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Betreft 

Klankbordgroep Oostakkerdorp 

 

Opmerkingen op verslag klankbordgroep dd 9 juni 2016: 

• Geen opmerkingen  

 

Naar aanleiding van de infoavond dd 7 december 2016 werden door de Stad opmerkingen vanuit 

de bevolking en de belangengroepen ontvangen. Deze opmerkingen werden bestudeerd en wor-

den op deze klankbordsessie verder gepresenteerd en besproken.  

 

Inleidend brengt Schepen F. Watteeuw het belang van de werking van de klankbordgroep, de 

samenstelling en de verantwoordelijkheid die deze groep draag in kaart. 

 

De opmerkingen die aangebracht worden, kunnen onder de volgende items gecatalogeerd wor-

den en worden hieronder per item toegelicht worden. 

 

• Vraag naar extra parkeerplaatsen thv handelszaken / horeca 

• Dimensies rotonde thv St-Laurentiuslaan 

• Zeer groene karakter van het dorp – vraagstelling naar lange termijnvisie hieromtrent voor 

Oostakker en omgeving (Site Oud Vliegveld) 

• Zwaar verkeer door het dorp 

 

 

 

 

 

Parkeren 
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Dhr. Bernaerdt licht het concept, de tellingen en maatvoeringen verder toe.  

 

Verdere verduidelijking wordt gegeven mbt de maatvoering en de eruit voortvloeiende theoreti-

sche parkeercapaciteit. Om een correcte vergelijking te maken wordt het aantal parkeerplaatsen 

aan de hand van een theoretische lengte per plaats begroot. In de praktijk kan blijken dat in wer-

kelijkheid het aantal parkerende voertuigen groter kan zijn (ifv grootte van de voertuigen). In het 

ontwerp zijn hierom geen individuele parkeervakken afgebakend, maar parkeerstroken. 

Volgens het huidig concept is er een theoretisch verlies van 20% aan parkeerplaatsen.  

 

De klankbordgroep is niet overtuigd en vraagt om volgende voorstellen in overweging te nemen: 

• Er is een vraag naar doelgerichte parkeerplaatsen ifv handel: heel concreet is er een vraag 

vanuit de middenstand (horeca) naar een 10 à 15 extra parkeerplaatsen in de buurt van de 

diverse zaken. In de zone Oostakkerdorp langsheen de plein is de vraag het grootst. 

• Er is een vraag naar parkeren vanwege de senioren (ifv activiteiten). Concreet is er de vraag 

naar bijkomende parkeerplaatsen thv OCO (niet gekwantificeerd). 

• Kan de zone tussen de kerk en het voorziene pad verhard worden thv parkeren? 

De stad stelt meteen dat dit een grote impact heeft op de kwaliteit van het ontwerp. 

• Kunnen er extra parkeerplaatsen thv de ingang van de kerk voorzien worden? 

 

Een aantal opties die voorgelegd worden en mogelijks verder kunnen onderzocht worden, zijn: 

• De inrichting van de rijweg Oostakkerdorp (deel tussen Gentstraat en Groenehoekstraat) kan 

mogelijks deels voor dubbel gebruik ingericht worden. Hierbij zou bij dagdagelijks gebruik een 

parkeerstrook ingesteld kunnen worden, bij manifestaties kan deze strook gebruikt worden als 

doorgang openbaar vervoer. Deze optie zal door de stad verder onderzocht worden naar in-

pasbaarheid binnen de beschikbare ruimte. 

• Door de leden van de klankbordgroep wordt aangegeven dat de nood aan terrassen in vraag 

wordt gesteld, de huidige horeca blijkt geen vragende partij te zijn.  

Een optie die kan onderzocht worden, is om ook hier een dubbel regime in te stellen. Tijdens 

de zomermaanden kan een terraszone worden ingesteld die in de wintermaanden als par-

keerzone kan dienen. 

 

Rotonde Sint-Laurentiuslaan 

Vanuit de klankbordgroep is er de vrees dat de dimensies van de huidig ontworpen rotonde on-

toereikend zullen zijn.  

Teneinde ea te kunnen visualiseren wordt een proefopstelling gevraagd, of op zijn minst een 

vergelijkbare situatie in de buurt aangeduid. Er wordt onder andere verwezen naar de rotonde thv 

Sint-Jacobs te Gent. 

Aan de stad wordt duidelijk de vraag gesteld of zij verder wil met dit concept of dat er mogelijks 

alternatieven zijn. Volgens de stad is de keuze van een rotonde op die plaats zeer aangewezen 

omdat die net een oplossing biedt aan heel wat huidige knelpunten (trajecten de Lijn, verkeer 

rond het plein). De dimensies zullen verder verduidelijkt en met concrete voorbeelden toegelicht 

worden. 

De veiligheid van fietsers wordt in vraag gesteld door ontbreken van fietspaden of suggestie-

stroken. De stad verduidelijk dat keuze van gemengd verkeer juist wordt gemaakt ifv de veiligheid 

voor alle weggebruikers. Het voorzien van fietspaden in deze en de volledige zone van het dorp 

zou eerder een vals veiligheidsgevoel creëren. 

 

In het verlengde van de rotonde is er nog heel wat onduidelijkheid omtrent de werking van de 

busstopplaats in de Sint-Laurentiuslaan. Dit werd verder toegelicht door dhr. Bernaerdt. 
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Groenvoorzieningen 

De vergelijking die gemaakt wordt met de inrichtingen van groenpolen rond de stad (lange ter-

mijnvisie – Oud Vliegveld Lochristi) is van een andere orde dan hetgeen voorgesteld wordt in 

Oostakkerdorp.  

De inrichting van Oostakkerdorp is bedoeld als pleinaanleg met groen karakter die alle mogelijk-

heden voor evenementen openlaat. De interpretatie die vanuit de klankbordgroep gegeven wordt 

als dat het plein eerder als bos wordt ingericht is een foutieve interpretatie.  

 

Er worden vragen gesteld omtrent de beeldvorming ten gevolge van de mix tussen nieuwe aan-

plant en te behouden bomen. De stad is zich hiervan bewust, dit is een tijdelijke situatie die 

maximaal tegemoetgekomen wordt door bestaande bomen in te snoeien waar dit kan. 

 

Omtrent de graszones rijzen vragen mbt zones met intensief beheer en extensief beheer (= min-

der maaien). Dit kadert in de voorziening van speelzones die hierdoor aantrekkelijk gemaakt 

worden. Hieromtrent is argwaan, de buurt wenst een ‘net’ uitzicht en geen verwildering. 

Het maaibeheer kan hierop afgestemd worden, en zal verder besproken worden met de groen-

dienst. 

 

Zwaar verkeer door het dorp 

Dit punt is als een knelpunt tijdens de infoavond naar voren gekomen.  

Het betreft enerzijds het doorgaand zwaar verkeer (sluipverkeer) zonder bestemming in het dorp 

en anderzijds de ontsluiting van de KMO-zone Ledergemstraat 

• Sluipverkeer 

Het sluipverkeer zonder bestemming in het dorp is voor de bevolking een doorn in het oog. Dit 

verkeer moet uit het dorp geweerd worden. Momenteel zorgen ook de werken aan de R4 voor 

een extra last. Ook na de werken zal een overlast blijven bestaan.  

Mogelijke opties zijn camerabewaking (cf Rieme). 

Het bestemmingsverkeer dient wel mogelijk te blijven. 

• KMO-zone ontsluiting Ledergemstraat 

Voor deze zone is geen rechtstreekse ontsluiting voorzien op de R4 – Kennedylaan. De 

klankbordgroep vindt dit een gemiste kans binnen het dossier voor de herinrichting van de R4 

(opdracht Vlaams Gewest). 

De ontsluiting voor deze zone zal zijdelings via het dorp dienen te verlopen. De beweging 

KMO-zone richting R4 zal via het kruispunt Groenehoekstraat x Pijphoekstraat moeten geor-

ganiseerd worden. De Ledergemstraat is te smal om tweerichtingverkeer te organiseren. 

Het ontwerp dient hieraan nog aangepast te worden. 

 

Tot slot wordt een vooruitblik geworpen op de uitvoeringsplanning en fasering.  

Op vandaag is de fasering nog niet uitgewerkt. Dit kan pas gebeuren nadat het rioleringsontwerp 

vorm krijgt. De werken zullen gefaseerd worden en uitgevoerd worden volgens een logische 

volgorde waarbij de werken zullen starten aan de stroomafwaartse kant van de rioleringen. 

Momenteel is voorzien de werken aan te vatten in de tweede helft van 2018 en duurtijd wordt 

vandaag geschat op circa 2 jaar (totaliteit van de fasen, tussentijds zullen fasen volledig in ge-

bruik kunnen genomen worden). 

 

Als conclusie kan gesteld worden dat de sessie in een constructieve sfeer is verlopen waarbij de 

grieven en argumenten van alle partijen zijn gehoord. De stad zal deze verwerken en terugkop-

pelen  aan de klankbordgroep in volgende nog te plannen sessie. 
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Opgemaakt door  

Ing. K. Van Parys    

Sweco Belgium nv  

 


