
Welkom op onze informatiemarkt 
over de ontwerpplannen voor de: 
• Braemkasteelstraat 
• Emanuel Hielstraat 
• Braemstraat (deel) 

Wanneer en waar? 
• Dinsdag 19 juni 2018, doorlopend tussen 19 en 21 uur 

• De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge 



Beste buurtbewoner, 
 
De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Emanuel 
Hielstraat, de Braemkasteelstraat en een deel van de Braemstraat (tussen de 
Braemkasteelstraat en de Emiel Verhaerenlaan).  
 
De voorontwerpplannen zijn klaar. U bent doorlopend welkom op onze 
infomarkt voor meer uitleg over deze plannen. Medewerkers van de Stad 
Gent en FARYS zijn aanwezig om toelichting te geven. 
 
Aandacht voor veiligheid, comfort en groen 
 
Binnen dit project leggen we de nadruk op het fietsvriendelijk inrichten van 
de straten, wat aansluit bij de verdere uitbouw van een aaneengesloten 
fietsnetwerk. 
 
In de Emanuel Hielstraat (deel), Braemstraat (deel) en Braemkasteelstraat 
krijgen de fietsers fietssuggestiestroken of een verhoogd fietspad. Beide 
ingrepen zorgen voor meer veiligheid voor de fietsers. 
 
De kruispunten krijgen een groenere inrichting en tussen de parkeerstroken 
komen er plantvakken met bomen.   
 
We zullen, waar mogelijk, werken met verkeersremmende maatregelen 
zoals asverschuivingen om de snelheid te remmen. Aan de meeste 
kruispunten binnen het projectgebied werken we met verhoogde 
verkeersplateaus om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te 
verbeteren.  
 
De rijrichting en het snelheidsregime blijven in alle betrokken straten 
ongewijzigd.  
 
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 infomarkt 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 infomarkt 
 
U wordt er ingelicht over: 
• de voorontwerpplannen voor de heraanleg 
• de rioleringswerken 

De infomarkt vindt plaats: 
• op dinsdag 19 juni 2018, u bent doorlopend welkom tussen 19 en 21 uur 
• in De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge 
 
Heel graag tot dan? 
 
Na de infomarkt vindt u de presentatie op www.stad.gent/openbarewerken 
(zoekterm: Braemkasteelstraat) 
 
 
 
 
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 
Stadssecretaris 

Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit  
en Openbare Werken 

 
  

 

Informatie 
 

 

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

Vermeld als onderwerp: Braemkasteelstraat - ontwerp 

Dienst Wegen, Bruggen 
en Waterlopen 

Stad Gent 

Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 
Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 
Tel: 09 266 79 00  
Mail: tdwegen@stad.gent  

Vermeld als onderwerp: Braemkasteelstraat - ontwerp 
Website: www.stad.gent 

 

• 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 

 




