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Aan de bewoners 

 

Gent, mei 2018 

Heraanleg Schepenenvijverstraat en omgeving 

 

 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

 

De stad Gent en FARYS|TMVW plannen de heraanleg van de Schepenenvijverstraat, Pieter 

Vanderdoncktdoorgang, Sint-Kristoffelstraat, Lange Boomgaardstraat, Pelikaanstraat, Belgradostraat 

en Abeelstraat. De voorontwerpplannen voor deze heraanleg werden toegelicht op een infomoment 

van de stad Gent en FARYS|TMVW op dinsdag 6 december 2016, waarop de bewoners uitgenodigd 

werden.  

 

Tijdens en na dit infomoment deden verschillende inwoners suggesties tot aanpassing van de 

voorontwerpplannen. Ondertussen werden deze suggesties stadsintern besproken en heeft het 

college van burgemeester en schepenen de ontwerpplannen met aanpassingen na het infomoment 

goedgekeurd. Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de belangrijkste aanpassingen 

en het verdere traject.    

 

Mobiliteit 

 

Naar aanleiding van de opmerkingen op de infoavond over de verkeersveiligheid werd het 

voorontwerpplan bijgewerkt.  

 

Waar mogelijk zijn enkele snelheidsremmende maatregelen opgenomen in het ontwerp. Zo werden 

onder andere extra as-verschuivingen voorzien. Dit in de Pelikaanstraat, Belgradostraat, Abeelstraat 

en de Sint-Kristoffelstraat. Bijkomend zijn er in de Abeelstraat en de Sint-Kristoffelstraat rijkussens 

voorzien. 

 

Optimalisaties 

 

Tijdens de infoavond kwamen enkele vragen van de buurtbewoners tot optimalisaties naar voor. 

 

- Ter hoogte van het kruispunt Lange Boomgaardstraat-Seminariestraat zijn anti-parkeerpalen 

voorzien om foutparkeren tegen te gaan en spookrijden te ontmoedigen. 

 

- Daar waar in het voorontwerp de toegang tot sommige garages niet optimaal was, zijn de plannen 

herwerkt. Dit is bekeken in combinatie met de eerder aangehaalde as-verschuivingen om het extra 

verlies aan parkeerplaatsen te beperken. 

 
- Op vraag van de brandweer zijn ter hoogte van het groenplein in de Sint-Kristoffelstraat enkele 

optimalisaties doorgevoerd om de toegang tot de gebouwen bij interventies te garanderen. Hierbij 

behouden wij een afstand van vijf meter tot de gevels.   

 

 

 

 



 

Parkeren 

 

Ten opzichte van de 56 autoparkeerplaatsen in de huidige toestand blijven er in de nieuwe, meer 

kwalitatieve en veiligere straatinrichting, 43 autoparkeerplaatsen behouden. Er komen 45 

parkeerplaatsen voor fietsers bij op het openbare domein. 

  

Verder verloop van het project 

 

De stad Gent werkt momenteel verder aan dit dossier. 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 najaar van 2019. U zal tijdig 

door ons geïnformeerd worden.  

 

Eigenaar – huurder 

 

Bent u huurder van de woning? Mogen wij u dan vragen ook de eigenaar van de woning op de hoogte 

te brengen van deze ontwerpplannen en de geplande werken?  

 

Informatie 

 

U kunt de gewijzigde en goedgekeurde ontwerpplannen op onze website terugvinden op 

www.stad.gent/openbarewerken (tik ‘Schepenenvijverstraat’ in het zoekvenster in).  

 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij David Danneels van FARYS|TMVW (david.danneels@farys.be, 

09 242 57 51). 

 

 

Hoogachtend 

 

 

 

 

      

 

Marleen Porto-Carrero   Filip Watteeuw 

algemeen directeur TMVW  Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Stad Gent 

 

 

 

 

 

 

 


