwingen. 

Natuurpunt heeft de politiek aangeschreven met de vraag naar een oplossing. Dit wordt 
besproken, er is nog geen beslissing. 

Een buurtbewoner merkt op dat de stad Gent er toe gehouden is om de rechtmatige 
verwachtingen, die zij bij Natuurpunt heeft gewekt, in te lossen. De stad heeft immers, 
zonder voorbehoud, het burgerbudgetvoorstel van Natuurpunt toegelaten tot de 
stemming, om pas daarna tot het inzicht te komen dat dit project stedenbouwkundig niet 
kan vergund worden. 
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f. Wijkstructuurschets en verkeersplan 

De Structuurvisie 2030 [Ruimte voor Gent] was abstract, de wijkstructuurschetsen worden 
concreter. De Stad Gent wil werk maken van een ‘wijkplan’ voor Zwijnaarde en een stukje 
Sint-Denijs-Westrem (zie kaart hieronder). Zo’n wijkplan bepaalt hoe Zwijnaarde in de 
toekomst kan evolueren op het vlak van wonen, ontspanning, verkeer, winkelen, werken, 
zorg … 

 

De eerste stap in de opmaak van het ‘wijkplan’ is het in kaart brengen van volgende vragen: 
“Hoe beleven jullie Zwijnaarde ? , “Hoe gebruiken jullie Zwijnaarde ? Wat zijn volgens jullie 
de uitdagingen in de toekomst?” 

Het wijkplan zal een geïntegreerd beeld geven van de wijkstructuurschets en het 
verkeersplan. De wijkstructuurschets zal onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
het ook in de toekomst goed leven is in Zwijnaarde: Hoe zorgen we voor aangename 
straten, speel- en ontmoetingsplekken en voldoende groen? Hoe willen we wonen in de 
toekomst? Welke sportvoorzieningen hebben we nodig? Hoe kunnen we zorgen voor een 
goed economisch aanbod? Welke sociale voorzieningen willen we? 

Het verkeersplan zal voorstellen uitwerken naar aanpassingen van het mobiliteitsnetwerk 
en concrete acties aangeven om tot realisaties te komen (o.a. voetgangersnetwerken, 
fietsnetwerk, auto- en vrachtverkeercirculatie, voorkomen van sluipverkeer, enz..). 

Er is een sterke link tussen de wijkstructuurschets en de verkeersplannen. De keuzes op 
vlak van mobiliteit hebben een sterke ruimtelijke impact en vice versa. Het mobiliteits- 
netwerk (fiets, auto, openbaar vervoer) is een belangrijke factor bij het bepalen of een 
ruimtelijke ontwikkeling op een bepaalde plaats mogelijk is. 

Anderzijds bepalen bestaande ruimtelijke structuren ook voor een deel hoe we onze 
mobiliteit organiseren. Wanneer we op één van beide (ruimtelijke structuur of mobiliteits- 
structuur) ingrijpen, dan heeft dat ook consequenties voor de andere structuur. 

De Stad Gent wil zowel de wijkstructuurschetsen als de verkeersplannen samen met de 
lokale belanghebbenden vorm geven. Hiervoor doet de stad een beroep op de inbreng van 
de mensen die dagdagelijks in Zwijnaarde verblijven of er actief zijn. Hiervoor zullen 
focusgesprekken georganiseerd worden in november/december 2019. De stad streeft 
ernaar om elke focusgroep zo samen te stellen dat verschillende belangen en invalshoeken 
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aanwezig zijn. Naast bewoners gaat het bv ook om landbouwers, handelaars, bedrijven, 
scholen, enz.. Verder wordt er gezocht naar een goede verdeling man-vrouw en een variatie 
in specifieke woonplaats en leeftijd. 

In maart 2020 zal de stad Gent een wijkmarkt organiseren. Daarna zullen er in het voorjaar 
van 2020 nog brede participatiemomenten georganiseerd worden waarop alle bewoners 
van Zwijnaarde (en een stukje St-Denijs-Westrem) worden uitgenodigd. 

Het Mobiliteitsbedrijf zal intussen aan de slag gaan voor het verkeersplan en de dienst 
Stedenbouw voor de wijkstructuurschets. 

Als het verkeersplan en de wijkstructuurschets zijn uitgewerkt zijn – wellicht na de 
zomervakantie 2020 – komen het Mobiliteitsbedrijf en de dienst Stedenbouw terug naar 
Zwijnaarde met de voorstellen voor een tweede ruime bevraging van de bewoners en 
anderen (landbouwers, handelaars, bedrijven, scholen, enz..). 

g. Heraanleg Krekelstraat en Eedstraat 

Het wegenis- en rioleringsproject omvat de heraanleg van de volledig Krekelstraat en de 
Eedstraat nrs. 1 tot ± 40, nl. van de Heerweg-Zuid tot en met het kruispunt Krekelstraat – 
Eedstraat. De eerstvolgende stap voor dit project is de realisatie van een studie als 
voorbereiding van deze werken. 

De  Gentse  gemeenteraad  heeft  op  11/1/2018  de  samenwerkingsovereenkomst  met   
De Pinte goedgekeurd waarbij TMVW/Farys werd aangeduid om een studieopdracht te 
laten uitvoeren en waarbij Farys, uiteindelijk, ook de werken mag aanbesteden. 

Anderhalf jaar na het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst – nl. op 13/6/2019 - 
heeft het Gentse stadsbestuur de overheidsopdracht (= het bestek) goedgekeurd voor het 
aanstellen van een dienstverlener voor het opstellen van een studie. Op 26/8/2019 heeft 
de gemeenteraad van De Pinte hetzelfde bestek eveneens goedgekeurd. 

Na de vergadering bleek dat deze overheidsopdracht werd gepubliceerd op 17/10/2019 en 
de offertes worden verwacht tegen 22/11/2019. 

h. Coca-Colaweg en ontsluiting bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III (Nieuweschelde- 
straat) 

Wat betreft de ontsluitingsweg van Coca-Cola naar de R4-Binnenring, heeft de stad Gent 
plannen getekend in samenwerking met zowel Coca-Cola als de Vlaamse Overheid. Er zijn 
gesprekken gaande met de andere bedrijven in de buurt van de Ghelamco Arena. De Stad 
hoopt voor het einde van 2019 het ontwerp van plannen voor de Coca-Colaweg te kunnen 
komen voorstellen aan de buurt. 

De Stad bekijkt en onderzoekt momenteel (nog steeds) met de andere overheidspartners 
(AWV en DVW) hoe we Zwijnaarde II (Domo/Alinso) en III (Klaartestraat) rechtstreeks 
kunnen aantakken op de R4. Dit desnoods alvast tijdelijk maar liefst voor onbepaalde tijd. 
De ontsluitingsweg in de oksel van de afslagbocht E17/E40, zoals was voorzien in het 
masterplan voor de Alinso site10, kan de volgende decennia namelijk niet aangelegd worden 
omdat de gebouwen, die daarvoor gedeeltelijk moeten afgebroken worden, recent werden 
verhuurd aan autoruitenproducent Soliver. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 De definitieve ontsluitingsweg is beschreven in versie 6 van het Masterplan van Alinso, waarvan het college van 

burgemeester en schepenen kennis heeft genomen op 24/5/2017. 
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5. Oproep voor kandidaat-kerngroepleden voor het Overlegplatform 

Lieven schets kort de historiek van het OPZw, ontstaan in 2006. In het begin waren er 
werkgroepen rond thema’s als verkeer, ontmoetingsplekken, groen en ruimtelijke ordening. De 
werkgroepen werden na enige tijd opgeheven en de moderators van deze werkgroepen 
werden de eerste kernleden van het OPZw. 

Inmiddels zijn wij meer dan een dozijn jaren later. Het OPZw heeft een positieve evolutie 
gekend. Wij zijn nu juister en vollediger geïnformeerd dan vroeger en het overleg is beter 
gestructureerd, vooral met het Gentse stadsbestuur en de stadsadministratie, mede dankzij de 
2 wijkregisseurs. Het OPZw is uitgegroeid tot een forum waar de publieke opinie wordt 
gevormd en waar bewoners participeren in projecten die belangrijk zijn voor Zwijnaarde. 

Toch vragen wij ons af: “zijn wij wel goed bezig?” en “op welke manier vertegenwoordigen wij 
de Zwijnaardse bevolking?” Het OPZw is geen representatief orgaan. De kernleden, die niet 
verkozen zijn en enkel zichzelf vertegenwoordigen, informeren zich, verdiepen zich in projecten 
en dossiers m.b.t. Zwijnaarde, spreken hun netwerk aan, bereiden de vergadering voor, 
bepalen de agendapunten en kiezen, in een beurtrol, een moderator en een verslaggever. 

Maar het gebrek aan democratisch gehalte is nog steeds een probleem. 

De kernleden zijn ook ouder geworden. Er is nood aan nieuwe leden van de kerngroep. Een 
verjonging zou welkom zijn en het is nodig dat meer dames deel gaan uitmaken van de 
kerngroep. Vandaar dat Lieven iedereen uitnodigt en oproept om kernlid te worden van het 
OPZw. Denk je dat je voor ons kan spreken, ons kunt vertegenwoordigen, ons iets kan 
aanbrengen op het vlak van engagement voor Zwijnaarde, je bovendien over nuttige expertise 
en een breed netwerk met interessante contacten beschikt, aarzel dan niet om je kandidaat te 
stellen. 

Om duidelijk te maken wat het OPZw is en hoe daarin de rol van de kerngroep is bepaald, werd 
bij de uitnodiging van de OPZw-vergadering van 15/10/2019 (met de mail van 25/09/2019) een 
oproep en beginselverklaring gevoegd. Dit document is opnieuw gehecht als bijlage 2 bij dit 
verslag. 

De kandidaturen moeten schriftelijk, per brief of email, ingediend worden bij één van de 
huidige kernleden of bij één van de wijkregisseurs, ten laatste op 15/11/2019. 

De voorwaarden om kernlid te worden, zijn: 
1. belangen hebben in Zwijnaarde, als inwoner of om persoonlijke of professionele redenen, 
2. regelmatig hebben deelgenomen aan vergaderingen van het Overlegplatform Zwijnaarde, 
3. beschikken over burgerlijke en politieke rechten. 

Er is een onverenigbaarheid met een politiek mandaat op stedelijk en/of Vlaams niveau. Van 
een kernlid wordt verwacht dat zij/hij een engagementsverklaring ondertekent en de 
praktische en de ethische afspraken, beschreven in deze verklaring, naleeft. 

De nieuw samengestelde kerngroep zal op de volgende OPZw-vergadering van 19/11/2019 
worden bekend gemaakt en zal op 1/1/2020 van start gaan. Deze kerngroep wordt samen- 
gesteld voor 3 jaren. In 2022 zal er opnieuw opgeroepen worden om kernlid van het OPZw te 
worden. Lid zijn van de kerngroep is onbeperkt verlengbaar. De kerngroep bestaat uit maximum 
12 leden, komt minstens 4 keer per jaar samen ter voorbereiding van de vergaderingen van het 
OPZw en wisselt onder elkaar frequent informatie en standpunten uit. 
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6. Varia 

a. Voorstel over de zone 30 in Maaltemeers 

In september 2017 heeft Roger op het OPZw en in een mail aan stadsecretaris voorgesteld 
om een zone 30 in te richten in de Maaltemeers, vanaf de Kortrijksesteenweg (N43) tot de 
Langeplankstraat en Tweebekenstraat (tot aan R4-Buitenring). 

Op 14/8/2019 heeft het College van Burgermeester en Schepenen een aanvullend 
verkeersreglement goedgekeurd (2019_CVB_09800) betreffende de afbakening van de 
zone 30 buiten het stadscentrum. Uit artikel 13 van dit reglement blijkt dat de zone 30 in 
de Maaltemeers zal beginnen aan de Kortrijksesteenweg (N43) en zal stoppen aan het 
kruispunt met de Leebeekstraat. 

Blijkbaar vanaf het voorjaar 2020 zal enkel het westelijke deel van de Maaltemeers (de 
villawijk) een zone 30 worden - terwijl in het oostelijk deel de bebouwing veel dichter is 
(vnl. rijwoningen en veel jonge gezinnen). De zone 30 zou dus enkel verantwoord worden 
door de nabijheid van het Technisch Instituut Don Bosco Sint-Denijs-Westrem (en de 
sportterreinen in Maaltemeers). 

Roger verzet zich tegen 2 snelheidsregimes in de Maaltemeers en vraagt dus opnieuw om 
de zone 30 in te voeren voor de ganse Maaltemeers. Dezelfde leerlingen fietsen immers 
ook in de andere helft van Maaltemeers om zich van of naar de school te verplaatsen. Op 
dit ogenblik is er geen enkele signalisatie of markering in de Maaltemeers aanwezig 
omtrent de maximum snelheid. 

Bovendien werd tijdens het aanbrengen van rode asfalt, om van de Leebeekstraat een 
fietsstraat te maken (met tijdelijk afsluiten van het kruispunt met Maaltemeers), 
vastgesteld dat het sluipverkeer tussen N43 en R4-Buitenring/N60 volledig was verdwenen. 
Voor de buurtbewoners was dit een verademing omwille het verdwijnen van veel 
verkeerslawaai. 

Dit brengt Roger er toe om de invoering van “uitgezonderd plaatselijk verkeer” te vragen. 
Dan is het verboden door de Maaltemeers te rijden om de reisweg in te korten of de file te 
vermijden. Omdat de politie meent dat de controle van “uitgezonderd plaatselijk verkeer” 
moeilijk realiseerbaar is en dit verbod bijgevolg moeilijk te handhaven is, wordt 
voorgesteld om het weren van sluipverkeer in Maaltemeers te onderzoeken bij de opmaak 
van het verkeersplan Zwijnaarde. 

b. Struikgewas belemmert zicht voor automobilisten op de hoek van de Maaltemeers en 
Leebeekstraat 

Eddy wijst er op dat het struikgewas op de hoek van de Maaltemeers en Leebeekstraat 
(sinds kort een fietsstraat) een belemmering vormt om de verkeerssituatie op dit 
kruispunt goed te kunnen inschatten. Om te zien of er fietsers afkomen moeten 
autobestuurders met de neus van hun voertuigen op de fietsstraat rijden. 

Het probleem wordt veroorzaakt door enerzijds onkruid en spontaan gegroeide bomen en 
anderzijds een deel taxus haag op private grond. Eddy vraagt of de stad, en meer specifiek 
de Groendienst, kan ingrijpen om voldoende groen te snoeien zodat het kruispunt 
verkeersveiliger wordt. 

Eddy zal, ter verduidelijking, foto’s en uitleg mailen naar de wijkregisseurs. 
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c. Metingen van verkeer op meerder plekken in Zwijnaarde 

En Nederlandse firma heeft op meerdere plekken in Zwijnaarde (Campusstraat, Heerweg- 
Zuid, Zwijnaardebrug, Krekelstraat …) camera’s geplaatst om gedurende 1 week het verkeer 
te registreren. Men merkt op dat er momenteel gewerkt wordt aan de op- en afritten van 
de E17 in De Pinte en aan de N60. Door deze werken is er veel minder verkeer in Zwijnaarde. 
Het Mobiliteitsbedrijf zal hier rekening mee houden. 

Peter meldt dat ook bewoners zelf verkeer kunnen meten in hun straat door een ‘telraam’ 
op hun raam aan de straatkant te plaatsen. Een dergelijk ‘telraam’ bevat een camera en 
geeft de gegevens door aan een centrale website waarop alle metingen kunnen worden 
bekeken. 

d. Verkeersborden Oudespoorweg 

Jacqueline meldt dat de verkeersborden op de Oudespoorweg zouden moeten worden 
aangepast om toe te laten dat ook speedpedelecs over het volledige tracé kunnen rijden. 
Op het bord moeten volgende icoontjes worden weergegeven: fiets, paard, boerenkar, 
wandelaar, speed pedelec. 

e. Culturele activiteiten: Ciné Melac, 50 jaar Cultuurplatform Zwijnaarde, “Van Eyck in de 
wijk”, programmatie van OCZwijnaarde 

Tom meldt dat er tijdens de 4 donderdagavonden voor Kerstdag (op 28/11 en 5, 12 en 
19/12/2019), in de Nieuwe Melac, een filmreeks wordt gebracht over het thema "het dorp 
of het landelijke leven". Iedereen kon haar/zijn voorkeur van film bekend maken via een 
website of meedelen in de bibliotheek of het LDC De Mantel. 

Na de vergadering bleek dat volgende films zijn gekozen: Brasserie Romantiek, Il Postino, 
Bienvenue chez les Cht’is en Chocolat. 

In 2020 wordt jaar 50 jaar Cultuurplatform Zwijnaarde gevierd. Gent viert in 2020 ook het 
Van Eyckjaar. Zwijnaarde zal ook deelnemen aan “Van Eyck in de wijk”, die mee door de 
Cultuurdienst van de stad wordt georganiseerd. Wellicht wordt dit een brunch in het thema 
van Van Eyck. 

Ten slotte verwijst Tom naar de programmatie op http://www.oczwijnaarde.be/nieuwe- 
melac-cultureel-centrum/. De voorstelling van Walter Baele is helaas al uitverkocht. Voor 
Companie Cécilia (20/12/2019), Herbert Flack en Bob de Moor (22/2/2020), 
Schedelgeboorten (7/3/2020), een intiem podiumconcert (18/4/2020) en Tom Bibo 
(16/5/2020) zijn er nog kaarten beschikbaar. 

http://www.oczwijnaarde.be/nieuwe-melac-cultureel-centrum/
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Oproep om kandidaat te zijn voor de kerngroep van het Overlegplatform Zwijnaarde 

Het Overlegplatform Zwijnaarde lanceert een oproep naar nieuwe kandidaten voor de kerngroep. 

Deze oproep wordt bekend gemaakt samen met de uitnodiging voor de Overlegplatform Zwijnaarde 

vergadering van dinsdag 15 oktober 2019. 

De kandidaturen moeten schriftelijk, per brief of email, ingediend worden bij één van onderstaande 

kernleden of bij één van de wijkregisseurs (zie namen onderaan), ten laatste op vrijdag 15 november 

2019. De kandidaat moet aantonen dat zij of hij aan de voorwaarden voldoet (zie verder). 

De nieuw samengestelde kerngroep zal op 1 januari 2020 van start gaan. 

Het Overlegplatform Zwijnaarde 

Het Overlegplatform Zwijnaarde is een terugkerende pluralistische vergadering van burgers, ontstaan 

in 2006. Bewoners overleggen er met elkaar, met de stad Gent en/of met andere instanties (publiek 

en privaat) rond thema’s die Zwijnaarde aanbelangen. 

Het Overlegplatform Zwijnaarde komt minstens 4 keer per jaar samen en is een open vergadering 

met wisselende samenstelling. Daarnaast kunnen ook informatievergaderingen of debatten worden 

georganiseerd rond bepaalde specifieke thema’s. 

Het Overlegplatform wordt actief ondersteund door de dienst beleidsparticipatie van de stad Gent. 

De leden van de kerngroep, ondersteund door 2 ambtenaren van de stad Gent, bereiden de 

vergadering voor. Iedere inwoner van Zwijnaarde of wie hier belangen heeft, kan de kerngroep 

verzoeken om een vraag of voorstel te agenderen op een van de volgende vergaderingen van het 

Overlegplatform. 

De uitnodigingen worden zo breed mogelijk verspreid, onder andere via flyers bij lokale handelaars, 

mails, berichten op sociale media, enz. 

Het verslag wordt gemaild of per post verstuurd en na goedkeuring gepubliceerd op een website. 

Tot dusver is het Overlegplatform Zwijnaarde geen representatief orgaan en de leden van de 

kerngroep spreken uit eigen naam. 

De kerngroep 

1. Bestaat uit minimum 5 en maximum 12 leden, komt minstens 4 keer per jaar samen ter 

voorbereiding van de vergaderingen van het Overlegplatform en wisselt onder elkaar frequent 

informatie en standpunten uit. 

2. Wordt telkens samengesteld voor 3 jaren, respectievelijk in de loop van het eerste en het vierde 

jaar volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad; lid zijn van de kerngroep is 

onbeperkt verlengbaar. 

3. Betracht in haar samenstelling een weerspiegeling te zijn van de Zwijnaardse bevolking. 

4. Wil van het Overlegplatform Zwijnaarde een voldoende gedragen burgerinitiatief maken en zoekt 

daarvoor draagvlak in Zwijnaarde. 

5. Zal zich conformeren aan het nog te nemen reglement van de Gentse gemeenteraad waarin zal 

bepaald worden aan welke voorwaarden een burgerinitiatief moeten voldoen om als voldoende 

gedragen te worden beschouwd voor een wijk of voor de bevolking, in toepassing van artikel 

304, §6, van het Vlaams decreet lokaal bestuur van 22/12/2017. 



 

Voorwaarden om lid van de kerngroep te worden (cumulatief) 

1. Belangen hebben in Zwijnaarde1, als inwoner of om persoonlijke of professionele redenen. 

2. Regelmatig   hebben deelgenomen aan vergaderingen van het  Overlegplatform Zwijnaarde. 

3. Beschikken over burgerlijke en politieke rechten. 

4. Geen onverenigbaarheden hebben (zie verder). 

5. Bereid zijn om de engagementsverklaring te ondertekenen op de 1e vergadering van de nieuw 

samengestelde kerngroep (zie verder). 

Onverenigbaarheden 

Lid zijn van de kerngroep van het Overlegplatform Zwijnaarde kan niet gecombineerd worden met: 

1. een verkozen politiek mandaat (gemeenteraadslid, provincieraadslid of Vlaams parlementslid); 

2. het zich verkiesbaar stellen voor een van deze mandaten, vanaf de bekendmaking van de 

kandidatuur (in dat geval trekt het lid zich terug uit de kerngroep tot de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad of tot 3 maanden na de verkiezingen); 

3. een uitvoerend politiek mandaat (schepen, burgemeester, gedeputeerde of Vlaams minister) of 

deel uitmaken van een beleidscel of kabinet op stedelijk, provinciaal of Vlaams niveau. 

Engagementverklaring van de leden van kerngroep (te ondertekenen op de 1e vergadering 

van de nieuw samengestelde kerngroep). 

1. Wij bekommeren ons om Zwijnaarde, meer bepaald 

- om de mensen die hier wonen, winkelen, school lopen, verzorgd worden en werken, 

- om onze gezondheid, onze mobiliteit, onze (verkeers-)veiligheid, onze leefbaarheid, 

- om onze omgeving en - in het bijzonder - de netheid, de inrichting van de publieke ruimte, de 

ruimtelijke ordening, de natuur en het groen, 

- om het aanbod aan diensten, cultuur, sport, zorg, onderwijs, openbaar vervoer en publieke 

dienstverlening in onze omgeving, maar ook het private en commerciële aanbod dat mee de 

leefbaarheid van Zwijnaarde bepaalt 

- om onze verenigingen, ons erfgoed en de tewerkstelling in onze buurt. 

2. Wij zien burgerparticipatie als 

- het opvangen, bundelen en bespreken van signalen uit de Zwijnaardse samenleving, met de 

bedoeling ze op de juiste agenda te plaatsen en de situatie te verbeteren, 

- een proces om goed geïnformeerd te worden over - en tijdig betrokken te worden bij - de 

besluitvorming van de diverse overheden m.b.t. Zwijnaarde, 

- een middel tegen apathie, onwetendheid, verzuring en onverdraagzaamheid bij de bevolking 

in onze directe omgeving, 

- een manier om mensen in Zwijnaarde met elkaar te verbinden, te emanciperen, een stem te 

geven, een termijnperspectief te bieden en mensen opnieuw greep te geven op hun directe 

omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Hier wordt de “wijk Zwijnaarde” bedoeld, zoals omschreven door de stad Gent na de fusie van 1977 - zie 

https://stad.gent/zwijnaarde/wijkkaart. 

https://stad.gent/zwijnaarde/wijkkaart


 

3. Wij werken loyaal samen en 

- wij bereiden de vergaderingen voor van het Overlegplatform Zwijnaarde – o. a. door de 

datum, locatie en agenda te bepalen; wij verdelen onder elkaar de rollen van moderator en 

verslaggever tijdens de vergaderingen en wij stellen ontwerpteksten op om deze te 

bespreken op het Overlegplatform Zwijnaarde met de bedoeling ze over te maken aan het 

bevoegde beleidsniveau 

- wij moedigen zoveel mogelijk mensen met belangen in Zwijnaarde aan om deel te nemen 

aan de vergaderingen van het Overlegplatform Zwijnaarde, 

- wij vragen om op deze vergaderingen sprekers uit te nodigen of geven zelf presentaties om 

informatie te delen en opinies te vormen, 

- wij vragen aan de stad Gent een wijk-aan-zet subsidie aan of andere vorm van subsidiëring, 

indien mogelijk, 

- wij kiezen onder elkaar één of meer vertegenwoordigers telkens het Overlegplatform 

Zwijnaarde met anderen kan samenwerken of in dialoog kan gaan of telkens het 

Overlegplatform Zwijnaarde wordt uitgenodigd om deel te nemen aan klankbordgroepen, 

adviesorganen en andere overlegvergaderingen – en wij brengen hierover verslag uit. 

4. Wij zijn correct, transparant, ongebonden, kritisch en bereid tot overleg: 
- wij zoeken en vragen zo veel mogelijk informatie over alles wat Zwijnaarde aanbelangt; wij 

verdiepen ons in deze informatie, met de bedoeling om anderen correct te informeren, 

- openheid en transparantie zijn de regel, zowel t.a.v. de andere kernleden, de Zwijnaardse 

inwoners als anderen; de uitzondering op deze regel zijn de gedachtewisselingen tussen de 

leden van de kerngroep onderling, zowel mondeling als per mail: deze zijn intern en worden 

niet gelekt, 

- als leden van de kerngroep hebben wij elk ons eigen netwerk, dat wij ook aanpreken in het 

belang van Zwijnaarde, maar in de vergaderingen van de kerngroep en het Overlegplatform 

Zwijnaarde stellen wij ons onafhankelijk en terughoudend op en laten de belangen van 

Zwijnaarde primeren; op vergaderingen van de kerngroep en van het Overlegplatform 

formuleren wij derhalve geen partijpolitieke standpunten, ook niet ten persoonlijke titel 

(d.w.z. in eigen naam), 

- wij stellen ons kritisch op t.a.v. het beleid en anderen, maar wel op basis van inhoudelijke 

argumenten; wij formuleren onze standpunten op een redelijke en hoffelijke wijze, met de 

bedoeling om de dialoog aan te gaan en de situatie te verbeteren, 

- wij zoeken naar partnerschappen, in en buiten Zwijnaarde, met allerlei groepen en personen 

om gemeenschappelijke belangen te verdedigen en wij zijn steeds bereid tot een  

constructieve dialoog met het beleid en groepen of personen, die eventueel andere belangen 

zouden hebben. 

5. Wij zijn onbezoldigde vrijwilligers en wij gebruiken onze deelname aan de vergaderingen van de 

kerngroep en van het Overlegplatform Zwijnaarde 

- niet om er persoonlijk financieel beter van te worden, 

- niet voor commerciële belangen, 

- niet voor partijpolitieke en electorale bedoelingen, 

- niet om de aandacht te vestigen op onze persoon, noch voor zelfverheerlijking, 

- niet om op een sluikse wijze of met een verborgen agenda specifieke voordelen te bekomen 

voor onszelf of voor anderen. 



 

Huidige kernleden: 

Jean-Pierre Blondeel: jean.blondeel@gmail.com 

Jacqueline Courtyn van de Voorde: racourtyn@skynet.be 

Arthur De Decker: dedeckertuur@hotmail.com 

Lieven De Wilde: lieven.dewilde@telenet.be 

Dennis Nevejans 

Peter Provenier: peter.provenier@telenet.be 

Daniel vander Mersch: daniel.vander.mersch@telenet.be 

Tom Van Wynsberge: tom.van.wynsberge@telenet.be 

Wijkregisseurs: 

Ann Manhaeve: ann.manhaeve@stad.gent / tel. 09 266 82 55 

Katelijne Van den Brande: katelijne.vandenbrande@stad.gent / tel. 09 266 82 43 

Postadres: 

Nieuwe Melac, Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw, Dorpsstraat, 31, 9052 Zwijnaarde 
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