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Brandstraat

Geachte,

De Stad Gent en FARYS plannen de heraanleg van de Brandstraat. De voorontwerpplannen voor
deze heraanleg werden reeds toegelicht op een spreekuur van de Stad Gent op dinsdag 14 juni
201.6, waartoe de bewoners uitgenodigd werden.

Tijdens dit spreekuur deden verschillende inwoners een aantal suggesties tot aanpassing op de
voorontwerpplannen. Ondertussen werden deze suggesties stadsintern besproken en koppelen
we de voornaamste wijzigingen naar u terug.

Het ontwerp

Wat wijzigt er?

Ter hoogte van de Sint-Antoniuskring (Brandstraat 3) waren een bank en spelprikkel
voorzien. Na overleg wordt deze ruimte anders ingevuld en komen er twee
parkeerplaatsen. De spelprikkelverhuist naar het kruispunt met de Holstraat. Op deze
nieuwe locatie ligt de spelprikkel aan de zonnige zijde van de straat en markeert hij ook
duidelijk het begin van het woonerf. Door deze ingreep stijgt het geplande aantal
parkeerplaatsen in de Brandstraat van 12 naar 13.

De parkeerplaats aan de oneven zijde, recht tegenover huisnummer 14, verhuist naar de
even zijde, aansluitend aan de parkeerplaatsen ter hoogte van de huisnummers22lot26

ln het ontwerp werden heel wat paaltjes voorzien. Deze zijn, binnen het concept van een
woonerf, nodig om wagens op voldoende afstand tot de woningen te laten rijden, De

effectieve locatie van de paaltjes werd grondig bekeken. Mogelijke conflicten met de
toegang tot de woningen werden opgelost.



Er komt waarschijnlijk in eerste instantie slechts één groenslinger dichtbij het kruispunt
met de Holstraat. De Stad Gent spreekt hierover nog met de eigenaars van de betrokken
woningen.

W at b I ijft o n gew ij zig d?

De Brandstraat zal ingericht worden als woonerf. De straat biedt onvoldoende ruimte om

te werken met een klassiek profiel, bestaande uit een rijweg met verhoogde brede

voetpaden. Bovendien is de verkeersintensiteit er relatief laag. Bijgevolg is een woonerf
de beste keuze met de grootste bescherming voor de voetganger (binnen de wegcode).

ln het nieuwe ontwerp zijn vier bomen voorzien. Deze blijven behouden. De keuze valt op

zuilvormige bomen die het open zicht van de straat niet zullen belemmeren. De bomen

worden beschermd tegen mogelijke aanrijdingen door een kleine opstaande boordsteen.

Procedure
Voordat de eigenlijke heraanleg start, zullen de nutsmaatschappijen werken plannen in uw straat.
Zij komen langs om allerhande leidingen te vernieuwen (bvb. elektriciteit, drinkwater, enz.) en

zullen u hiervan vooraf op de hoogte brengen door middel van bewonersbrieven. Pas nadat hun

werken afgerond zijn, kunnen de eigenlijke wegen-, en rioleringswerken beginnen (voorlopige

timing is midden 2018). Voorafgaandelijk zal u opnieuw door ons geÏnformeerd worden.

Eigenaar - huurder
Bent u huurder van de woning? Mogen we u even vragen ook de eigenaar van de woning op de

hoogte te brengen van deze ontwerpplannen en de geplande werken?

lnformatie
U kunt het gewijzigde ontwerpplan ook op onze website terugvinden op

www.stad.gent/openbarewerken (tik 'Brandstraat' in het zoekvenster in). lndien u nog vragen ter
verduidelijking heeft, dan kan u terecht bij dhr. Stijn Bernaerdt op stiin.bernaerdt@stad.gent of
op 09 266 77 09.
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