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Binnenloopmoment over de voorontwerpplannen voor de Jef Crickstraat

Geachte,

Op dinsdag 20 maart 2018 organiseert de Stad Gent een binnenloopmoment over de Jef Crickstraat. De

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

samen met u.

Ontwerp

Het ontwerp voor de Jef Crickstraat gaat uit van volwaardig éénrichtingsverkeer van de N70, in de richting
van de Heiveldstraat. Door de invoering van éénrichtingsverkeer is de rijweg in het nieuwe ontwerp smaller
en komt er meer ruimte vrij voor een volwaardig doorlopend voetpad en een parkeerstrook aan de kant

van de oneven huisnummers.

Het nieuwe ontwerp zet ook in op veel groen met behoud van de bestaande bomen, het planten van

nieuwe bomen en de aanwezigheid van grote groene bermen, die dienst doen als wadi's, aan de kant van

de even huisnummers.

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. Proper 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.
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Veiligheid

De aansluiting van de Jef Crickstraat op de Heiveldstraat en de N70 wordt aan beide zijden veiliger

ingericht.

o Aan de kant van de Heiveldstraat is een asverschuiving voorzien en wisselt de parkeerstrook van

kant. Dit zorgt er voor trager verkeer.

. Aan de kant van de N70 wordt de Jef Crickstraat veel smaller dan vandaag. Grote groenzones

vervangen de huidige stenen vlakte. Voetgangers krijgen een apart voetpad ter hoogte van de

aansluiting met de N70.

Binnenloopmoment

lndien u nog vragen heeft na het lezen van deze briel dan bent u van harte welkom op het

binnenloopmoment van de Stad Gent, U kunt er vrijblijvend de plannen inkijken en vragen stellen.

Het binnenloopmoment gaat door in Lokaal Dienstencentrum, Wibier, Antwerpsesteenweg 768,

9000 Gcnt - op dinsdag 20 maart 2018. U kan tussen 19 uur en 21 uur doorlopend een persoonliike

toelichting over de plannen kriigen.

lnformatie

Na het binnenloopmoment vindt u het voorontwerpplan terug op de website van de Stad Gent -
www.stad.gerr l,/upetrbat ewerken (5irrt-Amandsberg)'

Procedure

Deze avond is een eerste kennismaking met het voorontwerpplan. Dit betekent echter niet dat de

werken onmiddellijk starten. Graag luisteren we eerst naar u. De wegvan 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.

Met de meeste hoogachting,

ir. Dirk De Baets

Directeu r-manager

Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
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