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Betreft : voorontwerpplannen Looppad/Schoenerstraat/Moerpad

Geachte,

De Stad Gent plant de heraanleg van de Schoenerstraat (deel), het Moerpad (deel) en het Looppad. De

voorontwerpplannen zijn klaar en we willen u met deze brief persoonlijk informeren over de inhoud en de

stand van zaken van dit dossier.

Projectgebied

¡ Het Looppad (tussen de Schoenerstraat en de Durmeschipstraat)

o Het middeneiland van de Schoenerstraat en de rijweg aan de kant van de even huisnummers

o Het eerste gedeelte van het Moerpad

¡ De straatmond van het wegje naar de garageboxen (achter huisnummers 23 en 25)

Redenen voor heraanleg

Het Looppad staat bij regenweer steeds onder water en de betontegels liggen op bepaalde plaatsen

verzakt. Dankzij deze heraanleg zal het Looppad beter toegankelijk worden. ln de Schoenerstraat zal de

grotere groenzone voor een verfraaiing van het straatbeeld zorgen en voor een veiligere doorstroming v¿n

het verkeer.
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Ontwerp

Het Looppad en het Moerpad (deel) worden heraangelegd als een fiets-en wandelpad in dubbele richting in

beton, met aan beide zijden voorzieningen voor een betere infiltratie van regenwater. Er komt een vlotte

en gemakkelijke aansluiting met de Schoenerstraat. ln de Schoenerstraat wordt het groene middeneiland

uitgebreid naar de kant van de woningen aan de even zijde. Dit betekent dat de rijweg daar verdwijnt en

groenzone wordt. Om deze huizen (nrs.22, 24,26,28,30,32) toegankelijk te houden, worden de opritten

doorgetrokken tot aan de overzijde van het groene uitgebreide middeneiland en sluiten daar aan op de

Schoenerstraat (kant voetpad). Het bestaande voetpad zal vervangen worden door een groen voetpad in

grasbetontegels, dwars door de nieuwe Broenzone. De bestaande rijrichtingen blijven behouden.

Rioleringswerken zijn in dit project niet van toepassing.

Stand van zaken

Op dit moment zijn deze plannen in ontwerpfase. U wordt tijdig verwittigd via een bewonersbrief over de

effectieve uitvoering van deze werken.

Meer informatie

De ontwerpplannen kunt u raadplegen op onze website www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm:

Looppad). U vindt ze ook als bijlage bij deze brief. Voor meer informatie kunt u terecht bij de projectleider

van Stad Gent, dhr. Stijn Bernaerdt, op het nummer 09 266 77 09 of via stijn.bernaerdt@stad.gent.

M de meeste chting,

ir. Di De Baets
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