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U bent niet de eigenaar van uw huis? Breng die a.u.b. ook op de hoogte
Deze informatie is namelijk ook voor eigenaars van belang.

Hebt u vragen over de toegankelijkheid van deze informatievergadering
voor personen met een beperking? Gentinfo kan u verder helpen.

GENTINFO - 09 210 l0 l0 - gentinfo@stad.gent
Van maandag tot en met zaterdag van I tot 1g uur
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Welkom op onze informatieavond over
de voorontwerpplannen voor:
¡ Steenakker
o Zwijnaardsesteenweg (tussen Galglaan campus UZ)
r Haardstedestraat (tussen Steenakker en Muilaardstraat)
¡ Muilaardstraat
¡ Louis Roelandtplein

Wanneer en waar?
r Woensdag B februari 2017 om 20 uur
o Buurtcentrum Nieuw Gent

Rerum Novarumplein 1BOC - 9000 Gent
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Beste buurtbewoner,

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de
Steenakker, de Zwijnaardsesteenweg (tussen de Galglaan en de
campus van het UZ), de Haardstedestraat (tussen de Steenakker en
de Muilaardstraat), het Louis Roelandtplein en de Muilaardstraat.

De voorontwerpplannen zijn klaar. U bent welkom op onze
informatieavond voor meer uitleg over deze plannen.

Aandacht voor veiligheid en comfort voor iedereen.

Veilig fietsverkeer, ruimte voor voetgangers en parkeergelegenheid
zijn belangrijke aandachtspunten in de Steenakker en de omliggende
straten.

Een apart dubbelrichtingsfiets- en wandelpad zal zorgen voor een
aaneengesloten netwerk rond de campus van het lJZom te fietsen en
te wandelen. Daarvoor krijgt de Steenakker éénrichtingsverkeer in de
richting van de Zwijnaardsesteenweg. Deze ingreep zorgt, samen met
een optimale heraanleg van het kruispunt Steenakker - Zwijnaardse-
steenweg, voor meer veiligheid en comfort voor alle weggebruikers.

om de snelheid af te remmen, worden alle betrokken straten smailer.
Het volledige projectgebied wordt toegankelijker voor minder mobiere
personen. Ook de oversteekplaatsen en de bushaltes krijgen een
aangepaste i nrichting.

Woonerven met ruimte voor ontmoeten en spel

Het Louis Roelandtplein en een deel van de steenakker (tussen de
Haardstedestraat en het Henri Storyplein) worden ingericht als
woonerf. Een woonerf is een autoluwe straat die zo is aangelegd dat
doorgaand verkeer wordt afgeraden. Zo komt er meer ruimte voor
ontmoeten en spel.

Meer groen in de straten

ln alle straten is er ruime aandacht voor meer groen in het
straatbeeld. Er komen grote groenzones en bomen in de
parkeerstroken waar mogelijk.

De riolering wordt grondig vernieuwd

FARYS staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een
gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart
van elkaar worden afgevoerd. Wat dat voor u en uw huis betekent,
hoort u op de informatieavond.

Timing en nutswerken

Tijdens deze informatieavond komen de voorontwerpplannen aan
bod. Wanneer de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken
gebeurt, ligt nog niet vast. De Stad Gent brengt u tijdig op de hoogte

Wel zullen er vooraf enkele kleinere werken gebeuren aan de nuts-
leidingen (voor water, elektriciteit, enz,). U ontvangt hierover tijdig
informatie via bewonersbrieven van de nutsmaatschappijen zelf .

Welkom op deze informatieiÛo nd

U wordt er ingelicht over:

o de voorontwerpplannen voor de heraanleg

o de rioleringswerken

De informatieavond vindt plaats
o op woensdag I februari 2017 om 20 uur

. in zaal'De Boot' van Buurtcentrum Nieuw Gent
Rerum Novarumplein 180C - 9000 Gent

Heel graag tot dan?

Na de informatievergadering vindt u de presentatie en plannen op
www.stad.genVopenbarewerken (kijk bij Gent Centrum)


