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Gent: Bagattenstraat en omgeving 

 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

 
De stad Gent en FARYS plannen de heraanleg van de cluster Bagattenstraat, Savaanstraat, 
Jeruzalemstraat, Rozendaalken, Sint-Barbarasteeg, Pollepelstraat en Sint-Liesbetsteeg. De 
voorontwerpplannen voor deze heraanleg werden al toegelicht op een infomoment van de stad Gent 
en FARYS, op dinsdag 28 maart 2017. U kunt deze presentatie nog steeds raadplegen op 
www.stad.gent/openbarewerken (Gent Centrum > Openbare Werken in ontwerpfase).  
 
Tijdens dit infomoment deden verschillende inwoners een aantal suggesties tot aanpassing op de 
voorontwerpplannen. Ondertussen zijn deze suggesties stadsintern besproken en heeft het college 
van burgemeester en schepenen de ontwerpplannen goedgekeurd. Wij koppelen de voornaamste 
wijzigingen naar u terug. 
 
Het ontwerp 
 
Wat wijzigt er? 
 
Rozendaalken 

 In Rozendaalken waren geen parkeerplaatsen voorzien. Na overleg komen er 7 
parkeerplaatsen langs de blinde gevel van het Rijksarchief.  

 
Savaanstraat 

 In de Savaanstraat (deel voetgangersgebied) komen er geen zitbanken recht tegenover 
huisnummer 104 en huisnummer 114.  
 

Bagattenstraat 
 De bomen in de Bagattenstraat krijgen een andere locatie in functie van de inritten en 

doorgang naar de parkeergarages. Er komen zuilvormige bomen op ruime afstand van de 
gevels. 

 
 Aan de serviceflats Rosendael streeft men naar een naadloze overgang aan de inkom, voor 

de toegankelijkheid van rolstoelgebruikers en rollators. Er komt geen hellend vlak. 
 

 Voor een veiligere aansluiting van fietsers komende van de Bagattenstraat richting 
Nederkouter, zullen aan de aansluiting met de Nederkouter haaientanden en de nodige 
verkeersborden voorzien worden. Eventuele bijkomende maatregelen ter beveiliging van dit 
kruispunt komen aan bod bij de heraanleg van de Nederkouter zelf.  



 
 
 
    

    
 
 

  

 Ter hoogte van het rustoord Privilege komt een voetpaduitstulping met verlaagde 
boordsteen, in plaats van een doorlopende parkeerstrook. Deze voetpaduitstulping zal 
foutparkeren verhinderen. Op de voetpaduitstulping kunnen rolcontainers aangeboden 
worden voor vuilnisophaling. 

 
Fietsenstallingen 

In het ontwerp zijn er heel wat fietsenstallingen voorzien. Het aantal fietsenstallingen blijft 
behouden. De effectieve locatie van deze fietsenstallingen werd grondig bekeken. Mogelijke 
conflicten met de toegang tot de woningen werden opgelost. 

 
 
Wat blijft ongewijzigd?  
 

 De Kiss & Ride-zone van 3 parkeerplaatsen blijft behouden aan het einde van de 
Savaanstraat, aan de kant van de Pollepelstraat. Dit blijft de meest geschikte locatie. Een 
andere locatie van de Kiss & Ride-zone zal de verkeersmoeilijkheden bij piekmomenten aan 
het college niet oplossen. Sensibiliseren om ‘slim te schakelen’ is noodzakelijk. Wie ‘slim 
schakelt’, kiest op het juiste moment het gepaste vervoermiddel. Het komt erop aan bewust 
na te denken over de manier waarop ouders en kinderen van A naar B gaan.  
 

 Het aantal fietsenstallingen in de Savaanstraat (deel voetgangersgebied) blijft behouden, 
gelet op de noodzaak ervan. IVAGO doet op regelmatige basis rondes voor de ophaling van 
eventueel zwerfvuil ter hoogte van de fietsenstallingen en de grote plantvakken.  

 
 Aangezien de Bagattenstraat als fietsstraat aantakt op de autoluwe Sint-Pietersnieuwstraat 

zal een fietsoversteek hier niet gefaciliteerd worden.  
 

 De laad- en loszone ter hoogte van de Vooruit blijft behouden. Aangezien de totale lengte 
circa 27 m bedraagt is deze zone voldoende om het laden en lossen van grote 
vrachtwagens toe te laten. Leveringen moeten eventueel op elkaar afgestemd worden zodat 
grote vrachtwagens niet terzelfdertijd leveren.  

 
Procedure 
Voordat de eigenlijke heraanleg start, zullen de nutsmaatschappijen werken plannen in uw straat. 
Zij komen langs om allerhande leidingen te vernieuwen 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. Wij voorzien momenteel de start van de wegen- en 
rioleringswerken in het voorjaar van 2019. Voorafgaandelijk krijgt u opnieuw informatie van ons. 
 
Eigenaar – huurder 
Bent u huurder van de woning? Mogen wij u even vragen ook de eigenaar van de woning op de 
hoogte te brengen van deze ontwerpplannen en de geplande werken?  
 
Informatie 
U kunt de gewijzigde ontwerpplannen op onze website terugvinden op 
www.stad.gent/openbarewerken (tik ‘Bagattenstraat’ in het zoekvenster in). 
 
 
Hoogachtend 
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Algemeen directeur TMVW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Stad Gent 


