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7 februari 2019   

Infobrief 
Heraanleg Tuinstraat, tussen huisnummers 1 en 7 
 

 

Beste bewoner 

De Tuinstraat (tussen huisnummers 1 en 7) en de aansluiting van de Tuinstraat op de 
Abdijmolenstraat is aan verbetering toe.  
 
De Stad Gent wil deze locatie opwaarderen en omvormen naar een aangename en vooral 
ook verkeersveilige plek, waar ook bomen en zitbanken een plaats krijgen. Dit doen we door 
de aansluiting van de Tuinstraat op de Abdijmolenstraat grondig aan te pakken en opnieuw in 
te richten. 
 
Het ontwerp 
 
Ontwerpplan 
Op de keerzijde van deze brief vindt u het nieuwe ontwerpplan terug. Hieronder geven we 
graag wat bijkomende informatie. 
 
Veiliger 
In het nieuwe ontwerp zal de Tuinstraat bijna haaks aansluiten op de Abdijmolenstraat. 
Daarbij komt de rijweg zo ver mogelijk van de huizen te liggen. Op die manier verbetert de 
zichtbaarheid op het aankomende verkeer en wordt uitrijden gemakkelijker en veiliger. De 
rijweg wordt ook smaller, waardoor voetgangers sneller de overkant bereiken. De twee 
zebrapaden krijgen een verlaging en blindengeleiding. De rijrichting blijft dezelfde en ook het 
snelheidsregime verandert niet. Een extra fietsenstalling op het voetpad ter hoogte van de 
slagerij aan de overkant zorgt voor vijf fietsparkeerplaatsen. 
 
Groener 
Het huidige voetpad aan de kant met de onpare huisnummers blijft behouden. Tussen dit 
voetpad en de nieuwe rijweg komt een volwaardige groenzone. In deze groenzone is plaats 
voor een drietal nieuwe bomen en een zitbankje. Ook aan de overkant komt een beperkte 
groenzone met ruimte voor een boom en zitbank.  
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Het nieuwe ontwerpplan 

 

 
Vragen? 
Heeft u nog vragen over deze infobrief en het nieuwe ontwerpplan? Aarzel niet en neem 
vrijblijvend contact op met Dhr. Stijn Bernaerdt op stijn.bernaerdt@stad.gent  (vermeld 
steeds de straatnaam in uw onderwerpregel) of via 09 266 77 09. 
 
Timing 
De timing van de werken is momenteel nog niet beschikbaar en hangt af van het verdere 
administratieve verloop van dit dossier en de beschikbaarheid van aannemers. Sowieso 
zullen wij u voldoende op voorhand inlichten van de werken met een bewonersbrief. 

Met vriendelijke groeten 

 
 

Dirk De Baets  Filip Watteeuw 

Directeur-manager  Schepen van Mobiliteit,  

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  Publieke Ruimte en Stedenbouw 

mailto:stijn.bernaerdt@stad.gent

