
 

 
 

 

 Besprekingsverslag 

 

 

Plaats en datum Referentienummer Kenmerk 

Gent, 9 maart 2016 22870050_BV_klankbordgroep 22870050/VVA/vdw 

 

Plaats en datum bespreking 

Oostakker, 2 maart 2016 

 

Aanwezig 

Groendienst Stad Gent 

Mobiliteitsdienst stad Gent 

Schepen Watteeuw 

Groendienst stad Gent 

Dienst Wegen, bruggen en waterlopen stad Gent 

Stedenbouw Stad Gent 

De Lijn 

Sweco (studiebureau) 

Vertegenwoordigers uit nagenoeg alle belangengroepen:  

 handelaars, middenstand / dekenij / minder validen / bewoners / senioren / jeugd 

 (zie aanwezigheidslijst in bijlage) 

Afwezig 

/ 

Kopie aan 

allen 

 

Betreft 

Klankbordgroep Oostakker 

Agenda 

 
1. Overlopen verslag participatiemomenten van 2 en 8 december 2015 

2. Aftoetsen van het eerste concept (uitgewerkt door de diensten van stad Gent) 

3. Bespreking mogelijkheden Kiosk 

4. Afstemmen ontwerpplannen Eekhoutdriesstraat, Oude Holstraat, Gasthuisstraat 

5. Verdere afspraken 

 

1 Resultaten Participatie (kort overlopen verslag van de participatie) 

 

Aanwezige knelpunten: 

 Oostakkerdorp dient in huidige toestand voornamelijk als P en R / parking 

 veel aanwezig sluip en vrachtverkeer door het dorp 

 te steenachtig 

 ontbreken van een eenheid 

 veiligheid zwakke weggebruiker: breedte voetpaden, looplijnen, aansluitingen voet en fietspa-

den naar zijstraten 

 verwarrende kruispunten 

 snelheid is hoog 

 nood aan betere bushalteaccommodatie 

 trappen gemeentehuis 
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 veel stilstaande bussen op het plein 

 nood aan degelijk sanitair <-> DIXI 

 

Suggesties/randvoorwaarden: 

 parkeren ifv de bestemming:  

 blauwe zone in het dorpscentrum ifv bezoek aan handelaars, bib, gemeentehuis,… 

 langparkeren ifv de pendelaars naar Gent centrum of Volvo: buiten het centrum 

 groener plein 

 multifunctioneel plein 

 aanwezigheid water 

 dorpsgevoel creëren 

 kiosk 

 terrassen 

 sfeer en verlichting 

 circulatie openbaar vervoer 

 

2 Bespreking voorgesteld concept 
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2.1 Algemeen 

 

Bij opmaak van het concept werd rekening gehouden met enkele randvoorwaarden: 

 het BPA is van toepassing: aandacht mbt aanwezig groen: bij het wegnemen van het aanwe-

zige groen dient minstens dezelfde hoeveelheid gecompenseerd te worden op een andere 

plaats op het plein; 

 rekening houden met winterzon – zomerschaduw: klimaatadaptatie. Hieromtrent is een afzon-

derlijk onderzoek lopende; 

 de verkeersrotatie: toepassing enkel richtingsverkeer; 

 rekening houden met historische oorsprong: nl: de oorspronkelijke locatie van de dorpsplaats 

was een kleinere verhardingszone thv woningen nr 12 tem 19  versus oorspronkelijk Dries 

(groene zone met bomen en kiosk); 

 locatie kiosk en historiek; 

 in het voorliggend concept wordt voorgesteld om de bushaltes te groeperen thv de Sint-Lau-

rentiuslaan (kant groenzone); 

 Het oorlogsmonument wordt liefst behouden. 

 

Bedenkingen/vragen: 

 Gevels (kant oud gemeentehuis, horeca, bib) waar in de namiddag en avond zonlicht schijnt, 

worden geïsoleerd van het plein door de druk bereden rijweg (weliswaar in 1 rijrichting). De 

rijweg dient telkens nog overgestoken te worden: 

 er wordt gevraagd hoe breed het voetpad aan deze zijde voorzien is: 3 à 4m; 

 bomenrij aan deze zijde van het plein is minder waardevol en kan eventueel schuiven ifv 

het schuiven van de rijweg richting plein en het verbreden van de voetpadzone/terrassen; 

 voorstel: het volledige plein als verhoogd plateau aanleggen, rijstrook duidelijk af te bake-

nen, oversteken zal eenvoudiger worden; 

 bedenking intensiteit verkeer in de éénrichtingsstraat; 

 afbakening voetpad d.m.v. hoogteverschil van 2 cm om een duidelijke afbakening voor min-

der validen/slechtzienden te voorzien, want is anders moeilijk te interpreteren wanneer er 

een volledige gelijkgrondse aanleg is.  

 Nieuwe rijweg tussen pastorie en kerk: conflict met huidig gebruik van deze zone voor kermis 

en terrassen horeca in de zomer. Deze ruimte dient gecompenseerd te worden op het plein. 

 Afsluiten van de rijweg bij kermis? Op het plein zijn geen dubbelrichtingsstraten meer aanwe-

zig. Na te kijken hoe het verkeer kan afwikkelen tijdens deze feesten. De bus moet nog op het 

plein kunnen tijdens evenementen. 

 Men vraagt of de bocht van de Pijkhoekstraat – en de nieuwe straat tussen kerk en pastorie 

voldoende groot is voor de bus. Hiermee wordt rekening gehouden bij het verder uitwerken 

van het plan.  

 Bedenking: rijweg kant apotheek toch dubbelrichtingsverkeer voorzien? De meerderheid 

wenst hier toch enkelrichtingsverkeer op het volledige plein. 

 Gebruik van het plein: bewoners versus bezoekers: voorkeur van bewoners om enkelrich-

tingsverkeer in te voeren. 

 Verkeer die niet thuishoort op het plein moet weg uit de dorpskern.” 

 Oversteekplaatsen te voorzien in de belangrijke looplijnen (oa de kortste weg om het plein 

over te steken). 
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 Wandelpaden voldoende breed voorzien zodat ook fietsers gebruik kunnen maken van deze 

korte routes. 

 In 2012 werd reeds door de bewoners gevraagd om het groen in de Sint-Laurentiuslaan te 

verbinden met het groen op het dorpsplein. 

 Handelszaken in het begin van de Gentstraat hebben nood aan parkeerplaatsen. In het ont-

werp van de Gentstraat is hiermee rekening gehouden, meldt stad gent. 

 Bereikbaarheid kerk met ceremoniewagen tot aan kerk: toegang te voorzien alsook een draai-

mogelijkheid. 

 Er dient voorkomen te worden dat er geparkeerd zal worden op het grasplein. 

 Water op het plein: buffering van het regenwater mag van de bewoners op het plein gebeu-

ren.  

 Worden op het plein ondergrondse afvalcontainers voorzien? 

 De woningen rondom het plein kunnen mee in het dorpsgevoel opgenomen worden door het 

aanleggen van hetzelfde type verharding als op het plein tot tegen de gevels. 

Voetgangersgebied tussen kerk en plein: idee om enkel bus hierover te laten rijden wordt geop-

perd maar nadien toch gekozen om dit liever niet te doen. 

 

 
2.2 Rotatie Bus 

 

De circulatie van de bus is zeer bepalend in het ontwerp voor een nieuwe dorpskern. De Lijn 

meldt dat op het plein veel buslijnen aanwezig zijn (lijn 37 en bundel 70 (70,71,72,73,74)) per lijn 

komen er 4 bussen per uur. Hierbij komen nog de 2 extra bussen per uur die naar Wittewalle 

gaan en de 2 extra bussen naar Volvo. (+ belbus). 

 

 
 

Op het plein heeft De Lijn nood aan 2 bufferlocaties + 1 bushalte die op hetzelfde ogenblik in ge-

bruik genomen kunnen worden.  

 

Consequenties bij wijziging aan de inrichting van het plein of het wijzigen aan de bushaltes: 
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Mogelijkse wijziging in de schema’s van de Lijn om de frequenties aan te kunnen houden. Indien 

beslist wordt om de lus rond het plein groter te maken, is het belangrijk dat de bus telkens voor-

rang krijgt op de aansluitende straten. Hier kan het principe van een grote rotonde toegepast wor-

den waarbij de lus rond plein en kerk in de voorrang is. Conclusie: de Lijn onderzoekt de moge-

lijkheden ifv het enkelrichtingsverkeer en de nieuwe rijweg tussen kerk en pastorie. 

 

Een idee wordt geopperd om eventueel een bushalte te voorzien voor het OCO? Bedenking hier-

bij is de schoolgaande kinderen hier zeer vaak langskomen. De bushaltering kan ook aan de 

zijde van de kerk ipv de zijde van het OCO. 

 

Haltering thv het gemeentehuis dient zeker te schuiven. Een bushaltering thv plein aan de Groe-

nehoekstraat is niet mogelijk gezien de bus hier niet kan draaien. 

 

In huidige toestand is het voor de busgebruikers vaak verwarrend waar de bufferruimte is (wan-

neer de buschauffeur pauze heeft) en waar de effectieve opstapplaats is.  

Deze bufferruimtes mogen niet ten kosten van andere belangrijke invullingen op het plein. 

Daarom wordt voorgesteld om de bufferruimte te voorzien aan de Sint-Laurentiuslaan, aan de 

kant van het park. Bewoners vragen welke impact dit heeft op de bewoners in de Sint-Laurenti-

uslaan (vnl de appartementsgebouwen.  

Er kan overwogen worden om het standbeeld van Mieke Vlaai te verplaatsen ifv het creëren van 

een extra parkeer/bufferplaats.  

 

 
2.3 Parkeren 

 

Belangrijk: de locatie van het parkeren dient in relatie te staan met het doel: 

 kort parkeren ifv bezoek aan de handelaars: bv langsheen de gevels kant apotheker 

wanneer geen parkeerplaatsen ter beschikking zijn gaan mensen weg uit centrum; 

 lang parkeren ifv bewoners; 

 lang parkeren ifv pendelaars: weg van het plein. 

Vooral tijdens de spitsuren is er grote nood aan parkeerplaatsen. 

Er dient een logische inplanting te gebeuren, nl. blauwe zone te voorzien  in het dorp. 

Exacte saldo na te gaan. Melding werd gedaan dat er minder parkeerplaatsen mogen komen in 

het nieuwe ontwerp indien de parkeerplaatsen niet de ganse dag worden ingenomen door pende-

laars. 

Voorstel om het langparkeren in te planten t.h.v. het plein aan de Groenehoekstraat of thv de 

brug aan de R4. 

Vraag om voldoende grote parkeervakken te voorzien. Zeker voor de vakken waar er frequent in 

en uit wordt gereden. De stad meldt dat hier inderdaad rekening mee wordt gehouden. 

 

 
2.4 Fietsroutes 

 

Door Oostakkerdorp liggen enkele belangrijke fietsassen, bv. de verbinding tussen de Gentstraat 

en Gasthuisstraat, oostelijke aansluitpunten (bredestraat, Sint Laurentiuslaan). 

 

De circulatie voor de fietsers is niet helemaal duidelijk:  

 dienen de fietsers het éénrichtingscircuit ook te volgen op de rijweg? 

 kunnen fietsers over de paden op het plein? (welk type verharding wordt voorzien voor deze 

paden (fietsvriendelijk?). 
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2.5 Feesten/evenementen 

 

Hoe kan de instandhouding van het gras/plein gegarandeerd worden bij evenementen, kermis-

sen,…. Er wordt voorgesteld om een plankenvloer aan te brengen op het gras. 

Ifv kerstmarkt, kermis: kunnen de paden op het plein voldoende breed voorzien worden zodat in 

natte seizoenen ook gebruik gemaakt kan worden van het plein. 

Op basis van het nieuwe ontwerp kunnen de organisatoren van de evenementen in het dorp on-

derzoeken hoe de opstelling optimaal kan gebeuren. 

 

 

3 Kiosk 

 

 
 

 Historiek van de kiosk:  

Vroeger had de kiosk een zinken dak met ruitjes, een metalen balustrade en trap en geen kelder.  

Tijdens de oorlog ‘40-‘45 is onder de kiosk een betonnen kelder (schuilkelder/bunker) gebouwd, 

hierdoor is de sokkel verbreed. Om deze te camoufleren is er een haag rondom voorzien waar-

door de afstand tussen de kiosk en het maaiveld rondom veel groter geworden is=> grotere barri-

ère om gebruik te maken van de kiosk. 

Ondertussen werd in de betonnen kelder betonrot vastgesteld en zijn de muren in slechte staat. 

De ondergrondse ruimte is o.w.v.  de inefficiënte indeling niet zo interessant. 

Ook omwille van de parkeerplaatsen rondom de kiosk is het gebruik niet optimaal. (parkeerver-

bod aan te vragen bij activiteiten)  

 

 Kiosk: wat willen de mensen? 

Activiteiten:   

- fanfare: kaas en wijnavond werd hierin vroeger georganiseerd 

- chiro 

-…. 

=> voorstel om alle verenigingen samen te brengen om hierover eens na te denken. De dekenij 

neemt hiervoor het initiatief. 
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 Kiosk: wat met de kelder? 

Eventueel een nieuwe kelder voorzien zodat een nuttige ondergrondse ruimte gecreëerd kan 

worden.  

In huidige toestand zijn de nutsvoorzieningen aan de sokkel voor iedereen bereikbaar (niet vei-

lig…) eventueel de nutskast inwerken in de nieuwe sokkel. 

Bij het renoveren van de kiosk is het belangrijk om een identieke look  aan de originele kiosk te 

behouden. 

 

 

4 Ontwerpen omliggende straten 

 
4.1 Eekhoutdriesstraat 

 

Voor de Eekhoutdriesstraat werd reeds een wegenisontwerp ingetekend. Hierbij werd een rijlo-

pen met breedte van 5m voorzien met aan beide kanten grasberm met bomen en plaatselijk ifv 

gesloten bebouwingen enkele parkeerplaatsen. Op dit moment is ook een voetpad voorzien aan 

de kant van de oude holstraat. 

Er is vraag naar een voetpadverbinding van het rusthuis tot aan Oostakkerdorp. 

Er wordt gevraagd om de toegankelijkheid voor slechtzienden in de hele straat te voorzien. De 

stad meldt dat de totale oppervlakte van de verharding nog steeds verantwoordbaar dient te zijn 

voor straten buiten het centrum. 

Er wordt gevraagd waarom er geen fietspad voorzien is in de Eekhoutdriesstraat: de hoofdfiets-

route is via de Borkelaarslaan en de gasthuisstraat. 

Parkeerplaatsen voor medewerkers van drukkerij: oplossing te zoeken binnen ontwerp? 

 
4.2 Gasthuisstraat 

 

De stad heeft ook voor deze straat reeds enkele jaren geleden een wegenisontwerp opgemaakt. 

De plannen worden samen met het verslag meegestuurd naar de klankbordgroep. 

De klankbordgroep meldt dat de nood aan de heraanleg in de Gasthuisstraat zeer hoog is. 

 

 

5 Verdere afspraken 

 

 De stad zal de input van deze klankbordgroep verwerken. Binnen een 2 tal maanden zal een 

nieuwe klankbordgroep plaatsvinden waarbij er een verder uitgewerkt concept zal worden be-

sproken. 

 De Lijn onderzoekt de mogelijkheden en de consequenties voor het verplaatsen van de bus-

haltes en bufferzones en de impact van het invoeren van enkelrichtingsverkeer op het plein 

(reistijd). 

 Er wordt voorzien om in 2018 van start te gaan met de wegenis en rioleringwerken in de Eek-

houtdriesstraat (na realisatie Wittewalle) en aansluitend Oostakkerdorp.  

 

Opgemaakt door 

Veerle Vancayzeele 

Sweco Belgium NV 


