
Infovergadering 
Limbastraat 

29 mei 2018 



• Verwelkoming 
 
• Planning van de werken (Farys) 

 
• Fietsenstallingen (Mobiliteitsbedrijf) 

 
• Vergroenen en inrichten van groene 

plekken (Groendienst) 
 

Programma 



1 

■Tekst niveau 1 
 Tekst niveau 2 

- Tekst niveau 3 

- Tekst niveau 4 

- Tekst niveau 5 

Fase 1: 
buurtparking + 
tuinen 

Fase 2: 
Wiedauwkaai – 
kant 
Voorhaven 

Fase 3: 
Limbastraat + 
aansluiting 
Wiedauwkaai 



2 

■Realisatie buurtparking inclusief voetweg naar de Limbastraat 
en aanleg tuinen 
 Uitvoeringstermijn: 4 juni 2018 tot bouwverlof (21 juli) (35 wd) 

- Aannemer start op 4 juni met het vernieuwen van de grondlaag van de tuinen (kant 
even huisnummers)  tegen 4 juni dienen de tuinen ontruimd te zijn 

- Afsluiting tussen buurtparking en tuinen wordt geplaatst na bouwverlof 

Fase 1 



3 

■Gedeelte Wiedauwkaai kant Voorhaven 
 Uitvoeringstermijn: midden augustus 2018 – midden oktober 2018 (35 wd) 

- Verkeer blijft mogelijk via versmalde rijstroken  

- Limbastraat zelf nog niet geïmpacteerd 

Fase 2 



4 

■ Limbastraat en aansluiting op de Wiedauwkaai 
 Uitvoeringstermijn: midden oktober 2018 – eind maart 2019 (105 wd) 

- Infomoment september 2018: 

- Wegenis- en rioleringswerken toelichten 

- Afkoppelingswerken op privé 

- Straatgeveltuintjes en groenslinger 

- Mogelijke hinder tijdens de werken 

 

Fase 3 



5 

■Opdrachtgevend bestuur 
 FARYS: Marijke De Roock – 09 242 57 69 – marijke.deroock@farys.be 

 Stad Gent: Andy Williame – 0479 94 70 62 – andy.williame@stad.gent 

■ Studiebureau 
 Sweco: Nicky Velder – 09 241 59 20 – nicky.velders@swecobelgium.be 

■Veiligheidscoördinator 
 VETO & partners: Pieter Marchand – 0497 97 27 04 – pieter@vetopartners.be 

■Aannemer 
 Verhelst aannemingen: Brecht Trybou – 0499 94 02 37 – 

brecht.trybou@verhelst.be 

 
 

Contactpersonen 

mailto:marijke.deroock@farys.be
mailto:andy.williame@stad.gent
mailto:nicky.velders@swecobelgium.be
mailto:pieter@vetopartners.be
mailto:brecht.trybou@verhelst.be


Wat?  
 
Een afgesloten ruimte waar buurtbewoners de fiets kunnen parkeren 
tegen een kleine bijdrage  
 
Voorwaarden voor de huurder:  
 
•Gedomicilieerd zijn in Gent. Max 2 plaatsen per domicilieadres  

•Geen tweede bewonerskaart voor autoparkeren bezitten  

•(u kan toch een fietsparkeerplaats huren indien u gedurende dat jaar 

één kaart inlevert) 

•Toegang tot de woning enkel via een gewone voordeur  

•Niet beschikken over een garage of een van op het openbaar domein 

toegankelijke fietsbergplaats  

Interesse in een buurtfietsenstalling 



 
Screening van alle bestaande en toekomstige buurtparkings.  

 

Criteria:   

•de type huizen (kleine huisjes, geen garages, kleine tuintjes) 

•het aantal fietsen die op de openbare weg geparkeerd staan  

•het aantal aanvragen die we hebben binnen gekregen bij de opstart 

van de fietstrommels (2012) 

Interesse in een buurtfietsenstalling 



 
 
4 overdekte (20 plaatsen)  

 

2 niet-overdekte (10 plaatsen) 

Reeds geplande fietsenstallingen 



Mogelijkheden vergroening 

Limbastraat 



Inhoudstafel 

1. Groenstructuur ruimere omgeving 

2. Vergroening Limbastraat 

1. Door Groendienst 

2. Mogelijkheden door de Buurt 

1. Buurtmoestuin (permacultuur) 

2. Geveltuin 

3. Groenslingers 

4. Boomspiegels (najaar 2018) 

 

 

 







Paketbootstraat 

Limbastraat 

gevangenis 



De Lieve 





Buurtmoestuin 

 
Wanneer 
 1. Lichtgroen gearceerd gebied 

2. Gebruiksovereenkomst 
tussen stad en buurt 

3. Aanleg voorjaar 2019 

 

 



Geveltuin 

 
Wanneer 
 
• Max. breedte 0,3m 

• Trottoir >2m, vrije ruimte 
van 1,20m 

• 30cm vanaf scheidingslijn 
gebuur (tenzij akkoord) 

• Klimhulp max. 20cm 
gevellijn 

• Afboording 2 tot 10cm 
boven trottoir 

 

www.gent.be/geveltuinen 
 

http://www.gent.be/geveltuinen


Groene slinger 

 
Wanneer 
 

• Straatbreedte <10m 

• Samen met overbuur 

 

• Behoud minimaal 10 jaar 

• Na goedkeuring plaatsing in 
mei of november 

• Wij leveren kabels (verticaal 
& horizontaal) 

• Controle kabels + snoei >3m 

 

 

www.gent.be/geveltuinen 
 

Randvoorwaarden 
 

http://www.gent.be/geveltuinen


Boomspiegelbeheer 

 
Planning 
 

• Nog in opmaak: najaar 2018 

 

 



Bedankt voor uw aandacht! 
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