Het masterplan voor Meulestede Noord doet uitspraken over mobiliteit, groenere
inrichting enzo verder. Die thema’s zullen in de conceptstudie voor
Muide-Meulestede worden meegenomen.
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WIJKBEWONERS EN STADSDIENSTEN DENKEN SAMEN NA
OVER MUIDE-MEULESTEDE

Een conceptstudie is een grondige oefening die voorafgaat aan een uitgewerkt
project. De Vlaamse overheid geeft subsidies voor dergelijke oefeningen aan steden
om hen te helpen de kwaliteit van projecten te verhogen.

NIEUWSBRIEF
MEULESTEDE NOORD, april 2015

In Muide-Meulestede hebben bewoners samen met de Stad Gent zo een subsidie
aangevraagd én gekregen. Wijkbewoners en de Stad Gent willen via de studie
bestaande plannen en nieuwe ideeën samenbrengen in een samenhangende
aanpak voor een leefbare en duurzame wijk.
Bij de opmaak van dit plan rekenen we ook op u. Hou zeker uw brievenbus in de
gaten, want wij nodigen u in dit voorjaar graag uit om mee na te denken en te doen.

In het masterplan was er een verregaand
idee om grote delen van de bestrating en
verharding in Meulestede te verwijderen.
Het stadsbestuur denkt er momenteel
niet aan om volledige straten om te
zetten in groenzones. Waar er echter niet
nuttige verharding ligt, kan wel worden
onderzocht of die zones niet beter groen
kunnen worden ingericht.
Het omzetten van verharding naar groene
ruimte kadert in acties tegen de
klimaatsverandering. Grote oppervlaktes
van verharding maken een plek
hittegevoelig. In de stad kan het in de
zomer veel warmer worden dan op het
platteland. Muide-Meulestede is één van
de plaatsen in Gent die hoog scoren op
hittegevoeligheid.
Groene zones laten ook gemakkelijker
water door. Ze zijn nodig om water op
te vangen bij hevige regenval. De
riolering kan dit niet alleen slikken.
Hevige regenbuien worden gezien als
één van de effecten van de
klimaatsverandering.

Meer info?

Wannes Haghebaert
Stedelijke Vernieuwing
Stad Gent
09 266 82 33
wannes.haghebaert@gent.be

V.u.: Paul Teerlinck - stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent- 2015

IS MEULESTEDE WARMER
DAN DE REST VAN GENT?

HOE ZIT HET MET HET MASTERPLAN VOOR MEULESTEDE NOORD?
In de zomer van 2014 waren er persartikels en een infovergadering over een
masterplan voor Meulestede Noord. Dit masterplan beschreef een aantal ideeën
over nieuwe woonvormen, mogelijke locaties, de herinrichting van straten, pleinen
en parken, en de plaats van de fiets en de auto in de buurt.
Het masterplan was een denkoefening van architecten, in opdracht van de Vlaamse
bouwmeester. Het stadsbestuur organiseerde op 19 juni 2014 een infovergadering
waarop het masterplan toegelicht werd.
In het masterplan stonden ideeën, geen beslissingen. Tijdens de infovergadering
gaven verschillende buurtbewoners hun mening over de ideeën in het masterplan.
Het stadsbestuur heeft ondertussen het masterplan en de reacties verder
onderzocht.
In deze nieuwsbrief leest u welke ideeën het stadsbestuur verder wil bekijken
en de manier waarop u hierbij betrokken zal worden.

Redersplein en omgeving
Op de kop van Meulestede plant het
stadsontwikkelingsbedrijf sogent
woningen.
De Stad en sogent zullen hierover in
het najaar van 2015 verder over
communiceren. Het ontwerp zal
onder meer afhangen van de
plannen voor de nieuwe
Meulestedebrug.
Het Redersplein voor de
Sint-Antoniuskerk blijft open tot aan
het water. Op de oever aan het einde
van de Meulestedekaai groeit
uitzonderlijke vegetatie. Daarom blijft
deze zone ook vrij van bebouwing.

Kabelsteeg
Er komen paaltjes in de Kabelsteeg.
Die moeten sluipverkeer in het
zijsteegje tussen de
Meulesteedsesteenweg en de
Meulestedekaai vermijden.

Meulesteedsesteenweg

Achter de huizen in de Meulesteedsesteenweg, in de omgeving van de
Goedendagstraat, ligt een braakliggend terrein. Stad Gent en Sogent willen wil er
graag sociale koopwoningen bouwen. Omdat de regelgeving van de Vlaamse
overheid is gewijzigd, dient het stadsbestuur eerst uit te klaren wat de
mogelijkheden zijn.
Zodra er eerste plannen of schetsen zijn, zullen de bewoners van de
Meulesteedsesteenweg betrokken worden.

IDEEËN VOOR MEULESTEDE NOORD
OP DE KAART

Meulestedebrug
Waterwegen en Zeekanaal NV, een Vlaams
agentschap, bereidt de vervanging van
Meulestedebrug voor. In de loop van 2015
mag u een uitnodiging verwachten voor
een infomarkt over dit project.
Er komen betere verbindingen voor
voetgangers en fietsers.

Meeuwstraat
In tegenstelling tot wat er in het
masterplan staat, wil het stadsbestuur
geen bebouwing in Meulestedepark.
De Stad wil wel samen met de bewoners
van de Meeuwstraat nadenken over
de afwerking en het gebruik van de
parkrand.

Goedendagstraat – Marseillestraat

Op het braakliggend terrein tussen de Goedendagstraat en de Marseillestraat,
achter de tuinen en garages van de bestaande woningen, komt er een
community-land-trustproject (CLT-project). Dit is een nieuwe vorm van betaalbaar
wonen waarbij u een huis koopt of bouwt, maar geen eigenaar wordt van de grond
waarop dit huis staat.
Samenlevingsopbouw vzw en een sociale huisvestingsmaatschappij onderzoeken
de mogelijkheden om zulke woningen samen te bouwen.
Samenlevingsopbouw heeft hierover al oproepen gelanceerd in de wijk, onder de
noemer CLT Gent. De planning voor dit project is nog niet gekend. Vooraleer aan de
bouw begonnen wordt, moeten er eerst een aantal juridische zaken verder
onderzocht worden.
In de Goedendagstraat komt er mogelijks tuinuitbreiding. De Stad Gent neemt
contact op met de eigenaars, wanneer er meer duidelijkheid is.
Wilt u meer weten over CLT-Gent? Contacteer dan Emma Van Mullem van
Samenlevingsopbouw (0488 90 08 48 of emma.van.mullem@samenlevingsopbouw).

