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Onderstaand is een weergave van de input uit de werkgroepen die op de avond van de sessie
gegeven is op de plannen die door de stad Gent zijn rondgedeeld.

Opmerkingen op verslag klankbordgroep dd 09/03/2016:
 In het verslag dient de vermelding ‘minder validen’ vervangen te worden door ‘personen

met een handicap’
 In de paragraaf 2.2 Rotatie bus dient ‘lijn 37’ vervangen te worden door ‘lijn 39’.

Met betrekking tot de frequenties die aangehaald worden in het verslag is deze niet hele-
maal correct weergegeven.
Deze beschrijving doet op zich geen afbreuk aan de problematiek van de buslijnen die
om en rond het plein circuleren en waar in het concept van de herinrichting rekening mee
dient gehouden te worden.

De thema’s – vraagstukken die door de stad Gent aangereikt worden als aanzet zijn als volgt:
- Verkeerscirculatie rond het plein, in het bijzonder traject De Lijn
- Ruimte voor intensieve activiteiten (wekelijkse markt)
- Kiosk
- Parkeerbalans
- Ruimte voor Mieke Vlaai
- Ceremoniewagens rondom de kerk
- Omgaan wat water in de omgeving
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1 Verkeerscirculatie – rotatie bus

In het voorliggende concept is een keerpunt in de vorm van een compacte rotonde voorzien op
het kruispunt St-Laurentiuslaan x Gentstraat.
Een bufferruimte voor De Lijn is voorzien in de Sint-Laurentiuslaan, net na de rotonde.
Hierdoor dient een nieuwe locatie voor het standbeeld Mieke Vlaai voorzien te worden.

 Het concept met rotonde wordt algemeen positief onthaald, aandachtspunten mbt dimen-
sionering naar afmetingen en materialisatie worden meegegeven.

 De bufferruimte in de Sint-Laurentiuslaan roept nog vragen op mbt de aansluiting op de
rotonde:

o Situatie fietsverkeer
o Leesbaarheid van het geheel voor de weggebruiker & passagiers De Lijn
o Ontsluiting van de achterliggende garage

 Voor de nieuwe locatie van Mieke Vlaai worden volgende voorstellen gedaan:
o De nieuwe locatie moet minstens evenwaardig zijn aan de huidige. Het is geen

optie Mieke Vlaai in het park te lokaliseren, met risico op vandalisme.
o Een locatie die voorgesteld wordt, is ter hoogte van de spie in de groenzone thv

Oostakkerdorp en gevormd door de huisnrs 12 tem 17 en huisnrs 27 tem 33.

2 Parkeren

Het voorliggende voorstel is gedaan vanuit een parkeerbalans die door de stad is opgesteld.
Voor het langparkeren wordt een alternatief thv de brug over de R4 in de Gentstraat geopperd.

 Kan er een blauwe zone ingevoerd worden in het dorp ?
 Ter hoogte van het OCO worden bijkomende parkeerplaatsen gevraagd tbv OCO, kerk-

diensten, wekelijkse markt, rusthuis.
Een inschatting van een 25-tal extra parkeerplaatsen wordt begroot.
Deze zone kan eveneens dienstig zijn voor ceremoniewagens die al of niet tot aan de
kerkdeur moeten kunnen rijden en keren. Dit ook in functie van de toegankelijkheid van
een bestaande garage rechtover de kerkingang.
Deze parkeerplaatsen dienen geïntegreerd in een groenconcept met behoud van de be-
staande beuk.

 Op de hoek Gentstraat x Sint-Laurentiuslaan verdwijnen door de inplanting van de ro-
tonde en de buffer voor bussen, bestaande parkeerplaatsen.
Hier is de vraag om een 3-tal parkeerplaatsen alsnog te integreren.

 Ter hoogte van Oostakkerdorp huisnr 27 tem 33 wordt gevraagd een aantal parkeerplaat-
sen (5-tal) te voorzien aan de zijde van het plein.

3 Kiosk

Het behoud van de kiosk staat centraal in de discussie.
 Er wordt geopperd de functionaliteit van de kiosk te vergroten, in de huidige status kan

deze moeilijk gebruikt worden bij evenementen.
 Een idee om de bestaande kiosk integraal te vervangen door een hedendaags concept

vindt geen groot bijval onder de aanwezigen.
 Het behoud van de inplanting van de kiosk op de bestaande plaats vindt algemeen bijval.
 Een uitbreiding rondom de kiosk voor jongeren met bijvoorbeeld skate-mogelijkheden

wordt voorgesteld.
De huidige locatie biedt eveneens voordelen ifv sociale controle.
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 Integratie met een aantal zitbanken op het plein: bvb thv kiosk en thv standbeeld Mieke
Vlaai is wenselijk.

4 Waterhuishouding

Waterhuishouding en omgaan met water zijn in de omgeving een heikel punt gezien de huidig
bestaande wateroverlastproblematiek in de gemeente.
Een aantal kansen om hiermee om te gaan en een eventueel educatief aspect kunnen overwo-
gen worden, door bijvoorbeeld:
- doortrekking van het groene park naar het plein dmv een (kunstmatige) waterpartij
- voorzien van groene wadi’s in de vormgeving van het plein
- delen van het plein kunstmatig & gecontroleerd laten overstromen bij hevige regenval

 Bij een aantal bewoners leeft het gevoel dat de waterproblematiek uit het verleden ‘ge-
noeg’ geweest is en er liever niet aan herinnerd worden.

 De kunstmatige doortrekking van het groene park naar het plein dmv waterpartijen wordt
als weinig realistisch ervaren en te kunstmatig.

 De integratie van een aantal groene wadi’s in het plein wordt door één van de belangen-
groepen als een sterk element gezien.
Deze mag echter geen hypotheek leggen op de functie van het plein als marktplaats en
ruimte voor de kermis.

5 Ruimte voor activiteiten – wekelijkse markt

Er is algemene consensus dat deze ruimte dient voorzien te worden en voldoende groot moet
zijn. De meest aangewezen ruimte blijkt deze aan de zuidzijde van de kerk te zijn.

 De ruimte dient ‘groen’ te blijven, aanleg met grasdallen?
 Bij de aanplanting (bomen) wordt gevraagd rekening te houden met de voorziene functio-

naliteiten van deze zone.

6 Diverse punten

6.1 Openbaar toilet
Er is behoefte aan openbare toiletten ifv festiviteiten, wekelijkse markt.

6.2 Hondentoilet
Door een aantal groepen wordt de vraag gesteld een hondentoilet te voorzien. Mogelijke locaties
zijn thv OCO, of in de spie gevormd door de Pijphoekstraat en de Groenehoekstraat.

6.3 Fietsenstallingen
Er is behoefte aan fietsenstalling thv OCO, bushaltes.

6.4 Ruimte voor jongeren
Kan er ruimte voor ‘spelprikkel’ of ‘hangplek’ voor jongeren voorzien worden? Er wordt in dit ver-
band verwezen naar een gelijkaardige locatie in de Haspelstraat.
Een voorstel van locatie aan de noordzijde van de kerk wordt gedaan.

6.5 Afbakening zone 30
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Vooral de Sint-Laurentiuslaan wordt ervaren als een ‘snelweg’ die veel door sluipverkeer en zelfs
zwaar doorgaand verkeer geplaagd wordt.
Momenteel is er ook heel veel druk vanuit de omliggende buurt als gevolg van de vele wegen-
werken (ook deze op de R4 – Kennedylaan) enerzijds en anderzijds als gevolg van de ontoerei-
kende afwikkelcapaciteit van het T-kruistpunt R4 thv Eurosilo.
Er is algemene vraag om poorten te creëren aan de rand van het dorp en een verbod voor (door-
gaand) zwaar verkeer.

 Poort in St-Laurentiuslaan
Zone 30 is zo ver mogelijk door te trekken: Jozef Cardijnlaan, Renaat de Rudderstraat ?

 Poort thv Bredestraat – Pijphoekstraat
Ifv schoolomgeving en terugkeerbeweging richting Pijphoekstraat, eventueel door aanleg
verhoogd plateau.

 Poort in de Langerbruggestraat
Zo dicht mogelijk tegen het complex Langerbrugge (in aanbouw).
In combinatie met de vraag naar de ligging van deze poort stelt zich ook de vraag naar
de overgang van fietspaden naar fietssuggestiestroken / gemengd verkeer;
Deze vraag blijft bij de groepen eerder onbeantwoord.

6.6 Mogelijkheden naar oplaadpunten voor elektrische fietsen, elektrische wagens
De vraag wordt gesteld.

Opgemaakt door
Ing. K. Van Parys
Sweco Belgium nv


