
Welkom op onze informatieavond 
over de ontwerpplannen voor de: 
• Nekkersputstraat 
• Peerstraat 
• Druifstraat 
• Bellefleurstraat 
• Perzikstraat 

• Nimfenstraat 
• Folke Bernadottestraat 
• Jozef De Veusterstraat 
• Kraaidam (deel) 

Wanneer en waar? 
• Woensdag 27 juni 2018 om 20 uur 

• Gemeentelijke Vrije Basisschool De Boomhut  
       Boomstraat 77, 9000 Gent 



Beste buurtbewoner, 
 
De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de 
Nekkersputstraat, de Peerstraat, de Druifstraat, de Bellefleurstraat, de 
Perzikstraat, de Nimfenstraat, de Folke Bernadottestraat, de Jozef De 
Veusterstraat en een deel van Kraaidam.  
 
De voorontwerpplannen zijn klaar. U bent welkom op onze informatieavond 
voor meer uitleg over deze plannen.  
 
Aandacht voor klimaat en groen  
In het volledige project zetten we, in kader van klimaatadaptatie, in op 
vergroening en op maximale afwatering naar waterdoorlatende parkeer- 
en/of groenzones.  
 
Daarom krijgen de Nekkersputstraat, de Peerstraat, de Druifstraat, de 
Bellefleurstraat, de Perzikstraat, de Nimfenstraat en de Folke 
Bernadottestraat parkeerstroken in kasseien met een waterdoorlatende 
opbouw. Waar mogelijk plaatsen we plantvakken tussen de parkeerstroken 
of leggen we doorlopende groenstroken aan tussen het voetpad en de 
parkeerstroken.  
 
Veilige voetpaden en schoolomgevingen 
We voorzien voldoende brede voetpaden die we aanleggen in 
betonstraatstenen. De rijwegen zijn in asfalt. De kruispunten krijgen een 
verhoogde inrichting in roodbruine asfalt. 
 
Ter hoogte van de school Het Kriebelhuis doet een asverschuiving dienst als 
extra snelheidsremmer. Aan de school De Boomhut maken we de omgeving 
ook verkeersveilig en zal een mini-parkje met zitbanken en wadi het 
straatbeeld bepalen.  Een wadi is een verlaagde groenzone waar regenwater 
de kans krijgt om traag in de bodem te dringen. 
 
Extra fietsenstallingen 
In het volledige project is er ook veel aandacht voor voldoende 
fietsenstallingen, in het bijzonder aan het zwembad Rooigem.  
 
Rode loper 
In de Druifstraat trekken we de ‘Rode Loper’ door met veel aandacht voor 
spelprikkels en groenslingers. De Rode Loper eindigt aan de toegang naar de 
Bourgoyen en krijgt er een extra groene invulling. De hondenlosloopweide 
maakt ook deel uit van het project en hier integreren we het bufferbekken 
voor het regenwater. 

 Woonerf 
De Jozef De Veusterstraat en een deel van Kraaidam  richten we in als 
woonerf met ‘karrenspoor’ met aan de ene zijde een groenstrook met 
bomen en aan de andere zijde wadi’s met bomen. 
 
De riolering wordt grondig vernieuwd 
FARYS staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een gescheiden 
rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden 
afgevoerd. Wat dat voor u en uw huis betekent, kan FARYS u vertellen op de 
infomarkt. 
 
Timing en nutswerken 
Tijdens deze informatieavond liggen de voorontwerpplannen ter inzage. 
Wanneer de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken gebeurt, ligt nog 
niet vast. De Stad Gent brengt u tijdig op de hoogte. 
 
Wel zullen er vooraf enkele kleinere werken gebeuren aan de nutsleidingen 
(voor water, elektriciteit, enz.). U ontvangt hierover tijdig informatie via 
bewonersbrieven van de nutsmaatschappijen zelf.  
 
Welkom op deze informatieavond 
 
We lichten er u in over: 
• de voorontwerpplannen van de heraanleg 
• de rioleringswerken 

De informatieavond vindt plaats: 
• op woensdag 27 juni 2018 om 20u 
• de gemeentelijke Vrije Basisschool De Boomhut 
        Boomstraat 77, 9000 Gent 
 
Heel graag tot dan? 
 
Na de informatieavond vindt u de presentatie op 
www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm: Nekkersputstraat) 
 
 
Meer nieuws in uw digitale brievenbus: www.postbuzz.com  
Met Postbuzz heeft elk adres een gratis digitale brievenbus. Daarin vindt u 
ook berichtjes van de Stad Gent die van belang zijn voor u, voor uw straat, 
buurt of wijk. Dat kan gaan over het verkeer, parkeren, een leuke activiteit of 
werken in uw buurt. U kunt er trouwens ook zelf heel eenvoudig berichtjes 
verspreiden naar uw buurt. 
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Van harte welkom! 

Mieke Hullebroeck 
Algemeen Directeur 

Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit  
en Openbare Werken 

 
  

Informatie 
 

 

Contactpersoon  
Bea Lambrecht Stad Gent 
Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 
Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 
Tel: 09 266 79 00  
Mail: beatrijs.lambrecht@stad.gent  

Vermeld als onderwerp: Nekkersputstraat - ontwerp 
Website: www.stad.gent/openbarewerken 

 
Liselotte Verwee FARYS - Wegenisaanleg en riolering 
Bezoekadres: Stropstraat 1, 9000 Gent 
Tel: 09 242 57 02 
Mail: liselotte.verwee@farys.be   

Vermeld als onderwerp: Nekkersputstraat - ontwerp 
  
• U bent niet de eigenaar van uw huis? Breng die a.u.b. ook op de hoogte.  

Deze informatie is ook van belang voor eigenaars.  

• Hebt u vragen over de toegankelijkheid van deze informatievergadering voor 
personen met een beperking? Gentinfo helpt u verder - 09 210 10 10 - 
gentinfo@stad.gent 

• Heeft u een bedrijf of handelszaak? Mail uw specifieke noden of vragen i.v.m. 
toegankelijkheid door naar beatrijs.lambrecht@stad.gent 




