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Sasstraat 
 
Geachte 

De Stad Gent en FARYS plannen de integrale heraanleg van de volledige Sasstraat.  
De voorontwerpplannen hiervoor zijn klaar en we stellen ze graag aan u voor.  
 
Het voorontwerp  
De Sasstraat krijgt een nieuwe rijweg in asfalt en aan beide zijden verhoogde voetpaden in 
betonstraatstenen. Aan de kant van de oneven huisnummers komt er opnieuw een 
parkeerstrook. Deze parkeerstrook wordt aangelegd in kasseien. In het voorontwerp zijn ook 
bijkomende fietsenstallingen voorzien. De huidige rijrichting blijft bewaard. De inrichting van de 
straat op vandaag, blijft dus ook na de heraanleg grotendeels behouden. 

Natuur in uw buurt 

De Sasstraat is een smalle straat. Daardoor is er in het nieuwe ontwerp geen mogelijkheid om 
bomen te voorzien. De kruinen zouden te dicht bij de gevels komen. Toch hecht de Stad Gent 
bijzonder veel belang aan de inbreng van groene elementen (planten, bloemen, struiken, …) in 
het straatbeeld. Niet alleen maakt  dit de straat aangenamer en gezelliger, maar het draagt ook bij 
tot de klimaatdoelstellingen, die de Stad wil behalen. Groen in de buurt verbetert het klimaat en 
de luchtkwaliteit. Planten koelen de stad af, ze produceren zuurstof en filteren fijn stof. Goed om 
ze in de buurt te hebben! 
 
Verticale groeiers 
Op drie verschillende plaatsen in de parkeerstrook zijn daarom plantvakken voorzien. In deze 
vakken komt telkens een stevig verticaal hekwerk, waar klimplanten voluit groeikansen krijgen. 
Dit zal zorgen voor mooie groene ‘zuilen’ in het straatbeeld, zonder storend te werken voor de 
nabijgelegen woningen.  
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Aan de inwoners van de Sasstraat 



Straatgeveltuintjes 
En ook u kan meehelpen aan de vergroening van uw straat! Voor iedere woning is er ruimte om 
een straatgeveltuintje te plaatsen. Straatgeveltuintjes zijn een eenvoudige manier om de buurt te 
verfraaien en natuur naar de straat te brengen. De Stad Gent doet dan ook een warme oproep 
aan alle inwoners van de Sasstraat om na te denken over de plaatsing van zo’n tuintje voor de 
gevel. Heeft u interesse en wenst u nu al wat meer info, dan kan u steeds terecht op 
www.stad.gent/geveltuinen.  
 
Procedure 
Op vandaag stellen we graag de voorontwerpplannen aan u voor. Dit betekent echter niet dat de 
werken onmiddellijk starten.  
 
Eerst zullen de nutsmaatschappijen werken plannen in de omgeving.  Zij komen langs om 
allerhande leidingen te vernieuwen (bvb. elektriciteit, drinkwater, enz.). Zij zullen u hiervan vooraf 
op de hoogte brengen door middel van bewonersbrieven. Pas nadat hun werken afgerond zijn, 
kunnen de eigenlijke wegenwerken beginnen. Wij verwachten in 2019 te kunnen starten. Deze 
timing is echter onder voorbehoud van een verder gunstig administratief verloop van het dossier. 
Sowieso zal u voor de aanvang van de werken opnieuw door ons verwittigd en geïnformeerd 
worden. 
 
Binnenloopmoment 
Indien u nog vragen heeft na het lezen van deze brief, dan bent u van harte uitgenodigd op het 
binnenloopmoment van de Stad Gent. U kunt er vrijblijvend de plannen inkijken en vragen stellen.  
 
Het binnenloopmoment vindt plaats in Buurtcentrum De Vaart – Emiel Hullebroeckplein 1  – op 
donderdag 12 oktober 2017. U kan tussen 19 uur en 21 uur doorlopend een persoonlijke 
toelichting over de plannen krijgen.   
 
Na het spreekuur kunt u het voorontwerpplan ook op onze website terugvinden op 
www.stad.gent/openbarewerken (tik ‘Sasstraat’ in het zoekvenster in). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
ir. Dirk De Baets 
Directeur-manager 
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