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Geachte

De Stad Gent plant, samen met FARYS, de integrale heraanleg van de Verkortingstraat. De

voorontwerpplannen zijn klaar en we stellen ze graag aan u voor.

Het voorontwerp

De Verkortingstraat, vanaf de Antwerpsesteenweg, leggen we aan met verhoogde voetpaden in

betonstraatstenen. We voorzien parkeerstroken aan beide zijden in kasseien. Aan de pare zijde komen

op regelmatige afstanden boomvakken in de parkeerstroken. De rijweg is in asfalt.

Daar waar de Verkortingstraat afdraait richting Campo Santo, komt er een verhoogd plateau om een

verkeersremmend effect te creëren.

De Verkortingstraat grenzend aan Campo Santo krijgt eveneens een rijweg in asfalt en een verhoogd

voetpad in betonstraatstenen (zijde woningen). Er is een asverschuiving voorzien ter hoogte van

huisnummer 8, waar ook de parkeerstrook van kant wisselt. Het voetpad aan de kant van de Campo

Santo vervangen we door een volwaardige groenstrook met behoud van alle aanwezige bomen. Zo

krijgen de bomen meer groeikansen.

De brede aansluiting op de Antwerpsesteenweg, tussen huisnummers 259 en 265, krijgt een veilige en

groene inrichting. De rijweg is er smaller en het voet- en fietspad op de Antwerpsesteenweg wordt

doorlopend.

ln het volledige projectgebied voorzien we bijkomende fietsenstallingen. De huidige rijrichting en het

snelheidsregime blijft behouden in uw straat.



Straotgeveltuintjes

Wilt u uw gevel opfleuren en een straatgeveltuintje aanleggen, dan is dat binnen dit project zeker

mogelijk. Meer concrete informatie over straatgeveltuintjes vindt u via www.stad.gent (tik 'gcvcltuin'

in het zoekvenster).

Riolering

FARYS legt in deze straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Afual- en regenwater worden

gescheiden van elkaar afgevoerd bij open en halfopen bebouwing. Bij gesloten bebouwing dient

telkens de voorste dakhelft afgekoppeld te worden. Dit betekent concreet dat het regenwater via een

regenwaterafvoerpijp aan de voorgevel naar de riolering moet. Meer informatie over afkoppelen is

terug te vinden op de website www.farys.be/gescheiden-afvoer.

Procedure

Op vandaag stellen we graag de voorontwerpplannen aan u voor. Dit betekent echter niet dat de

werken onmiddellijk starten.

Eerst zullen de nutsmaatschappijen werken plannen in uw straat. Zij komen.langs om allerhande

leidingen te vernieuwen (bvb. elektriciteit, drinkwater, enz.l.Zij zullen u hiervan vooraf op de hoogte

brengen door middel van bewonersbrieven. Pas nadat hun werken afgerond zijn, kunnen de eigenlijke

wegen- en rioleringswerken beginnen. Wij verwachten in 2019 te kunnen beginnen. Deze timing is

echter onder voorbehoud van een verder gunstig administratief verloop van het dossier. Sowieso zal u

voor de aanvang van de werken opnieuw door ons verwittigd en geïnformeerd worden.

Binnenloopmoment

lndien u nog vragen heeft na het lezen van deze brief, dan bent u van harte uitgenodigd op het

binnenloopmoment van de Stad Gent en FARYS, U kunt er vrijblijvend de plannen inkijken en vragen

stellen.

Het binnenloopmoment gaat door in de bibliotheek van Sint-Amandsberg, Halvemaanstraat 92, 9040

Sint-Amandsberg - op donderdag 21 september 2017. U kan tussen 19 uur en 21 uur doorlopend

een persoonlijke toelichting over de plannen krijgen.

Na het spreekuur kunt u het voorontwerpplan ook op onze website terugvinden op

www.stad.gent/openbarewerken (tik'Verkort¡ngstraat' in het zoekvenster in).
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