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Zilverberklaan en gedeelte van Egelstraat

Geachte,

De Stad Gent plant, samen met FARYS, de heraanleg van de Zilverberklaan en het gedeelte van de

Egelstraat tussen de Zilverberklaan en de Botestraat.
De voorontwerpplannen hiervoor zijn klaar en we stellen ze graag aan u voor.

Het ontwerp

Door de lage verkeersintensiteit wordt een gedeelte van de Egelstraat en de volledige
Zilverberklaan ingericht als woonerf met een versmalde rijloper in asfalt.
Een woonerf is een autoluwe straat waarin doorgaand verkeer wordt afgeraden en de snelheid
voor gemotoriseerd verkeer beperkt is tot 20 km/uur.
De bestaande groene bermen blijven behouden, de opritten leggen we aan in betonstraatstenen
en voetgangers kunnen de volledige loper in asfalt gebruiken. ln de groene bermen voorzien we

eveneens de nodige voorzieningen voor de afwatering van het regenwater. We leggen tevens 15

parkeerplaatsen aan verspreid over de Zilverberklaan.

Groen

De bestaande bomen behouden we maximaal. ln de Zilverberklaan planten we in de vrije ruimtes
nieuwe bomen aan. Ter hoogte van de aansluitingen van de Zilverberklaan met de Egelstraat,

Moerbeziestraat en de Sparappellaan komt aan weerszijden van de rijweg een mast die de

draagstructuur vormt voor een groene slinger en een visuele poort creëert naar het woonerf.

Riolering

FARYS legt in deze straten een gescheiden rioleringsstelselaan. Afual- en regenwaterworden dan
gescheiden van elkaar afgevoerd.



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.). 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. Sowieso zal u op voorhand opnieuw door ons

verwittigd en geinformeerd worden.

Spreekuur

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

spreekuurvan de Stad Gent en FARYS. Op dit spreekuur kunt u vrijblijvend de plannen inkijken en

vragen stellen,

Het spreekuur gaat door in zaal De Zulle, Botestraat 98, 9032 Wondelgem - op woensdag 21 juni

2017, doorlopend van 19 uur tot 21 uur.

Na het spreekuur kunt u de voorontwerpplannen ook op onze website terugvinden op

www.stad.gent/o oenbarewerken (t¡k'Zilverberklaan' in het zoekvenster in)

Met de meeste hoogachting,

ir. Dirk De Baets

Directeur-manager
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen


