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Vragen klankbordgroep per thema  
Klik in de inhoudstabel hieronder op een thema om er meteen naartoe te gaan of zoek specifieker op 
een zoekterm door CTRL+F in te drukken op je toetsenbord en de zoekterm in te geven. 
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Projectontwikkeling 

1. KBG 59 – 06/02/2018 
We hoorden dat er een lawaaierige ventilatie op het dak van de Diamant wordt gezet. 
Klopt dit? 

Bouwheer Global Estate Group laat weten dat ze een ingenieur akoestiek hebben aangesteld die 
conform de geldende normen en regelgeving een studie heeft opgemaakt onder meer voor de 
positionering (toestellen gemonteerd op het dak in buitenomgeving bevinden zich alle aan de 
spoorwegzijde) en de montage van technische installaties om hinder te vermijden. Deze instructies 
werden verwerkt in alle uitvoeringsstudies voor technieken, waaronder ventilatie. Het gebouw zal 
ook het certificaat ‘BREEAM VERY GOOD’ dragen, hetwelk o.m. ook akoestisch comfort noodzakelijk 
stelt. De ongerustheid is dan ook niet nodig. 

2. KBG 59 – 06/02/2018 
Kan er iets gezegd worden van de stand van zaken van de selectie voor het S-gebouw? 

De selectie voor het S-gebouw is nog niet gemaakt. Het ontwerp van het plein hangt nauw samen 
met het ontwerp van het S-gebouw, beide ontwerpen zullen op elkaar afgestemd worden. Het blijft 
ook de bedoeling om de buurt en andere geïnteresseerden verder bij het ontwerp te betrekken. 
Volgens de huidige planning zou dat in het voorjaar van 2018 gebeuren. 

3. KBG 59 – 06/02/2018 
Ik meen mij te herinneren dat ergens in het najaar een infoavond zou plaatsvinden over 
het Koningin Mathildeplein (het ontwerp van het plein, niet het S-gebouw). Ik vind dit 
nergens terug. Wanneer gaat dit door en waar? 

Op 24 februari 2018 gaan we naar aanleiding van ‘een stand van zaken van het project Gent Sint-
Pieters na 10 jaar’ geïnteresseerden uitnodigen voor een themawandeling in verband met beide 
stationspleinen (Koningin Mathildeplein en K. Maria-Hendrikaplein), onder begeleiding van de 
Gentse bouwmeester en andere experts. We hopen daar ook ideeën en voorstellen bijeen te 
brengen voor de aanleg van beide pleinen. Op diezelfde dag wordt ook een themawandeling over de 
projectontwikkeling in zone B georganiseerd. 

4. KBG 59 – 06/02/2018 
Als werkgroep hebben we al heel veel energie gestoken in het dossier van het S-gebouw. Al 
meermaals hebben we vragen gesteld over dit dossier, maar de laatste tijd werden we 
steeds met een kluit in het riet gestuurd. We stellen vast dat het ook in dit dossier 
onmogelijk bleek - ondanks onze steeds weerkerende vragen - om een vertegenwoordiger 
van de buurtcomités in de selectiecommissie te laten opnemen. Reeds 15 jaar vragen we 
als bewoners van de stationsbuurten participatie: inzicht én inspraak. Waarom worden 
blijkbaar op een voor ons totaal ondoorzichtige manier "beleidsbepalers" geselecteerd, 
maar is men bang om de burgers die in de onmiddellijke buurt wonen te betrekken? 

Waarom werd het ons verboden na het dialoogcafé over het S-gebouw onze voorkeur voor 
een bepaald voorstel kenbaar te maken “omdat dit voor juridische problemen zou kunnen 
zorgen”? Waarom moesten wij als betrokken buurtbewoners “absoluut vermijden dat er 
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publiek een oordeel wordt geveld over de voorstellen, vooraleer de procedure tot 
rangschikking is doorlopen”?  
In tal van kranten moesten we de laatste dagen lezen dat er in dit dossier heel wat 
discussie was over belangenvermengingen van de juryleden die de voorstellen moest 
beoordelen. Waarom moesten we dit via de pers vernemen en werden wij als betrokken 
partij helemaal niet op de hoogte gebracht van de recentste ontwikkelingen in dit 
verband?  
We dringen er op aan dat ook de beslissingen in het kader van het andere grootschalige 
project in onze buurt, met name RINKKAAI, aan dezelfde doorlichting te onderwerpen en 
dat de resultaten van de doorlichting bekend gemaakt worden. De projectpartners moeten 
aan de buurt volledige duidelijkheid en transparantie geven in deze beide dossiers, de 
impact van deze werven is te groot om er ook nog maar een zweem van 
belangenvermenging bij te vermoeden. 

(antwoord al eerder op 21/12/2017 aan de leden van de klankbordgroep bezorgd via mail)  In de 
pers zijn er artikels verschenen over interne problemen bij sogent en werd er gesproken over 
belangenvermenging. Het is bijzonder jammer dat de goede werking van sogent in twijfel wordt 
getrokken. Het is inderdaad zo dat er bij sogent interne problemen waren op directieniveau. Daarom 
heeft de Raad van Bestuur van sogent, voorgezeten door schepen Sven Taeldeman, schepen van 
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, in juni  beslist dat het nodig was om een grondige 
doorlichting te laten voeren door een onafhankelijk advocatenkantoor. Dit alles heeft tot gevolg dat 
de gunningsprocedure voor het S-gebouw aan het Koningin Mathildeplein tijdelijk werd opgeschort.  

Het advocatenkantoor is tot volgende conclusies gekomen: 
• Er waren aantijgingen dat er sprake was van belangenvermenging bij een jurylid voor de 

selectie van het S-gebouw. Dit bleken valse en onterechte beschuldigingen. 
• Er zijn geen strafrechterlijke daden gesteld.  
• De selectieprocedure voor het S-gebouw is correct verlopen en er zijn geen 

onregelmatigheden vastgesteld. 

Sogent heeft steeds beoogd om zo transparant mogelijk te werken. Bij de selectie van het S-gebouw 
werden zowel adviserende stadsdiensten, de klankbordgroep van Gent Sint-Pieters als de bewoners 
geïnformeerd over de selectieprocedure. Er werd op 24 april 2017  een dialoogcafé ingericht voor de 
buurtbewoners waar ze hun argumenten voor en tegen elke offerte konden uitspreken. De 
beoordeling van deelnemers van het dialoogcafé werd mee in overweging genomen door de jury, 
samen met de adviezen van stadsdiensten en experts.  

Momenteel wordt verder juridisch onderzocht hoe de gunningsprocedure rond het S-gebouw kan 
worden verdergezet. 

5. KBG 59 – 06/02/2018 
TER INFO: Ruimte Vlaanderen heeft in augustus 2017 een verkavelingsvergunning verleend 
aan Rinkkaai. Ondertussen werd daartegen een beroep ingediend bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. Sogent treft de nodige voorbereiding om de procedure te 
kunnen voeren. Het project loopt hierdoor met zekerheid vertraging op. Ook de timing van 
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de projecten die onlosmakelijk verbonden zijn met Rinkkaai, zoals de voetgangers- en 
fietsbrug en het Rijsenbergpark wordt onzeker. 

 
 

6. KBG 59 – 06/02/2018 
Welke houding gaat het stadsbestuur aannemen nu gestart is met de bouw van deel 2 van 
gebouw A2. Eind juni besliste de stad tegen de verleende bouwvergunning beroep aan te 
tekenen bij de RvvB, het lijkt aangewezen dat ook de schorsing van deze bouwvergunning 
wordt gevraagd. Deze vraag is ook al gesteld aan de heer Burgemeester, schepen 
Taeldeman en schepen Heyse, maar nog niet beantwoord. 

De Stad Gent heeft onderzocht of ze in een spoedprocedure of via een andere juridische procedure 
een schorsing kon vragen van de bouwvergunning van het tweede deel van A2, maar heeft op basis 
van dit onderzoek beslist om geen bijkomende procedure in te zetten. Ondertussen loopt de 
procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen verder. 

7. KBG 59 – 06/02/2018 
Wat is de planning voor het opstarten van de werkzaamheden in zone B?  We vernamen 
dat de plannen klaar zijn, kunnen deze worden voorgesteld op de volgende 
Klankbordgroep? 

Een voorstel van inrichtingsplan voor de zone B is in voorbereiding. Zoals hierboven al vermeld, 
zullen we op 24 februari 2018 een themawandeling over de projectontwikkeling op zone B 
organiseren naar aanleiding van ‘een stand van zaken van het Project Gent Sint-Pieters na 10 jaar’. 
Ook deze themawandeling zal begeleid worden door de Gentse stadsbouwmeester en andere 
experts. Alle geïnteresseerden zullen hiervoor worden uitgenodigd. We hopen daar ook ideeën en 
voorstellen bijeen te brengen voor de projectontwikkeling op zone B.  

In maart volgt er dan een interne workshop waar de betrokken stadsdiensten en partners bekijken 
op welke manier die inbreng kan verwerkt worden in de zone B. Pas nadien kunnen de plannen 
worden gefinaliseerd. Het duurt dus zeker nog een paar jaar eer de werken in de zone B starten. 
Verwacht wordt dat de zone pas ten vroegste begin 2019 vrij zal zijn van gebruik. De zone wordt 
vandaag nog gebruikt door Infrabel voor tijdelijke kantoorinrichting, opslag van spoorwegmateriaal 
en als werkplaats. 

8. KBG 59 – 06/02/2018 
Waarom zijn de plannen voor het Institut Moderne nooit ter sprake gebracht in de 
Klankbordgroep? Het gebouw sluit nauw aan bij de projectontwikkeling en de ontwikkeling 
heeft impact op de mobiliteit in de Fabiolalaan. De stadsdiensten waren op de hoogte. 

het is niet de bedoeling van de klankbordgroep van het Project Gent Sint-Pieters om alle plannen in 
de stationsbuurt te bespreken (Redemptoristen, bouwwerken aan de Sint-Denijslaan…). De 
bouwvergunning van Institut Moderne is trouwens niet afgeleverd door de Stad Gent, maar wel door 
de Provincie. De Stad was niet op de hoogte wanneer de bouwwerken zouden starten. 

9. KBG 59 – 06/02/2018 
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Er zijn recent al twee bouwwerven opgestart (Diamant en A2). Waarom vond niemand van 
de projectpartners het nodig ons hierover in te lichten, maar werd koudweg meegedeeld 
dat er geen agendapunten waren? 

Het project Diamant is architecturaal toegelicht op een klankbordgroep op 28 juni 2012. Het project 
is sindsdien door Eurostation verkocht aan Global Life Tree. De huidige projectontwikkelaar voert het 
project uit zoals ontworpen door Asymptote Architecture. De A2 is de verkocht aan bouwheer MG 
Real Estate. 

De Stad Gent wordt er niet van op de hoogte gesteld wanneer bouwwerven starten. Ze speelt alleen 
een rol in de vergunningen en in het goedkeuren van de werfinname. Eurostation heeft ook geen 
enkele rol meer in deze bouwprojecten aangezien ze verkocht zijn. De betrokkenheid van de 
projectpartners bij deze bouwprojecten beperkt zich tot de Minder Hinder en de communicatie 
hierover. 

10. KBG 59 – 06/02/2018 
Verwijzend naar vraag 8 (van Klankbordgroep 59 schrift. opvolg. van de vragen). Tweede 
gedeelte A2. De Stad deed een onderzoek en besliste om geen bijkomende procedure in te 
zetten. Wat is de precieze reden van de stad om geen bijkomende procedure in te zetten? 

De Stad heeft in juni 2017 beslist om de vernietiging van de door de Deputatie verleende vergunning 
aan te vragen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Stad heeft niet de gewoonte om naast 
de vernietiging van een beslissing ook nog eens de schorsing te vragen, gezien de rechtspraak daar 
over. 

De juridische dienst formuleert het als volgt: 
Een schepencollege (als vergunning verlenend orgaan) heeft in principe enkel belang bij een 
vordering tot nietigverklaring. Het vorderen van een schorsing werd in het verleden meestal 
afgewezen bij gebrek aan een “moeilijk te herstellen ernstig nadeel” (intussen “hoogdringendheid”).  

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (sinds 2010) kent in het Algemeen ook veel moeilijker een 
vordering tot schorsing toe dan de Raad van State voordien. Heel uitzonderlijk werd een schorsing 
aan een schepencollege toegekend, als dat college kon aantonen dat haar stedenbouwkundig beleid 
door het deputatiebesluit onmogelijk (ernstig bemoeilijkt) werd gemaakt. Deze overwegingen 
hebben er tot nu toe dus toe geleid dat de Stad in normale omstandigheden enkel de nietigverklaring 
vordert bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

11. KBG 59 – 06/02/2018 
Wat is de rol van de stad nog in de “minder hinder” als de stad al niet meer op de hoogte 
wordt gesteld wanneer de werven starten? Bijkomende concrete vraag: Welke afspraken 
zijn er i.v.m. minder hinder gemaakt voor de bouw van de A2? 

Vergunningen voor inname openbare weg, signalisatie en parkeerverbod worden bij insi@stad.gent 
aangevraagd. Dit geldt zowel voor bouwwerven, een stelling, een puincontainer, een verhuislift, een 
parkeerverbod, een horecaterras, een stoepbord aan een winkel enz., voor  particulieren, bedrijven, 
verenigingen en overheden. 

mailto:insi@stad.gent
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De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen- Afdeling Innames Publieke Ruimte behandelt de 
aanvraag, vraagt advies aan andere diensten zoals VTT (Mobiliteitsbedrijf) Brandweer …en reikt de 
vergunning uit, controleert de inname op de openbare weg en onderzoekt eventuele klachten. Er 
wordt gevraagd dat een inname 21 dagen van tevoren worden aangevraagd. Concreet voor A2 zijn 
de maatregelen in de bewonersbrieven beschreven die op 20 en 26 september 2017 zijn verspreid. 

www.projectgentsintpieters.be/frontend/files/userfiles/files/170908_startbouwA2_tweede-
deel%20(2).pdf 

12. KBG 59 – 06/02/2018 
Verwijzend naar de vorige vragenlijst “Eurostation heeft ook geen enkele rol meer in de 
bouwprojecten aangezien ze verkocht zijn.” Graag ontvingen wij een oplijsting van de 
kopers van alle bouwprojecten (de A3, de A4 en de A5). 

De zin moet genuanceerd worden: Eurostation en NMBS doen niet meer aan dergelijke 
projectontwikkeling en zullen de gebouwen niet zelf verder ontwikkelen. De projecten worden dus 
inderdaad verkocht. Aanvulling: De onderhandelingen voor A3 en A5 lopen nog. In deze fase kunnen 
er geen namen worden genoemd. Voor A4 zijn er nog geen concrete plannen. 

13. KBG 59 – 06/02/2018 
Waarom worden er geen vertegenwoordigers van de buurtcomités in de 
selectiecommissies opgenomen?  
We vernamen op 21 december 2017 dat er absoluut geen sprake is van 
belangenvermenging bij een jurylid voor de selectie van het S-gebouw. Wanneer mogen 
we de beslissing nu verwachten? 
We gaan er dus van uit dat één van de drie projecten zoals voorgesteld op het  dialoogcafé 
van 24 april 2017 binnenkort uitgevoerd wordt, aangepast aan de regels van het RUP en 
rekening houdend met de suggesties die eertijds gegeven zijn.  
We blijven er op hameren dat de realisatie het S-gebouw -dat nu al een vertraging van vele 
jaren heeft opgelopen- binnenkort van start kan gaan rekening houdend met onze 
opmerkingen en de voorwaarden die de stad zelf heeft opgesteld. Dit moet kunnen, zeker 
nu ons duidelijk werd gemaakt dat de selectieprocedure feilloos is verlopen. 

Er bestaan wellicht geen andere voorbeelden waar bewoners voorafgaand aan de jury de 
wedstrijdvoorstellen te zien krijgen op een dialoogcafé en hun argumenten pro en contra kunnen 
meegeven aan een jury. Die jury houdt rekening met alle adviezen, zowel degene die op de 
dialoogcafés worden gegeven als die van de stadsdiensten. 

Verdere procedure S-gebouw: Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning 
en Wonen, kreeg in zijn hoedanigheid van voorzitter van sogent klachten van twee directeurs van 
sogent over de gang van zaken bij drie projecten. Daarom is er opdracht gegeven aan een 
advocatenkantoor  om een onafhankelijke audit uit te voeren. De procedure rond het S-gebouw is 
toen ook tijdelijk opgeschort. In februari is er raad van bestuur bij sogent waar bepaald wordt hoe en 
op welk moment de procedure voor het S-gebouw wordt verder gezet. Het is nog steeds de intentie 
om de lopende procedure verder te zetten. 

14. KBG 60 – 29/05/2018 

http://www.projectgentsintpieters.be/frontend/files/userfiles/files/170908_startbouwA2_tweede-deel%20(2).pdf
http://www.projectgentsintpieters.be/frontend/files/userfiles/files/170908_startbouwA2_tweede-deel%20(2).pdf
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In de vorige vergadering heeft de voorzitter aan Eurostation gevraagd een overzicht te 
geven van de partijen met wie contracten zijn afgesloten in zone A. Deze werden nog niet 
bezorgd aan de klankbordgroepleden. 

Hierbij het overzicht: 

• A2: MG Real Estate 
• A3: Eurostation 
• A4: Eurostation 
• A5: Groep Caenen 
• B1: Global Estate group 
• LCI: Infrabel 

 

15. KBG 60 – 29/05/2018 
Zijn er sinds begin dit jaar aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend voor 
gebouwen in de projectzone? Zo ja voor welke projecten? Met welke projectontwikkelaars 
werd de voorbije maanden door de dienst Stedenbouw overlegd voor verder 
ontwikkelingen? 

Er zijn geen nieuwe omgevingsvergunningen aangevraagd. De aanvraag voor de 
omgevingsvergunning voor zone C wordt eind augustus verwacht en wordt gevolgd door een 
openbaar onderzoek. 
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Orde en netheid 

1. KBG 59 – 06/02/2018 
De Timichegtunnel is al zeer lang niet meer gekuist. Is het mogelijk deze tunnel regelmatig 
eens te onderhouden? 

Dit is doorgegeven aan de Stad Gent. Ondertussen heeft IVAGO laten weten dat de Timichegtunnel 
wordt meegenomen in de veegronde. Er zal manueel worden geveegd wekelijks op dinsdag en 
machinaal op woensdag. 
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Natuur en milieu 
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Hinder 

1. KBG 59 – 06/02/2018 
Zonder enige waarschuwing of voorafgaande mededeling terzake denderde hier enkele 
dagen geleden een zware graafmachine op rupsbanden over de hele afstand vanaf de 
stationswerf tot tegen aan de Kortrijksesteenweg (in tegengestelde richting!!!) om de 
helling tegen aan de spoorwegberm weg te graven (ipv zich te laten vervoeren met een 
oplegger). Gevolgen: vervuiling, eventuele schade aan het wegdek, gevaar voor het 
NORMALE verkeer en trillingen aan huizen onderweg. 
In aansluiting hiermee van ’s morgens vroeg hogervermelde graafwerken met enorm veel 
lawaai (geschraap van de stalen graafbak op harde bodem) en gedreun door het gebonk 
van de graafbak waardoor vaak trillingen in de huizen (ook weer zonder waarschuwing of 
informatie) 

Deze klacht is aan de projectleider voor deze werf overgemaakt om te vermijden dat dit in de 
toekomst nog gebeurt. Als er klachten zijn, vragen we dat die telefonisch of per email meteen aan 
het Infopunt worden overgemaakt zodat er snel kan worden opgetreden. 

2. KBG 59 – 06/02/2018 
Al anderhalf jaar vragen wij op de klankbordgroep actie i.v.m. de gevaarlijke valwinden bij 
het fiets/voetgangerspad onder het VAC. Dit resulteert steeds in ontwijkende antwoorden 
en in geen actie. Mogen wij antwoord op twee heel concrete vragen: 

· Kunnen er gewoon "tijdelijk" twee glazen windschermen geplaatst worden, die 
de voorbijgangers beschermen én geschrankt opgesteld doorgang toelaten. Het 
feit dat er ooit bebouwing komt verder op (en die zéker ook gevolgen zal hebben 
voor windhinder) wordt nu steeds als excuses gebruikt om niets te doen. Maar de 
extreem lange tijdelijkheid van het gevaar, staat daarmee niet in verhouding. Een 
goede werf wordt afgeschut. De projectpartners kunnen hierin toch 
verantwoordelijkheid opnemen (zelfs als daar een investering tegenover staat die 
misschien 'slechts' twee jaar dagelijkse veiligheid biedt aan de zwakke 
weggebruiker op deze erg drukke doorgang)? 

· - Wie is juridisch verantwoordelijk als zich hier een ongeluk voordoet? 

Er is enige tijd geleden een windscherm tussen het VAC en de tijdelijke tramtunnel geplaatst om de 
valwind daar tegen te gaan. Verdere maatregelen worden nog bekeken. 

3. KBG 60 – 29/05/2018 
We krijgen meer en meer meldingen binnen van onderlopende kelders van buurtbewoners 
(uit de Sint-Denijslaan, Voskenslaan en Poelsnepstraat), die vroeger nog nooit blank 
hebben gestaan. Experts van verzekeringsmaatschappijen spreken van een nieuwe 
toestand door een niveauverandering van het grondwater. Uiteraard wordt daarbij in de 
eerste plaats naar het Project Gent-Sint-Pieters gekeken. Wat zijn de meest recente studies 
over de gevolgen van de project Gent-Sint-Pieters - en vooral het uitgraven van de 
gigantische bak voor de ondergrondse parking - op de grondwaterstand? Tot wie kunnen 
gedupeerden zich rechtstreeks richten om concrete klachten in te dienen? 
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Wordt nog onderzocht. 
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Veiligheid 
 

1. KBG 59 – 06/02/2018 
Hoe gaat de veiligheid van fietsers en voetgangers op en rond het M Hendrikaplein 
verbeterd worden. Het zware verkeersongeval vorige week, noopt tot snelle ingrepen. De 
doorgang van de fietsers vlak voor het station is heel gevaarlijk, de geschilderde 
wegmarkeringen van begin dit jaar zijn bijna verweerd, ...Wanneer mag een echte 
oplossing worden verwacht? 

We betreuren dit spijtige ongeval. Er zal bijkomende signalisatie worden geplaatst zodat het duidelijk 
is dat er een oversteek is waar zowel fietsers als voetgangers voorzichtig moeten zijn. Momenteel 
was er al het volgende voorzien op de plaats van het ongeval: 

• verkeersborden fietsers/voetgangers 
• het fietsgedeelte wordt van het voetgangersgedeelte visueel en fysisch gescheiden door een 

aaneengesloten rij noppentegels 
• het fietsgedeelte is voorzien van gemarkeerde, witte fietslogo’s. 
• Dit wordt er nog extra voorzien: 
• Er komt bijkomende signalisatie: zowel komende vanuit de richting van het seinhuis, als 

vanuit de tijdelijke tramtunnel komen verkeersborden met uitroepingsteken en onderbordje 
‘kruispunt fietsers voetgangers’ 

• Er zal een rode coating worden aangebracht op het deel van het fietspad aan het VAC waar 
voetgangers het fietspad kruisen richting busstation.  

• De fietsroute voor het station is uitgevoerd in overleg tussen de verschillende partners en 
met inbreng van externen. De doorsteek voor fietsers naar de overdekte fietsenstalling was 
een vraag van veel fietsers die deze route ook al in de praktijk gebruikten. Door een woonerf 
te maken voor de luifel, moet elke gebruiker van het openbaar domein daar rekening 
houden met de andere. Diezelfde waarschuwingsborden zullen ook worden aangebracht bij 
de uitgang van het station, aan de luifel, waar nu een fietsroute ligt vanuit P. Clementinalaan 
richting ondergrondse fietsenparking. Dit is een woonerf, maar we merken dat dit zowel voor 
voetgangers als fietsers niet altijd even duidelijk is. 

• Er worden nog bijkomende fietssymbolen voorzien komende vanuit de K. Fabiolalaan richting 
Albertlaan.  

• Er komt ook nog rode coating op de voetgangersoversteken. Die was eerder al voorzien maar 
wacht nog op uitvoering. 

 
2. KBG 59 – 06/02/2018 

Verwijzend naar de rondgang in 2014, vragen wij wanneer het Maria Hendrikaplein echt 
leesbaar, echt overzichtelijk zal worden gemaakt? Wij merkten al wat schilderwerken op. 
Wat volgt nog en wanneer?  
• Het kleine eilandje voor voetgangers ter hoogte van café “De Drij Zinne” (kruispunt 

plein – Smidsestraat): gevaarlijke en verwarrende chaos voor voetgangers blijft.  
• Nog steeds geen verlichting voor het voetpad aan de bomengordel rond het plein (vaak 

versperd door fietsen). 
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De rode coating wordt in april aangebracht. De tijdelijke witte schilderingen worden overschilderd 
met definitieve thermoplast in de loop van het voorjaar. Extra verlichting wordt niet voorzien. 

3. KBG 59 – 06/02/2018 
De coating van de draagstructuur van het infocentrum en de Timichegtunnel vertoont 
dezelfde blaasvorming en afbladdering als de vakwerken aan spoor 12-11, vermoedelijk is 
dit ook brandwerende verf, verplicht om de stabiliteit bij brand te garanderen. Wordt dit 
euvel aangepakt? 

De projectleiding is op de hoogte van het probleem en volgt dit verder op. 

4. KBG 60 – 29/05/2018 
Al bijna twee jaren vragen wij op de Klankbordgroep actie i.v.m. de gevaarlijke valwinden 
bij het fiets/voetgangerspad onder het VAC. We hebben nog steeds geen antwoord 
gekregen op deze vraag en er is nog steeds geen actie ondernomen. Nu de omliggende 
gebouwen afgewerkt worden, resulteert de bebouwing nog meer in een trechter voor de 
westenwind op deze plaats, met nog hardere en nog gevaarlijkere windstoten voor de 
fietsers. Volgende twee vragen werden vorige keer op de agenda aangebracht en niet 
beantwoord, graag nu antwoord en vooral actie: 
Kunnen er gewoon "tijdelijk" twee glazen windschermen geplaatst worden, die de 
voorbijgangers beschermen én geschrankt opgesteld doorgang toelaten richting de 
fietsparking bij het seinhuis. 
Wie is juridisch verantwoordelijk als zich hier een ongeluk voordoet door de valwind? 
Moet het gevaar niet met borden worden aangekondigd? 
Zie als voorbeeld foto op Facebook van een dame die door de wind tegen een betonnen 
drager van het VAC geblazen wordt. 

Ondanks de maatregelen die er al werden genomen, blijft er een windhinderprobleem voor fietsers 
en busreizigers bestaan in de omgeving van het busstation. De projectpartners maken een concreet 
plan van aanpak voor de windhinder in de omgeving van het busstation op. Er wordt in eerste 
instantie nagegaan welke maatregelen op korte termijn kunnen voorzien worden om de windhinder 
te beperken, dit op basis van de beschikbare windstudies en eventueel bijkomende windstudies. Dit 
is momenteel in voorbereiding. Op langere termijn dient een omvattende analyse van de verwachte 
windhinder + mitigerende maatregelen bepaald te worden voor de gehele ontwikkeling. 

5. KBG 60 – 29/05/2018 
Er is enkel signalisatie voor de fietsers die voorlangs het station rijden. (F12a en F12b) Wie 
te voet rechtdoor in of uit het station gaat, zien geen enkel verkeersbord, blijft dus in het 
ongewisse over een verkeerssituatie die voor de voetganger zowel rechten als plichten 
inhoudt. Voor wie dagelijks de trein neemt, zal dit ondertussen duidelijk zijn, maar voor de 
honderdduizenden toeristen en dagjesmensen per jaar, die met de trein naar Gent komen, 
is dit totaal onduidelijk en eigenlijk gevaarlijk, want aan assertiviteit ontbeert het de 
fietsers niet. 

De erfzone vlak voor de stationsuitgang is een zone waar fietsers en voetgangers gemeenschappelijk 
en met wederzijds respect gebruik van kunnen maken. Enkel in de zone voor leveringen (de oude 
taxizone) is een toeleidend fietspad voorzien. Deze verbinding is de meest logische verbinding tussen 



  14/06/2018 
 

14 
 

de Prinses Clementinalaan en de ondergrondse fietsenstalling, en deze connectie wordt in de praktijk 
al jaren gebruikt door fietsers. Vroeger gebruikten fietsers de tramzone om deze verbinding te 
maken, maar aangezien hier vaak een tram stopt, is dit alles behalve veilig. De zone voor de 
stationsuitgang is dus nu een erfzone geworden waar voetgangers en fietsers zich allebei met respect 
voor elkaar kunnen begeven. De erfzone moet eerst en vooral gevrijwaard worden van 
straatmeubilair (op dit moment staan er vuilnisbakken), en de volledige situatie wordt opnieuw 
geëvalueerd in functie van leesbaarheid. 
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Mobiliteit 

1. KBG 59 – 06/02/2018 
Het probleem van de verkeerslichten ter hoogte van de Timicheg is al aangekaart in 2016. 
We kregen toen als antwoord: De drukknoppen voor voetgangers staan er omdat de 
ontruimingstijd voor voetgangers (te) veel intergroentijd consumeert, wat de rest van het 
verkeer – fietsers, bussen en auto’s - te lang nodeloos doet stilstaan”. Verder werd 
meegedeeld dat “een meer uitgebreid antwoord nog verwacht wordt van AWV die 
verantwoordelijk is voor de lichtenregeling”. Graag zouden we vernemen waarom de 
projectpartners van oordeel zijn het STOP-principe op dit kruispunt niet moet toegepast 
worden. We zouden ook een verduidelijking willen bij het argument dat “de 
ontruimingstijd voor voetgangers (te) veel intergroentijd zou consumeren”. Tot slot zouden 
we graag te weten komen of AWV intussen al een uitgebreid antwoord heeft voorzien. 

Vraag: de wagens die van de R4 of de snelwegen t.h.v. Flanders Expo naar de parking van 
het station rijden, krijgen opvallend langer groen licht dan voetgangers of fietsers richting 
station. Dit strookt niet met het STOP-principe.  

Het STOP principe is een mooi uitgangspunt, maar de wegcode moet altijd worden gevolgd. 
De fietsoversteek langs de westzijde heeft exact even lang groen als het autoverkeer, de 
voetgangersoversteek die daar lag ook (maar de stad heeft deze voetgangersoversteek 
weggenomen). De voetgangersoversteek langs de oostzijde krijgt inderdaad korter groen dan het 
autoverkeer. Dit komt door de langere oversteeklengte (3 rijstroken) waardoor de verplichte 
ontruimingstijd langer is. Het verschil in groentijd kan verminderd worden door de 
verkeerslichtenregeling volledig star te maken. De Vlaamse Regering zet echter in op “slimme 
verkeerslichten”. 

2. KBG 59 – 06/02/2018 
De lichten voor de voetgangers die de Sint-Denijslaan hier willen dwarsen springen niet 
automatisch op groen. 

Deze verkeerslichten geven standaard groen aan de Valentin Vaerwyckweg. Dit werd vastgelegd door 
de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid. De commissie, waarvan de Stad ook deel uitmaakt, was 
van oordeel dat het autoverkeer en fietsverkeer langs de Valentin Vaerwyckweg voorrang moet 
krijgen ten opzichte van de Sint-Denijslaan. Alle weggebruikers van de Sint-Denijslaan dienen dus een 
aanvraag te doen om groen te krijgen. Bij het wegverkeer is dat met detectoren, bij voetgangers en 
fietsers met een drukknop. Het is wel zo dat een voertuig in de Sint-Denijslaan tussen 7u30 en 19u30 
automatisch een aanvraag doet voor de voetgangers en fietsers. Overdag moet een voetganger of 
fietser dus enkel op de knop drukken indien er geen voertuigen zijn in de Sint-Denijslaan. 
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Heraanleg straten en pleinen 

1. KBG 59 – 06/02/2018 
Wat is stand van zaken in de aangekondigde heraanleg van de straten in de Rijsenbergwijk 
(Aaigemstraat, Tenderstraat, Verpleegsterstraat, Rijsenbergstraat)? Hoe zal de impact van 
het afsluiten van deze straten worden geremedieerd, gelet op het afsluiten van de 
Fabiolalaan voor werf A2? 

De K. Fabiolalaan is niet afgesloten voor het verkeer. Er is over een korte afstand een rijvak 
ingenomen, dus wagens en voetgangers kunnen door. Fietsers hebben een omleiding via het seinhuis 
gekregen. 

Stand van zaken van de geplande werken: 
• Dit dossier omvat volgende straten: Aaigemstraat, Tenderstraat, Verpleegsterstraat, 

Rijsenbergstraat, Distelstraat en kruispunt Patijntjesstraat-Aaigemstraat 
• Het overleg met betrokken diensten (IKZ) is rond 
• Het uittekenen van de riolering is bezig 

Timing: 
• De nutmaatschappijen starten in de tweede helft van 2018. 
• Rioleringswerken en heraanleg van de straten is gepland voor de eerste helft van 2019  
• Fasering van de verschillende straten/werken is nog niet gekend.  

De werken overlappen niet met de werken aan A2 

2. KBG 59 – 06/02/2018 
De sporen van de werfkranen op de Sint-Denijslaan zijn opgebroken. Wat wordt het 
vervolg van deze zone? Krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte en toegangen? 

De kraansporen zijn inderdaad weggebroken. De aannemer is gestart met het proper maken van het 
terrein. In overleg tussen Stad Gent, NMBS en rekening houdend met de volgende werf zal er ruimte 
gecreëerd worden voor: een werfweg voor de volgende aannemer, een kleine fietsparkeerstrook, 
een breder voetpad en een breder fietspad. In functie van de opstart van de werf van het S-gebouw 
zal dan ook de rest van het plein herschikt worden. Deze besprekingen lopen nog. 

3. KBG 60 – 29/05/2018 
In de Commissie Openbare werken werd door schepen Watteeuw meegedeeld dat er 
gewerkt wordt aan een Masterplan Publieke ruimte voor het Project Gent Sint Pieters en 
dit in opvolging van de plannen van A. Marguerit. Graag hadden we een toelichting 
gekregen over inhoud en verloop van dit Masterplan. 

Doorheen de projectontwikkeling wordt nieuwe publieke ruimte gecreëerd en bestaande publieke 
ruimte opnieuw ontworpen, zowel op het openbaar domein als in de (plinten van) gebouwen. Het is 
belangrijk dat dit een samenhangend en afgestemd geheel vormt waarbij op voorhand wordt 
nagedacht over: 

- De verwachte verkeersstromen en hoe deze best te organiseren; 
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- Welke functies er wenselijk zijn en waar deze best worden voorzien, rekening houdend met 
lokale en bovenlokale noden; 

- De relatie met economische sfeergebieden en de reeds aanwezige commerciële functies, S-
gebouw, stadsgebouw en de concessies in het station; 

- De mate waarin kan onthard/vergroend worden; 
- Het aantal parkeerplaatsen dat op het publieke domein nodig is; 

 

Specifieke aandacht hierbij gaat naar de twee stationspleinen en hoe deze kwalitatief kunnen 
ingericht worden gezien de verkeersstromen die er verwacht worden. 

Het project Gent Sint-Pieters wil een masterplan publieke ruimte stationsomgeving realiseren dat de 
basis vormt voor de verdere aanleg en invulling van het openbaar domein.  

Om deze doelstelling te realiseren dient onderzoek gevoerd te worden naar de verschillende 
verkeersstromen op beide stationspleinen en de meest geschikte indeling ervan. Op basis van dit 
onderzoek, een sociologisch onderzoek en de mogelijkheden van inrichting voor bus- en tramstation 
dient een omvattend masterplan publieke ruimte te worden uitgewerkt dat de basis vormt voor het 
concrete ontwerp van de verschillende onderdelen van deze publieke ruimte. 

Als er meer informatie beschikbaar is, zal die worden gecommuniceerd en de buurt zal bij de opmaak 
van dat plan worden betrokken.  
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Signalisatie 

1. KBG 60 – 29/05/2018 
In dezelfde Commissie werd aangekondigd dat dit voorjaar de wegmarkeringen en de 
oversteekzones in en rond het Maria Hendrikaplein/busstation worden geschilderd. Is er 
zicht op timing? 

De witte wegmarkeringen zijn ondertussen aangebracht. De rode markeringen aan de tramsporen 
zijn normaal gezien voor deze week ingepland. Update (6/06/2018): ondertussen zijn deze werken 
uitgevoerd. 
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Parkeren 

1. KBG 59 – 06/02/2018 
Ik zou ook nog willen weten hoeveel wagens de dag van vandaag gemiddeld in de parking 
staan. Tot slot zou ik ook graag vernemen hoeveel de parkeergarage aan het station Gent-
Sint-Pieters de NMBS al opgebracht heeft.  

NMBS deelt geen cijfers met derden, dit in het kader van de toekomstige liberalisering van het spoor. 

2. KBG 59 – 06/02/2018 
Op onze vraag hoeveel wagens de dag van vandaag gemiddeld in de parking staan en 
hoeveel de parkeergarage aan het station Gent-Sint-Pieters de NMBS al opgebracht heeft, 
vinden de projectpartners het niet nodig daarover uitleg te geven op de klankbordgroep, 
maar moeten we het volgens de projectpartners doen met volgend zeer verhelderende 
antwoord: “NMBS deelt geen cijfers met derden, dit in het kader van de toekomstige 
liberalisering van het spoor”. Is dit de manier waarop de projectpartners ons in de 
toekomst info willen verschaffen? Mogen wij dus bv. niet te weten komen of we in de 
toekomst nog meer autoverkeer door onze woonwijk mogen verwachten op weg naar de 
grootste ondergrondse parkeergarage van de Benelux? 

De pendelparking is voorzien op in totaal 2.700 wagens. Een groot deel van de parking is al in 
gebruik, dus het aantal bijkomende wagens is beperkt. Aangezien dit een pendelparking is, wordt hij 
vooral druk gebruikt in de week en minder in het weekend. De eerste en tweede verdieping zijn 
volledig in gebruik, de derde verdieping is slechts gedeeltelijk in gebruik omdat die is voorzien voor 
de projectontwikkeling. Een deel wordt reeds ingenomen door het  VAC Virginie Loveling (vooral 
voor dienstwagens) en een aantal plaatsen wordt gebruikt door de NMBS.  De NMBS zet volop in op 
duurzaamheid door de reizigers aan te moedigen zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar 
vervoer naar het station te komen. Een voorbeeld hiervan is de lancering van de City Pass Gent in 
samenwerking met De Lijn. 
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Kiss & ride 
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Autoverkeer 

1. KBG 59 – 06/02/2018 
Sommige autobestuurders die –vaak tegen hoge snelheid-  van het station komen en zien 
dat de lichten voor de voetgangers rood blijven, gaan er ten onrechte van uit dat ook de 
fietsers op dat moment niet door mogen rijden. 

Het is jammerlijk om vast te stellen dat sommige mensen een rijbewijs blijken te hebben en toch de 
wegcode onvoldoende kennen. Zoals u zelf opmerkt is een fiets geen voetganger. 

2. KBG 60 – 29/05/2018 
Deze klachten over snelheidsovertredingen werden al bijna twee jaren opgenomen op elke 
volgende KBG, maar leidden toen en ook nu nog niet tot maatregelen. 
De voorstellen van de buurtbewoners worden als niet goed aangegeven. De problematiek 
is echter veroorzaakt door het (tegen de zin van de buurtbewoners) wegnemen van de 
bestaande verkeersdrempel (en door hem niet op dat moment te vervangen door een 
geschiktere). De metingen van het Mobiliteitsbedrijf toonden aan dat nu 55% van de 
bestuurders te snel rijdt in deze straat. Welke actie zal men nu nemen? Graag concrete 
voorstellen die de buurt weer het verkeersveiligheidsniveau van vroeger brengen.  

Het plateau in de St Denijslaan was compleet verzakt en kapotgereden, waardoor de wegendienst dit 
uiteindelijk heeft moeten verwijderen. Er is gekozen om geen nieuw plateau te leggen aangezien dit 
te hinderlijk was voor de bussen. Er is eerder al gekeken naar andere snelheidsremmers, maar de 
straat is niet breed en de parkeerstrook is uitgevoerd in kasseien. Een asverschuiving is dan niet goed 
wegens rolgeluiden op kasseien en ook niet comfortabel voor de fietsers. Het impliceert ook  dat de 
parkeerstrook lokaal zal verdwijnen. Dit werd vroeger al eens voorgelegd aan de bewoners, die de 
parkeerstrook willen behouden.  

Sinds enkele jaren legt het Mobiliteitsbedrijf in vergelijkbare straten haast geen snelheidsremmers 
meer. De huizen staan vrij dicht tegen de straat, wat maakt dat alle trillingen heel snel doorgegeven 
worden aan de huizen, en hier overlast kunnen veroorzaken.  

Het Mobiliteitsbedrijf zal opnieuw snelheidsmeting uitvoeren om te vergelijken of er iets gewijzigd is 
aan de situatie. Uit de vorige metingen bleek dat de snelheidsgrens werd overschreden, maar in 
beperkte mate. Er zal een SIB (snelheidsindicatiebord) opgehangen worden dat 2 weken blijft 
hangen. Een datum hiervoor is nog niet bepaald. 
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Bus & tram 

1. KBG 59 – 06/02/2018 
Op AVS was er een bijdrage over 2 miljoen euro voor werken door de Lijn. Waar gaat dit 
over, binnen welke planning? 

Dit is geen nieuw budget, maar een bijdrage die al jaren geleden was afgesproken in het kader van 
het Project. Concreet dient dit bedrag voor de ruwbouw van het nieuwe tramstation. 
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Fiets 

1. KBG 59 – 06/02/2018 
Op de weg naar het seinhuis staan tegenwoordig geparkeerde wagens. Die zijn hinderlijk 
voor de fietsers, vooral als die door de omleiding voor de bouw van het tweede gedeelte 
van A2 langs die weg worden omgeleid. Twee voorstellen:  de eindzone voor het niet-
parkeren aanduiden zodat het duidelijk is (alhoewel dit wettelijk niet noodzakelijk is) en 
fietssymbolen aanbrengen op de grond. 

Vanuit de Minder Hinder is er opdracht gegeven om een extra bord te plaatsen om aan te duiden dat 
dit  een zone is waar niet geparkeerd mag worden. Dit is inmiddels uitgevoerd. De Politie is gevraagd 
om daar controles te doen. Op19 oktober 2017 hebben ze voor de eerste keer boetes uitgeschreven 
aan iedereen die daar geparkeerd stond. Dit zal nog herhaald worden. Indien dit niet helpt, kunnen  
er ook nog fietssymbolen worden aangebracht. Tot nu wordt nog zelden geparkeerd, ook omdat het 
werfverkeer voor A2 die weg gebruikt. 

2. KBG 59 – 06/02/2018 
Volgens een artikel in Metro (12/10/2017) werden in 2016 in ons land ongeveer 180.000 
ritten gedaan met een Blue-bike (een verzesvoudiging tegenover 2013) en is een enorm 
groeipotentieel als je dit vergelijkt met buitenlandse voorbeelden als Nederland. Bij onze 
noorderburen worden bijna drie miljoen ritten gedaan met gelijkaardige fietsen. Dat leidt 
volgens David Geerts, spoorspecialist van de sp.a tot 30% meer treinritten. Toch zou de 
NMBS overwegen nu zijn meerderheidsaandeel in Blue-bike te verkopen aan andere 
spelers. Volgens woordvoerder Dimitri Temmerman zou de NMBS zich vooral willen 
focussen op haar kerntaken en dat zou “mensen vervoeren” zijn. Graag zou ik vernemen 
waarom de NMBS het overweegt de Blue-bikes die het treinverkeer bevorderen af te 
stoten terwijl diezelfde maatschappij er met de projectpartners op stond de grootste 
ondergrondse parkeergarage van de Benelux te bouwen om extra wagens naar het station 
te lokken, ook als daarvoor vele duizenden m² zeer waardevol bosgebied moest 
verdwijnen. 

 
De NMBS heeft niet als hoofdtaak om een vloot fietsen te beheren. In vergelijking: de NMBS beheert 
niet de wagens van Cambio maar is wel aandeelhouder en biedt aan een aantal parkeerplaatsen voor 
autodelen. NMBS heeft al meer dan 2.000.000 euro in Blue-bike geïnvesteerd. Er bestaat nu een 
sterk netwerk met meer dan 50 Blue-bike stations. De bedoeling is om dit netwerk te behouden 
maar niet te beheren. NMBS en de andere aandeelhouders (De Lijn, Fiets&Werk en SRWT) zoeken de 
beste oplossingen voor de toekomst van Blue-bike. 

NMBS heeft altijd de fietsers ondersteund. Tegen 2020 zal NMBS 100.000 plaatsen voor fietsen in 
haar stations hebben. En slechts 75.000 plaatsen voor de wagens. Een andere belangrijke element: 
de inkomsten van de betalende autoparkings betalen de exploitatiekosten van de fietsenparkings. 

3. KBG 59 – 06/02/2018 
Ik betreur het dat de NMBS af wil van de vloot fietsen, ook al kan dit milieuvriendelijk 
vervoersysteem het treinverkeer aantrekkelijker maken. Ik zou daarom zeker een 
antwoord willen op de vraag waarom hier zo nodig de grootste ondergrondse 
parkeergarage van de Benelux moest gebouwd worden (ook al moest daarvoor duizenden 
m² waardevol natuurgebied verdwijnen), terwijl dezelfde NMBS dus fietsvloot liever 
afstoot. Na de opening van de parking hebben verschillende treinreizigers die vroeger 
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opstapten in stations rond Gent besloten meteen naar de parking door te rijden waardoor 
de parking net meer autoverkeer veroorzaakte. We hadden dit in vroegere bezwaren tegen 
de weg en de parking voorzien, maar toch vonden de NMBS en de projectpartners het 
absoluut nodig deze grootschalige parkeergarage te bouwen. De vraag blijft dus: waarom 
wagens aantrekken, maar tegelijkertijd de fietsvloot afstoten?  

 
De keuze voor de grootte van de pendelparking is terug te vinden in de studies -Mobiliteitsstudie en 
MER-  die aan de werken aan het station Gent Sint Pieters voorafgingen (2005). Die zijn te vinden op 
http://www.projectgentsintpieters.be/voorstelling-project/documenten/rup, in de bijlagen. 

Uit de Mobiliteitsstudie: Voor de werken kende de buurt rond het station een zware parkeerdruk. 
De Stad Gent wilde dit straatparkeren beperken en reserveren voor bewoners en kortparkeren. 
Bovendien was er ook extra parking nodig voor de projectontwikkeling. In de studie is de capaciteit 
van de stationsparking bepaald. Aan de hand van normen voor parkeren, werd de behoefte van het 
aantal parkeerplaatsen begroot voor de niet–stationsgebonden functies. Om de parkeerbehoefte te 
kennen van pendelaars en occasionele reizigers is een enquête uitgevoerd. Daarin werd bevraagd 
naar het treingebruik en het voortransport. Uit deze resultaten bleek dat nagenoeg 1.900 mensen op 
dat moment met de wagen naar het station kwamen in de ochtendspits, voor het grote deel 
pendelaars. Dit gegeven, samen met de verwachte groei van 37.000 naar 60.000 reizigers per dag, 
samen met de gewenste modale split voor het voortransport (bepaald in de openbaar vervoerstudie 
uitgevoerd door TRITEL in opdracht van De Lijn in 1998) laten toe een uitspraak te doen over de 
toekomstig verwachte parkeervraag aan het station.  

Als de modale split die er op dat moment was, behouden blijft in 2015, zal er een parkeerbehoefte 
zijn van iets meer dan 3.000 wagens voor treinreizigers alleen.  

Het duurzaam scenario uitgewerkt in de parkeerstudie duidt een behoefte van 2.000 
parkeerplaatsen aan voor treinreizigers (1.500 plaatsen voor pendelaars en 500 plaatsen voor 
occasionele reizigers). Men kan stellen dat: “Duurzaam is, ervoor zorgen dat er in de toekomst, met 
een toename van het aantal reizigers van 60% in Gent Sint Pieters, evenveel reizigers als vandaag 
gebruik maken van de auto om naar het station te komen.”  

Voor wonen en werken in het eerste deel van de projectontwikkeling:  800 tot 1.000 
parkeerplaatsen. 

Voor alle publieke functies samen (winkelen, occasionele treinreiziger, bezoekers van het project,…) 
worden 500 parkeerplaatsen voorzien. Daarmee wordt voorzien in 80% van de som van de 
individuele behoeften. De functies in de publieke parking zijn deels complementair in de tijd, wat 
deze 80% invulling verantwoord. De totale parking omvat dus 1.500 plaatsen voor pendelaars, 800 
tot 1000 plaatsen voor de projectontwikkeling en 500 plaatsen voor publieke functies inclusief 
occasionele treinreizigers. Dit betekent in totaal een parking met 2.800 tot 3.000 parkeerplaatsen. 
Constructieve randvoorwaarden laten in een eerste fase de constructie van een parking van 2.810 
parkeerplaatsen toe. In het MER staat uitgelegd welke de alternatieven overwogen zijn en waarom 
die verworpen zijn. Het is ook zo dat wanneer stations niet over voldoende en comfortabele 
parkeerplaatsen beschikken voor auto’s en fietsen, de reizigers niet voor de trein zullen kiezen, maar 
hun auto zullen nemen om naar hun eindbestemming te rijden.  

http://www.projectgentsintpieters.be/voorstelling-project/documenten/rup
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Wat de fietsvloot betreft: die wordt uitbesteed, net zoals ook het beheer van de fietsenstallingen in 
de stationsomgevingen wordt uitbesteed. 

4. KBG 59 – 06/02/2018 
Wat is de huidige planning & plannen ivm de evolutie van de fietsstallingen voor 2018?  

Informatie is binnenkort beschikbaar 

5. KBG 59 – 06/02/2018 
Hoe zal de transitie verlopen voor de bewaakte stalling op het Mathildeplein? Wie beheert 
deze evolutie / transitie? 

De bewaakte fietsenstalling zal in de ondergrondse ruimte komen ten laatste tegen dat het S-gebouw 
in uitvoering komt. NMBS volgt dit op. 

6. KBG 59 – 06/02/2018 
Wat zijn de huidige en toekomstige maatregelen tegen fietsdiefstallen in de stallingen? 
Graag hadden we vernomen hoeveel camera’s er in de parkings van het station actief zijn 
en of het ook in Gent zo is dat de politie de beelden slechts mag bekijken als ze zelf naar 
Brussel rijdt of spoort. 

NMBS beschikt vandaag in alle stations over in totaal meer dan 90.000 fietsplaatsen. Het is net deze 
grote concentratie die ervoor zorgt dat stations een hotspot voor fietsdiefstallen zijn. Om dit 
probleem aan te pakken organiseert NMBS samen met de lokale partners sensibiliseringsacties. Zo 
vond op 27 april 2017 bij het station Gent-Sint-Pieters een preventieactie rond fietsdiefstal plaats op 
het Koningin Maria-Hendrikaplein. Deze gebeurde in samenwerking met de stad Gent, de lokale 
politie en het fietspunt. Tijdens deze actie konden reizigers hun fiets laten graveren en krijgen ze tips 
om het risico te beperken. Een fiets laten graveren is een efficiënte manier om dieven af te schrikken 
en om de eigenaar van een gestolen fiets terug te vinden. Gemerkte fietsen worden ook minder snel 
gestolen. Andere belangrijke tips zijn: parkeer je fiets altijd in een fietsenstalling (en niet zomaar 
ergens in de stationsbuurt) en zet je fiets goed op slot (bij voorkeur een ringslot in combinatie met 
een degelijk beugelslot of kettingslot). Voor NMBS zijn veiligheid en comfort van de reizigers 
prioritair. Daarom investeert NMBS volop in degelijke fietsrekken, overkappingen en verlichting. De 
overdekte fietsparkings in Gent-Sint-Pieters beschikken verder over camera’s en ook het fietspunt 
draagt haar steentje bij aan de netheid en veiligheid. Indien een fiets toch wordt gestolen, doet de 
eigenaar steeds zo snel mogelijk aangifte hiervan bij de politie. Fietsdieven rekenen erop dat je geen 
aangifte doet en kunnen zo hun gang blijven gaan. Verdachte handelingen van personen in de 
fietsenstallingen bij het station kunnen worden gemeld bij het Security Operations Center van NMBS 
op tel. 0800/30 230.  

De ondergrondse fietsenstalling geeft een erg veilig en open gevoel. Ze is verlicht met 834 LED-spots 
en twee lichtmuren. In de parking en op de toegangshellingen hangen alles samen 14 camera’s 
waarvan de beelden toekomen in het Security Operations Center (SOC) van Securail, de interne 
veiligheidsdienst van NMBS. Verder is de fietsenstalling uitgerust met branddetectoren en een 
geluidsinstallatie. NMBS wil dat reizigers die met de fiets naar het station komen, hun fiets veilig en 
comfortabel kunnen stallen. 
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Er is een ook samenwerkingsverband tussen NMBS, stad Gent en de politiediensten over de 
veiligheid in de stationsomgeving. In dit kader worden geregeld preventieacties en campagnes 
georganiseerd rond fietsdiefstallen, gauwdiefstallen, etc. Met de Gentse lokale politie is er een 
regeling dat zij de beelden via Securail Gent kunnen ontvangen. De politie kent ook alle locaties van 
de camera’s. Sinds kort bestaat er een online platform waarop politiezones zich kunnen inschrijven 
om beelden digitaal te raadplegen. Er was hiervoor eerst een proefproject met enkele politiezones 
dat ondertussen positief is geëvalueerd.  Dit wordt in de loop van dit jaar verder uitgerold naar alle 
politiezones die interesse hebben. 

7. KBG 59 – 06/02/2018 
We kunnen het enkel toejuichen dat steeds meer bewoners en gebruikers van de 
stationsbuurt gebruik maken van de fiets. De elektrische fiets is op korte tijd veruit de 
populairste tweewieler geworden. Ongeveer 45 procent van de aangekochte fietsen is 
elektrisch aangedreven. Zie: http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Marktaandeel-
elektrische-fiets-bijna-50-procent.aspx 
Het toenemend gebruik van de fiets in het algemeen en van snelle fietsen in het bijzonder 
vereist  zeer brede fietspaden. Houden de projectpartners rekening met deze evolutie bij 
het ontwerpen en aanleggen van voorlopige en definitieve fietspaden in de stationsbuurt 
(bv. op de ontwikkeling van de Fabiolalaan)?  

In de K. Fabiolalaan wordt op termijn een dubbele fietsinfrastructuur voorzien: 
• Het dubbelrichting fietspad langsheen de Fabiolalaan, zoals op vandaag aangelegd tussen het 

Maria Hendrikaplein en de Aaigemstraat, wordt doorgetrokken over de volledige lengte van 
de K. Fabiolalaan tot aan de Snepkaai.  

• De Drongenstationsroute en het Westerringspoor krijgen een directe verbinding naar het 
station en de ondergrondse fietsparking door middel van een fiets- en wandelbrug over de 
Leie én een fietspad langsheen het spoorwegdomein. 

 

8. KBG 59 – 06/02/2018 
Het is voor ons duidelijk dat het voorziene aantal fietsstallingen in 2030 (13.000) 
onvoldoende zal zijn als de huidige trend van toenemend fietsgebruik zich doorzet. Het 
GMF heeft namelijk via zijn recente metingen vastgesteld dat er een stijging van 11% is op 
2 jaar tijd. Daarom vragen wij dat in de definitieve plannen minstens 15.000 fietsstallingen 
voorzien worden. Zijn de projectpartners bereid hun plannen in die zin aan te passen? 

We verwijzen naar eerdere communicatie hierover (klankbordgroep van 31 mei 2016). Er wordt 
flexibel ingespeeld op de groeiende behoefte. Bij de uitbouw van de fietsenparking is gekeken om op 
een kostenefficiënte manier meer fietsen in te tekenen in de beschikbare ruimte, door dubbele 
hoogte te gebruiken, door fietsenstallingen in de brede gang te plaatsen. De groei van het aantal 
fietsen wordt regelmatig geëvalueerd. 

9. KBG 60 – 29/05/2018 
het fietspad aan de Sint-Denijslaan (ter hoogte van het hotel) wordt gebruikt als K&R en dit 
is gevaarlijk voor de fietsers. Deze vraag gaat al jaren mee en in maart 2017 werd op deze 
klankbordgroep aangegeven dat de oplossing voor het najaar van 2017 zou zijn. 
Ondertussen zijn we mei 2018. 

http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Marktaandeel-elektrische-fiets-bijna-50-procent.aspx
http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Marktaandeel-elektrische-fiets-bijna-50-procent.aspx
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Deze opdracht is uitgetekend door het Mobiliteitsbedrijf maar er is nog geen concrete timing van 
uitvoering. 

10. KBG 60 – 29/05/2018 
Ook een vraag/opmerking over te fietstrap+goot kant Mathildeplein; De leuning is vrijwel 
boven de goot geplaatst, waardoor je de fiets nogal schuin moet houden, voor zover dit 
mogelijk is. De leuningen zijn uiteraard conform de toegankelijkheidsnorm, maar 
verhinderen een vlot gebruik door fietsers. Is deze opstelling eigenlijk uitgetest? 

Het is niet de bedoeling dat die trappen met geul op lange termijn gebruikt worden om met de fiets 
aan de hand naar de fietsenstalling te gaan. In de toekomst van de werken komt er een helling vanuit 
de tijdelijke tramtunnel naar de westelijke fietsenstalling. Ook vanuit de noordzijde zal die 
fietsenstalling via de bestaande hellingen bereikt kunnen worden. Ook aan de oostelijke 
fietsenstalling komt een helling op de locatie van het huidige Infopunt en een ‘luie’, minder steile 
trap. De toegang via de trap is dus een tijdelijke oplossing, vooral om de nood aan fietsenstallingen 
op te vangen eens het K. Mathildeplein moet ontruimd worden voor de bouw van het S-gebouw. Dit 
is nu voorzien in 2020. 
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Werken station 

1. KBG 59 – 06/02/2018 
We vernamen in het nieuws op Canvas dat in Nederland straalgrit besmet met asbest 
gebruikt werd om verf en roest van oppervlaktes te verwijderen. Welk materiaal werd 
gebruikt om de verf te verwijderen van de stalen constructies ter hoogte van de werken 
aan spoor 12? Bestaat er kans dat ook daar verontreinigd staalgrit gebruikt werd? 

De stalen dakconstructie aan perron 12 is gezandstraald. Er is geen staalgrit gebruikt. 

2. KBG 59 – 06/02/2018 
Wat is de timing voor het afwerken van de schilderwerken in het station aan spoor 11 en 
12? 

Die werken zijn ondertussen afgerond. 

3. KBG 59 – 06/02/2018 
Via de pers moesten we vernemen dat de NMBS bij de nieuwe opdracht voor het vervolg 
van de werken moet besparen “op kelders, op een stukje overkapping, op het aantal 
lichtstraten en technische lokalen op de perrons...”. Zijn dit geruchten of klopt dit en zo ja, 
is dit misschien onbelangrijk voor de buurtbewoners die al meer dan tien jaar met de 
werken geconfronteerd worden? 

Zoals eerder gezegd loopt er momenteel een onderhandelingsfase tussen de NMBS en verschillende 
potentiële aannemers. De offertes die waren binnengelopen bij de eerste aanbesteding waren te 
hoog in verhouding tot het budget dat de NMBS had voorzien en dat was gebaseerd op de eerste 
fase. Tijdens de onderhandelingsfase kunnen aannemers zaken voorstellen om de kosten te drukken 
zoals een verkorting van de lichtstraten, het kleiner maken van kelders…Dit mag echter geen effect 
hebben op het comfort van de reizigers, of het aantal voorziene fietsenstallingen. Op dit moment is 
het uiteindelijke resultaat van die onderhandelingen nog niet gekend.  Ook de einddatum van de 
werken hangt hiermee samen.  

4. KBG 59 – 06/02/2018 
Heel veel bewoners uit de buurt van het station hebben al vele nachten last gehad van 
lawaaihinder door de werken die verband houden met het project Gent Sint-Pieters, vaak -
maar niet steeds- nadat de hinder aangekondigd werd via een brief. Begin december 
hebben bewoners van de stationsomgeving weer eens een brief gekregen waarin 
meegedeeld werd dat de werken van 10 december tot eind januari ’s nachts geluidshinder 
met zich mee zullen brengen o.a. omdat er regelmatig werktreinen worden ingezet. Al op 
17 november hebben we aan de projectpartners volgende vraag gesteld: “In tal van kranten 
konden we onlangs lezen dat de railpad, een rubberen matje tussen de sporen en 
dwarsliggers, de geluidshinder van het treinverkeer ongeveer halveert. Volgens de pers zijn 
de railpads zeer goedkoop (ongeveer 1 euro per lopende meter) en zijn er al liefst 40 
kilometer sporen uitgerust met deze matten. Worden deze matten die het geluid zo sterk 
reduceren ook gebruikt bij de sporen die momenteel in de buurt van het Sint-Pietersstation 
worden aangelegd of vernieuwd?” Waarom mochten we hierop geen antwoord ontvangen? 
Als buurtbewoners zouden we graag weten of deze vaak stortende nachtwerken tot gevolg 
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zouden hebben dat de geluidshinder in de toekomst blijvend fel zal verminderen door de 
railpads waar de NMBS zo prat op gaat. Waarom kregen we op de klankbordgroep van 5 
december geen antwoord op deze vraag, maar verkozen de projectpartners wel deze 
geplande bijeenkomst eenzijdig te schrappen? 

Infrabel laat weten dat de railpads die reeds geplaatst zijn nog niet van het nieuwe type zijn. Bij de 
toekomstige werken zullen de nieuwe railpads wel worden gebruikt. Infrabel wenst echter te 
benadrukken dat de railpads slechts een van de vele maatregelen is die ze neemt om de hinder voor 
de omwonenden van de sporen te beperken.  
Zo worden er heel wat inspanningen geleverd om de overlast door het treinverkeer zo veel mogelijk 
te beperken door een optimaal onderhoud en door de technologische evolutie in de vernieuwing van 
de infrastructuur en de treinen. We begrijpen immers dat het wonen langs de sporen enige hinder 
met zich meebrengt. Sinds 2006 gelden Europese constructienormen voor nieuwe treinen, waardoor 
de geluidsemissie beduidend lager is dan bij oudere treinstellen. Momenteel zijn al meer dan 40% 
van de reizigerstreinen van dit geluidsarme type en ook voor de bestaande goederentreinen 
ambieert de Europese Unie een geluidsreductie door de modernisering of aanpassing van het 
wagonpark. Infrabel investeert ook in monitoringsystemen om in de toekomst treinen met een hoge 
geluidsemissie te identificeren en zo de hinder voor de omwonenden te verminderen. Bovendien 
speelt de nabijheid van het zeer drukke station Gent-Sint-Pieters een heel grote rol. 

5. KBG 59 – 06/02/2018 
Volgens hoogtegegevens van Geopunt is er een niveauverschil van 1,50m tussen de ingang 
kant Mathildeplein en Maria Hendrikaplein. Voorlopig lijkt het dat voor de nulpas gekozen 
is voor het lagere niveau van het Mathildeplein, waardoor 

• de kelderverdieping anderhalve meter dieper moet 
• de trappen, liften en roltrappen 1,5m meer hoogte moeten overbruggen. 

Hoe wordt dit niveauverschil opgevangen in de 2de fase? Was het niet beter geweest het 
Mathildeplein met een lichte helling toegang te geven tot de ingang kant Stationsbuurt 
Zuid? (Wat nu te laat is natuurlijk)? 

Het klopt dat er een hoogteverschil is tussen de noordzijde van het station en het K. Mathildeplein. 
Destijds was het station langs de zuidzijde bereikbaar via enkele trappen. In het huidig ontwerp 
wordt het niveauverschil overbrugd in het station door middel van een grote brede helling. Het 
voorstel om deze helling te situeren op het Mathildeplein is uiteraard ook een oplossing, maar zoals 
aangegeven is dit niet meer zinvol dit aan te passen. 

6. KBG 59 – 06/02/2018 
Stel dat er op 6 februari een akkoord is tussen NMBS en de aannemers, wat is dan de 
einddatum van de stationswerf? 

De einddatum van het project Gent Sint-Pieters staat nog niet vast omdat de onderhandelingen met 
de kandidaat-aannemers voor de volgende fase nog lopen. Bij het opmaken van de planning van de 
werken, staat de klant altijd centraal. Om die reden worden maximum twee sporen tegelijk uit dienst 
genomen om een normaal treinverkeer te kunnen garanderen. Pas als een nieuw spoorviaduct 
gebouwd en in gebruik is genomen, wordt gestart met de volgende twee sporen. Om de 
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werkzaamheden zo snel mogelijk te laten verlopen, worden ze uitgevoerd op 3 niveaus en dit terwijl 
het station altijd in dienst blijft. Dit doen we om de hinder voor onze klanten maximaal te beperken. 

7. KBG 59 – 06/02/2018 
Komt er een koffiehuis op perron 10? 

Ja, zowel op perron 11-12 als op 9-10 is er een koffiehuis voorzien. Op de andere perrons niet. 

8. KBG 59 – 06/02/2018 
Wat wordt de oplossing voor de nonstop-reparaties (onderbrekingen) aan de roltrap naar 
spoor 12. Het blijvende probleem van gebrekkig werkende roltrappen in het station, zowel 
bij de oude trappen (spoor 1-2 heel wat dagen! Maar ook spoor 11-12!). Het feit dat dit de 
“verantwoordelijkheid van Kohne” is,  mag niet verhinderen dat de NMBS/Infrabel als heel 
belangrijke klant van Kohne de nodige druk KUNNEN én MOETEN uitoefenen  bij Kohne om 
een klantvriendelijke service (en dienstverlening tgo het publiek) te waarborgen. 

De NMBS volgt de werken van de roltrappen en liften van nabij op gezien de aanhoudende 
problemen met Kone. We zijn hierover in overleg tussen de directie van NMBS, de directie van KONE 
en we worden bijgestaan door technische en juridische adviseurs. 

9. KBG 60 – 29/05/2018 
Buurtbewoners kregen een brief i.v.m. spoorinfrastructuurwerken in de periode april-juni 
2018. In de brief van 27 maart 2018 is sprake van de uitbraak van oude wissels en de 
aanleg van nieuwe exemplaren. Wordt bij het aanleggen van  de nieuwe wissels gebruik 
gemaakt van de railpad die volgens de NMBS de geluidshinder van het treinverkeer 
ongeveer halveert. Daar de railpads zeer goedkoop zijn (ongeveer 1 euro per lopende 
meter) en 10-tallen kilometer sporen reeds uitgerust zijn met deze matten, hopen we dat 
deze geluidswerende materialen voortaan ook in onze dichtbevolkte stationsbuurt 
toegepast worden. 

(zie ook vorige lijst vragen en antwoorden en meer info over gebruik pads in verslag vorige 
vergadering). De railpads zullen inderdaad worden geïnstalleerd wanneer de nieuwe sporen worden 
aangelegd, dus sporen 7 tem 1.  

Momenteel is Infrabel bezig met werken aan de spooraansluitingen (wissels). De railpads worden 
telkens op de dwarsliggers bevestigd waarboven de sporen uiteindelijk komen te liggen. Er zijn geen 
railpads die onder wissels worden gelegd. 
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Varia 

1. KBG 58 – 05/09/2017  
Ondertussen loopt het project al een hele tijd en met het huidige droge weer vroeg ik me 
af of het peil niet aan het zakken is? Worden de peilputten eigenlijk nog wel 
gecontroleerd? De MER was opgemaakt voor 10 jaar, maar het worden er 20.  

 
De Groendienst van de Stad Gent heeft de bemaling opgevolgd bij het graven van de ondergrondse 
parking aan het station. Er zijn toen maatregelen genomen vooral door watergift aan de beschermde 
bomen op het Koningin Maria Hendrikaplein door de aannemer . Na afwerking van de ondergrondse 
parking werd de toestand van de platanen als goed beoordeeld. En wordt hier sinds verschillende 
jaren geen water meer gegeven. De bomen staan er goed bij. De enige plek in de stationsbuurt waar 
bomen staan met een mindere conditie is in het tweede deel van de Koningin Fabiolalaan tegen de 
Gordunakaai. De essen hier groeien slecht en een aantal ervan moet vervangen worden. Dit heeft 
vermoedelijk meer met de soort te maken en niet met de bemaling. De essenziekte breidt steeds 
verder uit en ook op andere plaatsen in en rond Gent neemt de aantasting toe. Andere boomsoorten 
in dezelfde buurt hebben geen noemenswaardige conditieverlies.  

2. KBG 59 – 06/02/2018 
TER INFO: De NMBS heeft een nieuwe offerteaanvraag gelanceerd voor blindegeleiding in 
het station. Van zodra er meer informatie is, komen we hierop terug. 

 

3. KBG 59 – 06/02/2018 
Sinds het begin van de klankbordgroep vragen wij om in aanloop naar een vergadering ook 
de documenten bij een agendapunt te ontvangen zodat de discussie echt inhoudelijk kan 
zijn. Is het mogelijk om nog een tijdje voor de volgende vergadering van 6/02/2018 ook de 
stukken bij de agenda van die vergadering te ontvangen? 

We proberen zoveel als mogelijk om documenten vooraf door te sturen 

4. KBG 59 – 06/02/2018 
Kan het recente ongeval tussen een fietser en 2 voetgangers a.u.b een agendapunt 
worden? 

Een ongeval lijkt niet meteen een agendapunt voor een klankbordgroep. Wel de maatregelen die 
genomen worden om de verkeersveiligheid in de stationsomgeving te verhogen. 

5. KBG 59 – 06/02/2018 
Agenda nu en in de toekomst: de aanwezigheid op de klankbordgroep van iemand van 
Infrabel en/of NMBS lijkt ons een minimum. 

De partners worden altijd uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het is echter moeilijk om een 
gemeenschappelijke datum te vinden voor zowel vertegenwoordiging van het stadsbestuur als alle 
projectpartners. Normaal gezien is Infrabel trouwens steeds aanwezig. 

6. KBG 59 – 06/02/2018 
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Graag zien wij de beantwoording van de vragen bij de vorige klankbordgroep ook 
opgenomen als agendapunt. Zo kunnen de antwoorden meteen ook worden besproken. 

De vragen van de klankbordgroep worden op verschillende manieren opgenomen (afhankelijk van de 
vraag): 

- schriftelijk beantwoord via de lijst Vragen en Antwoorden en ook opgenomen in het 
totaaloverzicht (Excellijst op de website) 

- opgenomen in het eerste agendapunt (opvolging vorig verslag) 
- als apart agendapunt behandeld in de vergadering zelf als het antwoord uitgebreid is en 

input kan geven aan een gesprek over het aangehaalde punt. 

 
7. KBG 59 – 06/02/2018 

Volgens informatie van Mevr Dutordoir werkt de NMBS met een eigen studiebureau, 
waaronder blijkbaar ook de architect ressorteert. De klassieke driehoek 
bouwheer/architect/aannemer speelt hier dus niet. Aangezien de werf niet vlot zoals 
gewenst zou dat het gevolg kunnen zijn van conceptkeuzes, ramingen, meetstaat, 
lastenboeken die hiaten vertonen, opvolging van studiebureau/architect. Heeft de NMBS 
in dat geval verhaal tegen haar eigen studiedienst? En is het niet beter alles door een 
onafhankelijk raadgevend studiebureau te laten nakijken, waardoor eventuele fouten eruit 
gehaald kunnen worden voor ze voor problemen kunnen zorgen? 

NMBS geeft aan dat het werken met een eigen studiebureau voor- en nadelen biedt. Voor werken in 
de onmiddellijke nabijheid van de sporen en bovenleidingen die alles behalve evident zijn en 
rekening houdend met de complexe spoorgebonden wetgeving zijn er in dit stadium voordelen. 

8. KBG 59 – 06/02/2018 
Graag hadden we vernomen wat de projectpartners van plan zijn met de resultaten van de 
bevraging "Zit het Project Gent Sint-Pieters op het juiste spoor?" en op welke manier en 
wanneer er een terugkoppeling zal gebeuren met de Klankbordgroep. Op welke manier zal 
de stadsbouwmeester aan de slag gaan met de resultaten van de themawandelingen en 
tegen wanneer? Waarom is deze enquëte en de themawandelingen niet voorafgaand 
besproken in de KBG?  

Deze tussentijdse evaluatie vormt een uitgelezen kans om het project inhoudelijk te versterken en te 
actualiseren. Enkele belangrijke deelprojecten, namelijk de concrete invulling van de 2 
stationspleinen en van zone B, zullen immers tijdens de komende maanden en jaren worden 
uitgewerkt en concreet gepland.  

Dit betekent dat sogent het bestek voor zone B pas zal afwerken na de tussentijdse evaluatie.  
Ook de geplande workshop voor het ontwerp van het K. Mathildeplein zal plaats vinden na dit 
reflectiemoment. 

Het proces voor de aanleg van het K. Maria Hendrikaplein moet nog worden opgestart. Ook hierbij 
zullen de bevindingen uit de evaluatie worden meegenomen. 

Zowel bij de enquête als bij de wandelingen vertrekken we van de doelstellingen van het Project 
Gent Sint-Pieters. Die doelstellingen zullen op voorhand in kaart worden gebracht en toegelicht via 
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een brochure. De brochure zal informatie geven over het projectverloop tot midden 2017. Met de 
enquête willen de projectpartners vooral een breder publiek bereiken die zich niet kan of wil 
vrijmaken voor een workshop. 

Na het participatieve luik volgt een intern atelier, waarbij de projectpartners nagaan of en hoe de 
resultaten van de tussentijdse evaluatie concreet in het PGSP kunnen worden geïntegreerd. Na dit 
atelier zal een publiek verslag worden opgemaakt. Dat verslag zal enerzijds de bemerkingen, 
suggesties … van het participatieve luik beschrijven. Anderzijds zal dit verslag ook weergeven of en 
hoe deze bemerkingen, suggesties … kunnen worden geïntegreerd in het project Gent Sint-Pieters. 

De resultaten zouden tegen juni 2018 moeten klaar zijn en zullen worden besproken op een 
klankbordgroep. Het doel van 10 jaar Gent Sint-Pieters is toegelicht op de klankbordgroep in mei en 
in de nieuwsbrief die naar de hele buurt is verstuurd en in het station ligt voor de pendelaars.  
Het is de rol van de stadsbouwmeester en de andere experts om vanuit hun vakgebied en met een 
‘frisse blik’ te reflecteren over het Project Gent Sint-Pieters. Concreet betekent dit dat ze kritische 
vragen stellen tijdens wandeling en na de wandeling een korte reflectie geven over het project en 
deelnemen aan het gesprek met aanwezigen. 

9. KBG 59 – 06/02/2018 
De Stad Gent wil trage wegen om tal van redenen promoten. We begrijpen dan ook niet 
waarom de projectpartners het behoud van de trage weg tussen het station en de 
Reigerstraat niet als een absolute voorwaarde beschouwden bij het ontwerp van het S-
gebouw. Welk argument kan het mogelijk afschaffen van deze trage weg 
verrechtvaardigen en kan deze druk gebruikte buurtweg juridisch zomaar afgeschaft 
worden? 

Er is op die plaats een doorgang gecreëerd in functie van de tijdelijke fietsenstalling. Deze doorsteek 
is geen buurtweg want is niet opgenomen in de Atlas der Buurtwegen. Er bestaat ook geen 
erfdienstbaarheid van openbare doorgang omdat deze doorsteek pas sinds een aantal jaren feitelijk 
gebruikt wordt als doorgang, en dus geen 30 jaar in gebruik is. Die doorgang kan dus ook terug 
afgesloten worden. 

De Stad vindt het niet aangewezen om hier een trage weg op te leggen aan de projectontwikkelaar 
van het S-gebouw. De argumenten hiervoor zijn: 

• De doorsteek is slechts nuttig voor zeer lokaal gebruik. De meeste fietsers en voetgangers 
gaan via Voskenslaan of Ganzendries. Uit metingen bleek dat de doorsteek niet zo vaak 
wordt gebruikt. 

• Hij is zeer smal (3m) en ligt tussen muren van woningen in. 
• Een eventueel grote stroom fietsers naar die trage weg zou de verkeersstromen op het 

Koningin Mathildeplein nog complexer maken. De ingangen voor de overdekte 
fietsenstallingen komen immers aan beide uiteinden van het station te liggen. Het lijkt dan 
ook meer aangewezen dat fietsers zoveel als mogelijk langs oostelijke of westelijke zijde van 
het plein blijven. Maar die trage weg enkel voor voetgangers bestemmen en fietsers 
verbieden, is quasi onmogelijk af te dwingen.  
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• Er bestaat de mogelijkheid om aan het S-gebouw een soort binnentuin te voorzien. Als je 
daar een openbare doorgang voorziet, worden die binnentuin ook openbaar (wat de Stad 
niet wil), of moet de binnentuin afgesloten worden.  

• Er is de vrees dat het een steegje zal worden dat vervuiling zal aantrekken. 
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