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Binnenloopmoment over de voorontwerpplannen van het Kettingplein

Geachte,

De Stad Gent is bezig met de planopmaak voor de heraanleg van het Kettingplein en omgeving. Tijdens een

participatievergadering op het Kettingplein in maart 20L7 kregen buurtbewoners de kans om drie
verschillende voorstellen over de inrichtingvan het plein te evalueren. U kunt de ideeën nog steeds

raadplegen op de website van de Stad Gent onder www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm:

Kettingplein). De Stad kreeg tijdens deze dag ook interessante suggesties.mee, waar rekening mee
gehouden werd. Uiteindelijk werd de idee van een 'klimaatplantsoen' weerhouden en verder uitgewerkt tot
een nieuw voorontwerp.

Graag koppelen we dit voorontwerpplan naar u, als buurtbewoner, terug. Dit doen we op een

binnenloopmoment op woensdag 2 mei 2018, waar iedereen doorlopend kan langskomen tussen 18.00u

en 21.00u.

Klimaatadaptatie

Met dit nieuwe ontwerp wil Stad Gent zich nog sterker inzetten voor het klimaat. Het plein aan de

Kettingstraat zullen we inrichten als een klimaatrobuust plein om zo de ongewenste gevolgen van

klimaatverandering, zoals wateroverlast en stijgende temperaturen, zoveel mogelijk te verminderen

Praktisch

Het binnenloopmoment vindt plaats in het Kokerpark (zaal), Kokerstraat 35, 9000 Gent, doorlopend
tussen 18.00u en 21.00u op woensdag 2 mei 2018. U krijgt de kans om vragen te stellen over het

voorontwerp aan de medewerkers van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de Dienst Milieu en

Klimaat van de Stad Gent.
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Als dat noodzakelijk ]s voor de behandeling van uw dossler, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken.
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.
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lnformatie

U vindt (na dit binnenloopmoment) het voorontwerpplan terug op de website van de Stad Gent -
www.stad.sent/openbarewerken (zoekterm : Kettingplei n)

Procedure

Dit binnenloopmoment is een eerste kennismaking met het voorontwerpplan. Dit betekent echter

niet dat de werken onmiddellijk starten. De weg van plan naar uitvoering is lang. Een concrete timing

voor de uitvoering van de werken kunnen wij u momenteel nog niet geven. Van zodra hier meer

zicht op is, zal u geïnformeerd worden.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op ons binnenloopmoment

Met de meeste hoogachting,

.lt- rlr flo Fratc

Directeu r-manager

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Tlne Hey5g

Schepen van Milieu, Klimaat

Energie en Noord-Zuid

Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit en

Openbare Werken
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