
contactpersoon

Stijn Bernaerdt
stiin.bernaerdt@stad.Rent
09 266 78 08

Departement Publieke Ruimte
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum

17 september 2018

Binnenloopmoment over de voorontwerpplannen van de Kazemattenstraat, SchoolkaaÍ en
Spaanskasteelplein

Geachte,

De Stad Gent is bezig met de planopmaak voor de heraanleg van de Kazemattenstraat, de Schoolkaai en

een deel van het Spaanskasteelplein. De voorontwerpplannen streven naar een aangename omgeving met
oog voor maximale toegankelijkheid, veiligheid en leefbaarheid. Aandacht voor groen, schoolverkeer en het
bewaren van een veilig evenwicht tussen alle soorten weggebruikers staat hierbij voorop.

Woonerven

De Schoolkaai, Kazemattenstraat en Spaanskasteelplein worden aangelegd als woonerf. ln een woonerf
krijgen voetgangers en fietsers plaats van gevel tot gevel en zijn auto's te gast. Het zijn autoluwe straten
waar een snelheidsbeperking van 20 km/uur geldt.

Schoolkaai

o ln de Schoolkaai kiest het ontwerp voor vergroening aan de kant van de kaai en verharding aan de kant
van de gevels. Doorheen de groenzone aan het water komt een comfortabel wandelpad.

o ln het woonerf zelf zijn asverschuivingen voorzien om het verkeer te remmen.
r Enkelzijdig parkeren zal mogelijk zijn, afwisselend aan beide kanten van de Schoolkaai.
. Het plan voorziet verder in eenrichtingsverkeer van de Dampoort tot aan de Voorhoutkaai.
. De Napoleon de Pauwbrug krijgt een comfortabele inrichtingvoorvoetgangers en fietsers. Op de beide

landhoofden van de brug worden spelpríkkels ingericht.
o Verspreid over de hele kaai komen fietsenstallingen en zitbanken.

Kazemattenstraat en Spaanskasteelplein

r De Kazemattenstraat en het Spaanskasteelplein worden net zoals de Schoolkaai woonerven
o Het plein aan de straat 'Spaanskasteelplein'wordt niet heraangelegd.
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ln de Kazemattenstraat is eenzijdig parkeren mogelijk. Verspreid doorheen de straat worden ook

fietsenstallingen voorzien.

ln het Spaanskasteelplein kan aan beide zijden geparkeerd worden.

De Kazemattenstraat tussen de Schoolkaai en de Lucas Munichstraat krijgt geen doorgaand verkeer

meer te verwerken. Een maatregel om de verkeersveiligheid te bevorderen.

De inrichting van zitgelegenheid en spelprikkels benadrukken het verkeersvrij karakter.

Aandacht voor groen

ln het volledige projectgebied komen grote groenzones op de hoeken en ruime straatgeveltuinen voor het

grootste deel van de woningen. Waar mogelijk komen bomen in de parkeerstroken. Deze bewuste keuze

voor meer groen en minder beton of asfalt kadert in de klimaatuitdagingen van vandaag en morgen. Het

resultaat zijn mooie, aangename en groene straten, waar het fijn wOnen en leven is.

Praktisch

Graag koooelen we dit voorontwerpplan naar u, als buurtbewoner, terug. Het binnenloopmoment vindt

plaats in de Freinetschool Het Trappenhuis, Lucas Munichkaai 29, 9000 Gent, doorlopend tussen 19.00u

en 21.00u op dinsdag 9 oktober 2018. U krijgt de kans om vragen te stellen over het voorontwerp aan de

medewerkers van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen'

lnformatie

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

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,

ir. Dirk De Baets

Directeu r-ma nager

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Schepen van Mobiliteit en

Openbare Werken
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