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lnformatieavond over de voorontwerpplannen voor de Schaarkenstraat

Geachte,

Op dinsdag 27 februari 2018 organiseert de Stad Gent een informatieavond over de Schaarkenstraat. De

Stad Gent plant de volledige heraanleg van deze straat. De eerste studies zijn klaar en bespreken we graag

met u.

Woonerf

De Schaarkenstraat leent zich tot een inrichting als woonerf. Een woonerf is een autoluwe straat, waar de

auto te Sast is en de nadruk ligt op wonen, wandelen en spelen. Het nieuwe voorontwerp zet daarnaast ook

in op veel groen met behoud van de bestaande bomen, het planten van een drietal nieuwe bomen en de

aanwezigheid van grote groene bermen, waarvan een aantal dienst doen als wadi's.

Wat is een wadi?
Het woord 'wadi' staat letterlijk voor Water Afvoer Door lnfiltratie. ln de praktijk zien wadi's eruit als een

soort verlaagde groene bermen, waar het regenwater de tijd krijgt om geleidelijk aan in de bodem te
dringen (te infiltreren). Het schone regenwater gaat hierbij niet naar de riolering, maar kan ter plekke

wegzakken in de grond. Schoon regenwater hoeft immers niet naar de riolering. Meer nog,

waterzuiveringsinstallaties werken zelfs beter wanneer ze vooral echt afvalwater en minder regenwater

moeten verwerken. Het afvoeren van regenwater via wadi's zorgt hiervoor.

Mobiliteit

Het nieuwe ontwerp voorziet éénrichtingsverkeer in de Schaarkenstraat. lnrijden kan nog steeds via de

Heerweg-Noord. Wegrijden gebeurt via de Jan Sonnevillestraat, die haar tweerichtingsverkeer behoudt. ln

de Schaarkenstraat zijn ook een aantal parkeerplaatsen voorzien.
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Verwervingen

In een klein deel van de Schaarkenstraat (aan de even zijde) wordt nagedacht over beperkte

grondverwervingen in functie van een optimale en efficiënte heraanleg.

Praktisch

U zal op de avond zelf eerst een toelichting krijgen over de voorontwerpplannen voor de Schaarkenstraat.

Nadien krijgt u de kans om over het ontwerp en de eventuele grondverwervingen vragen te stellen bij de

medewerkers van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de Dienst Vastgoedbeheer van de Stad

Gent.

De informatieavond start om 19.00 u en vindt plaats in woonzorgcentrum De Zonnebloem,

Hutsepotstraat 29 in 9052 Zwiinaarde.

lnformatie

U vindt (na het informatiemoment) alle voorontwerpplannen terug op de website van de Stad Gent -
www.stad.sent/openbarewerken (Zwijnaa rde).

Procedure

Deze informatieavond is een eerste kennismaking met de voorontwerpplannen. Dit betekent echter

niet dat de werken onmiddellijk starten. Graag luisteren we eerst naar u. De weg van plan naar

uitvoering is lang. Een concrete timing voor de uitvoering van de werken kunnen wij u dan ook nog

niet geven.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op ons infomoment.

Met de meeste hoogachting,

ir. Dirk De Baets

Directeu r-manager

Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
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