
thema's inhoud

PO projectontwikkeling gebouwen, bouwvergunningen, inspraak projectontwikkeling, …

ON orde & netheid zwerfvuil, vuilnisbakken, IVAGO, stof ten gevolge van de werken, …

NM natuur & milieu groenvoorzieningen, milieuvergunningen, fijn stof, …

HI hinder werfverkeer, geluidsoverlast van wegen en treinen, ….

VE veiligheid gevaarlijke verkeerssituaties, kapotte verlichting, …

MO mobiliteit verkeersplan, afstemming van verkeerslichten, …

HS heraanleg straat heraanleg van straten of delen ervan

SI signalisatie werfsignalisatie,  definitieve verkeersborden ….

PA parkeren bewonersparkeren, parking …

KR K&R locaties K&R, nieuwe K&R

AV autoverkeer snelheidscontroles, verkeerstellingen, druk verkeer  ... 

BU bus & tram bediening van haltes in en rond projectgebied, busstation

FI fiets fietsenstallingen en fietspaden

VA varia

WS werken station
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nr jaar thema vragen antwoord status/opmerkingen

po/001 feb/11 Mathilde-plein Er is tegenstrijdige info over het optrekken van het 

S-vormig gebouw op het Mathildeplein

Het gebouw aan het Mathildeplein wordt ten vroegste 

opgetrokken vanaf 2016. Tot die tijd blijft het 

fietsenstalling, werfinrichting, veilige doorgangszone voor 

voetgangers en fietsers en Kiss and ride-zone.

po/002 feb/11 Schaduw-

vorming- 

zonnepanelen

De hoogbouw zal in de winter schaduwvorming 

veroorzaken. Vooral voor de zonnepanelen die 

door de Stad worden gepromoot, is dit een nadeel. 

Hoeveel zal dit jaarlijks kosten?

In het Synthesedocument 2010 is een beperkte 

zonnestudie opgenomen. De effecten van de 

schaduwvorming worden aanvaardbaar geacht. Dat wil 

zeggen: de hoogbouw zorgt voor schaduwvorming op 

momenten en tijdstippen waarop grote delen van de 

huidige Rijsenbergbuurt (in de huidige situatie) reeds 

getroffen worden door schaduw.

projectontwikkeling
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nr jaar thema vragen antwoord status/opmerkingen

projectontwikkeling

po/003 jun/11 Boentweg 

(vraag 22/06)

het voorstel is om de Boentweg, die zal uitkomen 

tussen Verpleegstersstraat en Sportstraat, meteen 

door te trekken tot aan de Snepkaai. Op de brief in 

bijlage van de heer Willy Faché antwoordde 

mevrouw Temmerman: “De parallelweg 

doortrekken is echter niet mogelijk omdat er een te 

groot hoogteverschil is tussen de Fabiolalaan en de 

Gordunakaai. Hierdoor is uw alternatief geen 

haalbare kaart.”( 5/1/2010) De situatie is volgens 

de heer Faché echter identiek tegenover de 

Sportstraat. De argumentatie van mevrouw 

Temmerman klopt dus niet. Op dit voorstel volgden 

nog deze opmerkingen van buurtbewoonster Nicole 

Meganck. OPMERKING 1 Als het er om gaat het 

verkeer langs de parallelweg of "pestweg" te 

vertragen, dan lijkt mij dat "hoogteverschil" of 

natuurlijke drempel,  mooi meegenomen. 

OPMERKING 2 Na de recente graaf - ervaring 

(ondergrondse parking) moet het een koud kunstje 

zijn om dat "hoogteverschil" of talud te bedwingen, 

tussen NMBS-terrein en Snepkaai/Gordunakaai. 

OPMERKING 3 Voor het LCI is er geopteerd voor 

"een eigen ontsluitingsweg die aantakt op de 

Snepkaai." Hier heeft men blijkbaar geen probleem 

met het "hoogteverschil." De oplossing om de 

woonwijk te vrijwaren van bestemmings- en/of 

doorgangsverkeer voor station, parking of 

projectzone, is dus : het verkeer omleiden langs 

diezelfde LCI-weg die zal aantakken op de 

Snepkaai. Wil men die oplossing niet, dan dringen 

De Boentweg doortrekken tot aan de Snepkaai kan 

inderdaad niet, aangezien het laatste deel een sterke 

stijging in zijn grondniveau kent. Er is geen 

hoogteverschil tussen de Fabiolalaan en de Snepkaai- 

Gordunakaai, maar er is wel een sterke stijging op het 

terrein naast de Fabiolalaan, waar men in hoogte ligt als 

men tegen de Snepkaai uitkomt. Dit hoogteverschil blijft 

bestaan in de toekomstige plannen, en wordt 

geïncorporeerd in het ontwerp voor deze zone. 

Opm. 1: dit hoogteverschil is geen ‘natuurlijke drempel’, 

maar een hoogteverschil van meerdere meters.

Opm. 2: het talud eindigt boven, en er is niet de ruimte 

om hier terug af te dalen naar de Snepkaai. 

Opm. 3: het LCI takt niet aan op de Snepkaai, doch wel 

aan de Boentweg, kort na de Timichegtunnel. Waar men 

hier waarschijnlijk op doelt, is een interne dienstweg van 

de NMBS die naar een zone voor opslag van goederen 

leidt. Deze weg takt niet aan op de Snepkaai, maar op de 

Fabiolalaan, in de buurt van de Lilarstraat. Deze weg 

moet inderdaad stijgen, maar aangezien het geen 

openbare weg is, is men niet beperkt tot de maximale 

stijgingspercentages voor openbaar domein. 

De Boentweg wordt zeker niet doorgetrokken tot de 

Fabiolalaan: de asfaltering stopt en er blijft een zone van 

10 m in steenslag over. Als blijkt dat wagens hier toch 

overrijden, zijn bijkomende maatregelen nodig. Dit punt 

wordt verder opgevolgd. De boordsteen, fietspaden en 

trottoirs zullen allemaal doorlopen. Er kan ook een bord 

C3 (uitgezonderd werfverkeer) geplaatst worden. 
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nr jaar thema vragen antwoord status/opmerkingen

projectontwikkeling

po/004 jun/11 Afstemming 

project-

ontwikkeling 

stationsbuurt 

Zuid

(Hogeschool, 

Redemptoristen

)

De projectontwikkeling van de Hogeschool en dat de 

Redemptoristen maakt geen deel uit van het project Gent 

Sint-Pieters en volgt een eigen timing. Het is wel zo dat 

elke bouwaanvraag door de Stad dient te worden 

goedgekeurd en zij houden een overzicht van alle andere 

aanvragen en werken die op dat moment in die omgeving 

lopen.

De ontwikkeling is eerder ook al op de BOF geagendeerd 

geweest zodat mogelijke interferenties kunnen worden 

bekeken. Er is door de Stad op 20 juni ook een 

infovergadering over de voorziene projectontwikkeling 

georganiseerd waar informatie is verstrekt over de 

masterplannen van  beide projectontwikkelingen. Die 

masterplannen zullen binnenkort op de websites van 

beide organisaties staan.
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nr jaar thema vragen antwoord status/opmerkingen

projectontwikkeling

po/005 jun/11 Schaduweffecten op de buurt? (vraag ivm zone B 

en C)

De Stad is zich bewust van de mogelijke 

schaduweffecten van de hogere bebouwing langsheen 

de Fabiolalaan. De effecten op de gevelvlakken werden 

meermaals in beeld gebracht in de hoogbouw effecten 

rapportage uit 2004 (HER) en in het Synthesedocument 

2010. De conclusies van beide rapporten zijn dezelfde. 

De schaduweffecten van de torengebouwen op de 

bebouwing buiten het plangebied zijn eerder beperkt en 

daarom acceptabel. Bemerkingen:

- De schaduw van de torengebouwen reikt ver. De 

schaduwvlakken zijn echter relatief klein (smal) en de 

schaduwmomenten relatief kort.

- Bij lage zonnestanden is het effect van de 

schaduwvorming als gevolg van de nieuwe bebouwing op 

de bestaande Rijsenbergbuurt aanzienlijker. Echter: ook 

op vandaag liggen grote delen van de Rijsenbergbuurt in 

de schaduw bij lage zonnestanden als gevolg van de 

bestaande bebouwing.

- de studies wijzen op de ongunstige bezonning van de 

openbare ruimtes (vooral in zone A en B)

- de bestaande studie is niet toereikend om de effecten 

na te gaan op de bezonning van de bestaande 

zonnepanelen in de omgeving.  

De Stad zal bij de ontwikkeling van zone B en C voor de 

hoogbouwprojecten in navolging van het MER en 

gewestelijk RUP een bezonningsstudie als verplichting 

aan de private ontwikkelaar opleggen. Pas op basis van 

een concreet ontwerp kunnen de effecten meer 

nauwkeurig ingeschat worden. De opmaak van een 

studie ‘toetreding dag- en zonlicht’ zit ook vervat in de 
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nr jaar thema vragen antwoord status/opmerkingen

projectontwikkeling

po/006 jun/11 Waarom is er geen ruimtelijke en architecturale link 

met de andere gebouwen - zo vermijdt men voor 

ieder apart gebouw 2 trappen te moeten bouwen 

en de kostprijs fel opdrijft.

Omwille van de homogeniteit en ruimtelijke samenhang 

tussen de gebouwen onderling, tussen bovenbouw en 

ondergrondse parking, tussen maaiveld en gelijkvloers, 

tussen park en K. Fabiolalaan, …, zal zone C in totaliteit 

aanbesteed worden. De opdracht voor zone C omvat dus 

alle bouwvolumes, inclusief de inrichting van het 

openbaar domein. 

Het aantal trappen (en o.m. de onderlinge afstand) wordt 

in hoofdzaak bepaald door de wettelijke bepalingen 

inzake brandveiligheid.

po/007 jun/11 Het voorontwerp bestaat uit een centrale koker met 

4 appartementen per verdieping - op elke 

verdieping vier deurtjes met zonder lichtinval - in 

welke mate is er een garantie dat er een echte 

architectuurwedstrijd wordt gehouden

• Op heden is nog geen enkel voorontwerp van de 

woontorens gekend. Ideeën, voorstellen of afbeeldingen 

daaromtrent zijn slechts oefeningen in het kader van het 

ontwerpend onderzoek dat gebeurd is. Het ontwerpend 

onderzoek was bedoeld om de randvoorwaarden van het 

GRUP verder te verfijnen en om een mogelijke invulling 

te illustreren (die beantwoordt aan het GRUP).

• Er zal geen architectuurwedstrijd georganiseerd 

worden. Na voorafgaande selectie zal aan een beperkt 

aantal (3 tot 5) geschikte “projectteams” (ontwikkelaar + 

architecten, ingenieurs, landschapsarchitecten, …)  

gevraagd worden om een concreet projectvoorstel uit te 

werken. Elk ontwerpteam zal moeten aantonen in welke 

mate zijn of haar ontwerp beantwoordt aan het 

ambitieniveau van de Stad. Wie hierbij het beste voorstel 

doet, krijgt de opdracht toegewezen.

Update: ondertussen 

is de A5 - Queen 

Towers ontworpen. De 

plannen hiervoor 

hebben ter inzage 

gelegen.
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nr jaar thema vragen antwoord status/opmerkingen

projectontwikkeling

po/008 jun/11 Wat zijn de referenties van Eurostation (dat met 

openbare middelen werkt) m.b.t. tot kwalitatief 

hoogstaande gebouwen

De Link naast het busstation. Eurostation past 

momenteel een gelijkaardige procedure toe voor de 

ontwikkeling van de woongebouwen op de ondergrondse 

parking als die langsheen de K. Fabiolalaan.  

Voor de zones B en C wordt een kwaliteitskamer 

aangesteld. 

Voor de zone A zis een beeldkwaliteitsplan opgemaakt in 

functie van de kwaliteitsbewaking. 

Voor de zones B en C wordt gezocht naar PPS 

overeenkomsten, waarbij de markt geconsulteerd wordt. 

Het gaat er in eerste instantie om ontwikkelaars te kiezen 

om vervolgens samen met hen de architect te kiezen en 

het ontwerptraject te bepalen. Als voorbeeld van 

dergelijke werkwijze wordt de Gasmetersite aangehaald.

po/009 jun/11 Welke garantie is er dat de toren niet hetzelfde lot 

is beschoren als de Rabottorens die ook aan een 

spoorweg werden gebouwd, ook een enorme 

aanslag waren op de buurt, zonder leefkwaliteit 

voor de bewoners en nu worden afgebroken 

Het betreft een andere context. Voor de Fabiolalaan zal 

het aandeel sociale woningen, verspreid over de 

volledige projectontwikkeling, hoogstens 30% zijn. Een 

menging van huur- en koopwoningen en woninggroottes 

wordt vooropgesteld. Aan de kandidaat 

projectontwikkelaar zal gevraagd worden om de 

gezinsvriendelijkheid van de voorstellen te toetsen dmv 

een aanstiplijst (in opmaak).

po/010 jun/11 Wat is de totale geraamde projectkost van een 

gebouw ? Wat is de meerkost die voorzien is om 

een kwalitatief hoogstaand gebouw te maken die 

een meerwaarde biedt voor de stad?

De totale kostprijsraming van het gebouw hangt af van 

het ontwerp. Dit is de taak van een projectontwikkelaar. 

De Stad zal echter een projectontwikkelaar kiezen die 

bereid is om een kwalitatief hoogstaand gebouw te 

maken. Ze zal daarvoor selectie- en beoordelingscriteria 

vooropstellen mbt stedenbouwkundige en architecturale 

kwaliteit, duurzaamheid, projectaanpak en een financieel 

voorstel.
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nr jaar thema vragen antwoord status/opmerkingen

projectontwikkeling

po/011 jun/11 Wat gaat men doen om tegen de luchtverplaatsing 

rond het gebouw en de sterke wind vanaf 

verdieping 6 ?

Een windstudie wordt opgelegd door het GRUP. In de 

eerste plaats om turbulenties op het maaiveld te kunnen 

ondervangen.

po/012 jun/11 Wat gaat men ondernemen tegen het lawaai van 

het rangeerstation - hoe hoger men woont hoe 

meer lawaai - en tegen de schaduw - hele 

Fabiolalaan, maar ook een groot deel van de 

Gordunakaai  - waarvan de huizen volgens 

Stedenbouw behoren tot het "collectief geheugen 

van de stad" met strenge bouwvoorschriften.

Geluid verplaatst zich “isotropisch” dwz in alle richtingen 

even veel. Brongeluiden vanaf het maaiveld verzwakken 

dus op dezelfde manier naar mate men hoger gaat. Op 

grotere hoogte krijg je wel sterke geluiden door wind- en 

luchtverplaatsing. Bij het ontwerp van de buitenschil zal 

rekening gehouden moeten worden met de 

geluidsdichtheid ervan. Dit geldt voor alle gebouwen 

langs het spoorwegdomein. De normen daarvoor zijn 

gekend.

De ‘schaduwbelasting’ in de Gordunakaai is zeer beperkt 

in tijd, zowel gedurende de dag als op jaarbasis. Het 

dichtste gebouw staat op 70m afstand.
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nr jaar thema vragen antwoord status/opmerkingen

projectontwikkeling

po/013 jun/11 project-

ontwikke-ling 

Fabiolalaan

Wat is de status van het synthesedocument? 

Welke waarde hechten de projectpartners en het 

stadsbestuur er aan?

Het statuut van het Synthesedocument 2010 (SD 2010) 

staat in het document geëxpliciteerd op pagina 4. Het SD 

2010 is een stand van zaken van de onderzoeken die de 

laatste jaren zijn gebeurd. Het bepaalt en motiveert 

krachtlijnen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het 

verfijnt de randvoorwaarden van het GRUP en is een 

basisdocument voor het verdere planningsproces. 2. Het 

SD 2010 is tevens het eindrapport van de 

kwaliteitskamer zoals ze tot eind 2010 heeft bestaan. Het 

SD 2010 expliciteert daarom een aantal mogelijke 

kwaliteiten binnen de randvoorwaarden van het GRUP. 

Het SD 2010 werd goedgekeurd door de Stuurgroep 

GSP (= alle projectpartners) en werd tevens voorgelegd 

aan de gemeenteraad van de Stad Gent.

Dit betekent dat het SD 2010 richtinggevend wordt voor 

de toekomstige projectontwikkeling langsheen de 

Fabiolalaan. Het is geen juridisch document. Afwijkingen 

zijn dus nog mogelijk maar zullen evenwel 

geargumenteerd moeten worden op basis van nieuwe 

inzichten en meerwaarde voor huidige en/of nieuwe 

bewoners.  

De Stad benadrukt dat het document wel gewicht heeft:

- Het wordt onderschreven door de projectpartners ;

- Het is goedgekeurd door het college;

- De projectpartners engageren zich om het 

synthesedocument mee te geven in alle procedures om 

ontwikkelaars te zoeken ;

- Het is belangrijk dat dit document er ligt, nu het proces 

van projectontwikkeling van start gaat.

Update: n.a.v. een 

vraag in de 

klankbordgroep 

hebben de partners de 

visie toegelicht op e 

KBG van 14 okt.2013 

(zie verslag op 

website, punt 5). De 

tekst is te vinden in 

onderstaande link.

http://www.projectgentsintpieters.be/userfiles/files/klankbor

d/kbg_130627_41_3NotaStandpuntES-SOFAvergunningB1.pdf
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nr jaar thema vragen antwoord status/opmerkingen

projectontwikkeling

po/014 okt/11 De Link In het stadsmagazine konden wij lezen dat de 

LINK, laag per laag zal afgewerkt worden (het kan 

blijkbaar). Suggestie: voor de nog te bouwen torens 

opteren voor minder verdiepingen, met 

mogelijkheid om in een later stadium, volgens de 

reële noden, bij te bouwen op daarop berekende 

funderingen.

Technisch gezien is dit zeer moeilijk en het zou een extra 

belasting betekenen voor de mensen die de toren op dit 

moment al gebruiken of bewonen

po/015 okt/11 stand zone A Wat is de stand van zaken ivm zone A – wat 

gebeurt er naast het bouwen van De Link die al 

een aanvang heeft genomen? 

Er zijn momenteel onderhandelingen tussen 

Euroimmostar en geïnteresseerde bouwers. 

Euroimmostar maakte ook een beeldkwaliteitsplan op om 

de eenheid van de site te kunnen bewaken.
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projectontwikkeling

po/016 okt/11 stand 

ontwikkeling 

zones B en C

Wat is de stand van de ontwikkeling van zones B 

en C?

1.      Is de immomarkt bevraagd?

Neen, de Stad beschikt wel over een woningstudie en 

woonbehoeftestudie. De stad zal randvoorwaarden 

opleggen inzake:

• menging van verschillende woninggroottes, ic kleine en 

grote appartementen en

• verschillende doelgroepen, ic sociale appartementen, 

bescheiden appartementen en marktconforme 

appartementen

2.      Wat neemt het stadsontwikkelingsbedrijf op zich?

Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) zal instaan voor 

de ontwikkeling van zone B en C of het deel vanaf de 

ondergrondse parkeergarage tot aan de Snepkaai. Het 

SOB zal echter niet zelf bouwen, maar een 

projectontwikkelaar zoeken die instaat voor de bouw van 

de woningen en de inrichting van het openbaar domein. 

De wijze waarop één of meerdere projectontwikkelaars 

aangesteld zullen worden en welke de randvoorwaarden 

zullen zijn voor de toekomstige projectontwikkelaar(s) 

wordt neergeschreven in een zgn. ‘ontwikkelingsplan’. Dit 

zal begin 2012 voorgelegd worden aan de KBG.

3.       Wat is de timing?

• Ontwikkelingsplan zone B en C: eind 2011/begin 2012

• Selectie kandidaat projectontwikkelaars: voorjaar 2012

• Opmaak 3 à 5 offertes door kandidaat-

projectontwikkelaars: najaar 2012

• Aanwijzen projectontwikkelaar (PPS-contract): medio 

2013

• 1ste stedenbouwkundige vergunning (zone C): 2014

Update (mrt. 2014): 

participatie - datum 

nader te bepalen
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nr jaar thema vragen antwoord status/opmerkingen

projectontwikkeling

po/017 jan/12 Lumat-garage In een mail van 09/06/2010 deelde het infopunt mij 

het volgende mee i.v.m. het gebruik van de Lumat 

garage als werfkeet. 'De ene aannemer zou in 

theorie klaar moeten zijn einde 2011; de andere 

einde 2012. Voorlopig zijn er geen andere plannen 

m.b.t. de Lumatgarage. Zal die ene aannemer klaar 

zijn einde 2011 ? Zo ja dan wordt de werfkeet nog 

gebruikt door één aannemer tot einde 2012. Of zijn 

er ondertussen andere plannen? Zo ja, welke?

De ene aannemer is inderdaad weg uit de Lumat en de 

andere blijft daar nog tot einde 2012. 

Momenteel zijn er nog geen andere plannen met de 

Lumatgarage. Van zodra daarover meer gekend is, 

zullen de bewoners worden ingelicht.

Update: de Lumat 

wordt voorlopig 

gebruikt door Infrabel

po/018 mrt/12 De voorstellen van de Kwaliteitskamer vormen een 

goede basis, maar we eisen dat ook zone A in deze 

nieuwe visie wordt meegenomen.

Zone A aan de Koningin Fabiolalaan wordt integraal 

meegenomen in de eindrapportage

van de kwaliteitskamer (BUUR) zoals ze destijds werd 

ingesteld.

po/019 mrt/12 aanpassing aan 

de buurt

Pas de gebouwen en het openbaar domein langs 

de Koningin Fabiolalaan aan, aan de buurt.

De goede uitvoering van de bepalingen in het 

synthesedocument moeten inderdaad bewaakt worden. 

Er kan niet worden ontkend dat de ontwikkeling 

langsheen de Koningin Fabiolalaan,

zoals vastgelegd door het GRUP, van een andere schaal 

zal zijn ten opzichte van de

bestaande bebouwing in de Rijsenbergbuurt.
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projectontwikkeling

po/020 mrt/12 Wetenschaps-

park

Hoe zal het wetenschapspark eruit zien? Wordt er 

rekening gehouden met de ontwikkelingen van 

GSP?

De opmaak van het Masterplan van de Hogeschool is 

afgerond en voor het college van 13 oktober 2011 

gekomen. Op basis van een analyse van de eigen site en 

de omgeving, en via ontwerpend onderzoek, is een 

ontwikkelingsplan opgemaakt. Ook worden voor de 

verschillende bouwvelden de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden bepaald. Naar bouwhoogte worden 3 

tot 4 bouwlagen voorgesteld, met plaatselijk ruimte voor 

hogere accenten (vb ter hoogte van site Schoonmeersen 

2 – voormalig Textielinstituut). Bijkomend zijn een aantal 

algemene aandachtspunten vastgelegd, zoals de 

minimale toepassing van de 45°-regel ten opzichte van 

bestaande bebouwing, minimale afstand van 6m tussen 

de gebouwen en de waardevolle groenzones, maximaal 

behoud van het bestaande bomenbestand en opmaak 

van een bosbeheersplan en een MOBER.  De 

verkavelingsaanvraag is inmiddels vergund.

De Stad, de Hogeschool Gent en de paters 

Redemptoristen organiseerden op 20 juni 2011 

gezamenlijk een infovergadering om deze plannen toe te 

lichten.

Op het vlak van Minder Hinder wordt de toestand in de 

gaten gehouden. Waar dit relevant is, wordt er 

teruggekoppeld naar de klankbordgroep.

po/021 mrt/12 Hoogte torens Beperk de hoogbouw tot minimum. De in het RUP 

voorziene bouwhoogte van minimaal 60

meter, moet ook de maximale hoogte worden van 

de torens. (zie ook vorige vraag)

De minimum te realiseren oppervlakte van het RUP moet 

echter behouden blijven. Een verlaging van de torens 

kan leiden tot een beknibbeling van het groen. Dit moet 

dus zeer zorgvuldig afgewogen worden.

We verwijzen naar het GRUP, de synthesenota en het 

ontwikkelingsplan. 

Update: Het 

ontwikkelingsplan is 

inmiddels voorgesteld 

op de KBG van 15 mei 

2012
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po/022 jun/12 hoogbouw De hoogte van De Link was beter geweest op 60 

dan 90 meter. Het gebouw zal veel zon wegnemen 

en ziet er ook niet slank uit.

Wordt er rekening gehouden met de buurt voor 

toekomstige hoogbouw? Kan dit lager? 

De minimum te realiseren vloeroppervlakte moet 

gerealiseerd worden en er moet een sensitiviteitsanalyse 

worden uitgevoerd die de effecten op groen en 

bezonning aantoont. Het is de bedoeling om een 

kwalitatieve en duurzame ontwikkeling te realiseren. (zie 

ook volgende vraag)

po/023 jun/12 toelichting 

openbaar 

ondezoek zone 

A

Wat is de doelstelling? Waarmee is al rekening 

gehouden? Welke hoogtes worden vooropgesteld? 

Wat voor zone voorbij F. 

De Potterstraat, wanneer eerste bouwaanvragen?

zie GRUP en synthesedocument. De eerste bouwvragen 

zijn A1 (De Link - reeds gebouwd), B1 en A5, voor zone 

B en C zie voorgaande vraag,. Toelichting geweest op 

KBG

po/024 apr/13 inspraak zone 

C

In de klankbordgroep van eind vorig jaar werd door 

het stadsontwikkelingsbedrijf aangegeven dat de 

buurt zou betrokken worden om een advies te 

geven aan de jury voor de verdere ontwikkeling in 

zone C. Wat is de stand van zaken van deze 

selectieprocedure? Hoeveel inschrijvingen waren 

er?  Wanneer worden de 3 gbest gerangschikte 

kandidaten bekendgemaakt? Wanneer en op welke 

manier zal de inspraak van de buurt worden 

georganiseerd? 

Er zijn 9 kandidaturen ingediend voor de 

projectontwikkeling van zone B en C. Daaruit worden 3 

teams geselecteerd op basis van teamsamenstelling, 

financiële draagkracht en referenties inzake architectuur, 

stedenbouw, inrichting openbaar domein en 

duurzaamheid. De bekendmaking van de 3 geslecteerde 

teams mag verwacht worden vlak na het zomerverlof. De 

geselecteerde teams zullen vervolgens tegen het 

voorjaar 2014 een ontwerp en financieel voorstel 

opmaken. De buurt zal zich kunnen informeren en 

uitspreken over de ontwerpen van de 3 kandidaten. Het 

verslag van het participatief moment wordt vervolgens 

bezorgd aan de beoordelingscommissie die uit de 3 

kandidaten een definitieve keuze moet maken. 

De 3 teams zijn 

inmiddels 

geselecteerd. Van 

zodra meer details 

gekend zijn over de 

participatie , zal dit op 

de KBG worden 

toegelicht. Zie ook 

po/35

po/025 apr/13 B1 Het provinciebestuur heeft de vergunning verleend 

voor de bouw van de ‘Diamant’, niettegenstaande 

de uitvoerige motivering van het negatief advies 

van het college. Vraag of het schepencollege 

beroep zal instellen? 

Schepen Balthazar is verantwoordelijk voor dit dossier, 

dat nog niet door het college werd besproken. De eerste 

stap zal zijn om het advies van de provincie te 

bestuderen om de verschillende mogelijkheden in te 

schatten. ...De voorzitter besluit:

1) Schriftelijke terugkoppeling van zodra meer informatie 

is gekend

2) Bespreking van dit punt op de volgende 

klankbordgroep

Update: er loopt 

momenteel nog een 

procedure voor de 

raad van 

vergunningsbetwisting

en
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po/026 apr/13 Bouw-

vergunning 

parking

De bouwvergunning voor de ondergrondse parking 

werd aangepast. Graag hadden we vernomen 

welke aanpassingen werden geregulariseerd.

1. Wijzigingen in de toegangshelling in de parking.

i. De positie in- en uitrithelling thv B1 is 1 travee 

opgeschoven. In het bijzonder bevindt deze helling zich 

niet meer aan de rand van de bouwlijn van het 

parkeergebouw, maar is een 12m naar binnen toe 

opgeschoven. 

Deze verschuiving garandeert niet alleen een betere 

interne omsluiting in het parkeergebouw, doordat er 

lusbewegingen gegarandeerd kunnen worden, maar 

draagt ook bij tot de veiligheid op maaiveldniveau. De 

uitrit bevindt zich immers niet meer op de hoek van het 

op te richten projectontwikkeling B1.

ii. De herinrichting van de in- en uitritzones op verdieping 

-1 inclusief de verschuiving van kern II en het 

verplaatsen van de interne parkeerhellingen.

De grootte van de in- en uitritzones is aangepast om 

eventuele filevorming in de Timichegtunnel te 

ondervangen. De kern II is opgeschoven zodat

de in- en uitritzone als filebuffer fungeren en zodoende 

een vlotte verkeersafwikkeling garandeert.

Door de helling tussen -1 en -2 en de helling tussen – 2 

en -3 in elkaars verlengde te positioneren (zone 5, 8, 17, 

22, 23 en 25) verhoogt niet alleen de verkeersveiligheid 

(minder onnodige verkeersbewegingen), maar komt ook 

de operationele veiligheid ten goede. 

De parking is immers opgedeeld in diverse zones die 

opengesteld in functie van de wijzigende 

exploitatiebehoeften. 
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2. Handelingen met stabiliteitswerken (positie trapkernen, 

toegangshellingen, en vides).

i. Uitwerking stabiliteit VAC.

Voor de oprichting van het VAC-gebouw zijn diverse 

verstevigingselementen noodzakelijk. Deze dienen 

voornamelijk om de windbelasting over te dragen op de 

vloerplaat van de parking. 

ii. Toevoeging van vides.

De parkeergarage heeft twee vides.  Onderaan in de 

vides zijn piramides in roestvrij staal voorzien die het licht 

in de onderliggende verdiepingen weerkaatsten. 

Het binnenbrengen van daglicht in een parking verhoogt 

het veiligheidsgevoel. 

iii. Tijdelijke trap tramtunnel.

Een tijdelijke trap ter hoogte van de oude tramtunnel 

zorgt ervoor dat de fietsenstalling, Kiss- & Ridezone en 

de ondergrondse parking met de treinperrons verbonden 

worden.

De trap verdwijnt bij de indienstname van de ondergrond. 

8/06/2017 KBGvragen_overzicht_2011-2017_per thema..xlsx 16/107



nr jaar thema vragen antwoord status/opmerkingen

projectontwikkeling

po/027 apr/13 bouw LCI In april wordt gestart met de bouw van het LCI. 

Graag hadden we inzicht gekregen in de planning 

van de werkzaamheden en de in het kader van 

minder hinder voorziene maatregelen voor de 

aanvoer van bouwmateriaal, de bouw van 

torenkranen, de beperking van de hinder voor de 

omwonenden (licht, lawaai...) en de hinder voor 

fietsers en voetgangers door de Timichegtunnel.

Er werd een bewonersbrief verspreid (18 april), die ook 

op de website van PGSP staat 

http://www.projectgentsintpieters.be/nieuwsarchief/p/beric

ht/grondwerken-voor-het-nieuwe-dienstgebouw-van-de-

nmbs-groep1  Het gebouw wordt opgetrokken tussen de 

treinsporen en het vroegere parkeergebouw. Momenteel 

zullen enkel grondwerkzaamheden worden uitgevoerd. 

Men verwacht weinig hinder voor de buurt. Het 

werfverkeer van deze grondwerken zal via de 

Vaerwyckweg en de interne werfweg rijden. Daarbij moet 

het fietspad worden gekruist. De klankbordgroep vraagt 

om hier voorzichtig te zijn. Na deze grondwerken zal het 

gebouw worden opgetrokken.

Verdere planning 

wordt meegedeeld van 

zodra gekend

po/028 Kwaliteits-

bewaking

Wie is op dit moment verantwoordelijke voor de 

kwaliteitsbewaking van het project? 

Bij het beëindigen van de vorige kwaliteitskamer onder 

leiding van de Vlaamse Bouwmeester en na goedkeuring 

van het SD 2010 door de Stuurgroep als eindrapport, 

werd er tussen de NMBS-groep en de Stad Gent 

afgesproken dat ze een afzonderlijk traject zouden 

volgen voor de kwaliteitsbewaking.

Zone A

De kwaliteitsbewaking van de ontwikkeling voor zone A-

B1 wordt op diverse manieren gewaarborgd.
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-          Naast een quasi maandelijkse terugkoppeling met 

de stadsdiensten (stedenbouw, mobiliteit, openbare 

werken, architectuur, brandweer, milieu…) en ad hoc 

afstemming met het beleid, beschikt de stad Gent over 

een adviesorgaan, de Kwaliteitskamer voor 

Monumenten en architectuur onder leiding van Paul 

Vermeulen. De huidige samenstelling van deze groep is 

als volgt: Paul Vermeulen (voorzitter, ingenieur architect), 

Roel Bohez (jurist) ARCHITECTUUR: Johan Baele 

(architect), Wim Goes (architect), Lieve Van De Ginste 

(architect), Peter Vanden Abeele (ingenieur architect), 

Tijl Vanmeirhaeghe (professor, ingenieur architect), 

Gudrun Verschueren (architect) MONUMENTENZORG: 

Katrijn De Puydt (kunsthistorica), Dirk Laporte 

(kunsthistoricus), Norbert Provoost (burgerlijk ingenieur 

bouwkunde), Sabine Okkerse (ingenieur – architect). De 

kwaliteitskamer heeft ook de ontwerpen voor B1 en A5 

opgevolgd. Zie ook onder zone B en C.

Daarnaast nam nv SOFA het initiatief om POLO 

architecten (Patrick Lootens), tevens ontwerpers voor 

de VAC-toren, in te schakelen voor de 

kwaliteitsbegeleiding. De opdracht van POLO bestaat er 

vooreerst in om een Beeldkwaliteitsplan (BKP) op te 

maken. Het BKP werd op vraag van de opdrachtgever nv 

Sofa opgemaakt door POLO architecten in onderlinge 

afstemming met de Stad Gent en de ontwerper van de 

publieke ruimte (L’atelier des Paysages olv Alain 

Marguerit).
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-          Aan de hand van dit BKP worden de toekomstige 

ontwerpen voor de zone langsheen de Koningin 

Fabiolalaan, gelegen tussen station en Aaigemstraat 

afgetoetst. Het BKP Fabiolalaan verbeeldt de ruimtelijke 

ambities die de basis zijn voor de totstandkoming van 

een kwalitatief ruimtelijk geheel: laan versus esplanade, 

‘dikke’ grens met de Stad, diversiteit versus coherentie 

en gebouw als bouwblok. Aan de hand van ‘toetsstenen’, 

telkens geïllustreerd voor de laan- en de esplanadezijde, 

wordt uitspraak gedaan over de architectuur van de 

gebouwen door deelcomponenten ervan toe te lichten.

“Een BKP is een middel om de kwaliteit en de ruimtelijke 

samenhang te bewaken tijdens de realisatie van de 

verschillende deelprojecten. Het is een instrument dat 

stabiliteit en houvast biedt in een context van 

onzekerheden die belangrijke stedenbouwkundige 

ontwikkelingen onvermijdelijk kenmerken. Een BKP biedt 

houvast op korte termijn en laat ruimte op lange termijn. 

Het BKP doet uitspraken over deelcomponenten van de 

architectuur van gebouwen. Het doet dit aan de hand 

van schema’s, referentiebeelden en tekst. Ontwerpers 

ontlenen hieraan de onderstroom voor hun eigen 

ontwerp in lijn met het grotere geheel.

Het BKP is hoofdzakelijk richtinggevend en wenst 

voldoende vrijheid te laten voor deontwerpers.” (BKP, 

p.9)

-          Ten tweede kreeg POLO de opdracht van nv 

SOFA om in te staan voor de kwaliteitsbegeleiding bij 

de architecturale uitwerking van de gebouwen in 

zone A-B1.

Zone B en C
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-          Met betrekking tot de verdere ontwikkeling voor 

Wonen aan het park (zone C) is voor de selectie en 

toewijzing van de ontwerpopdracht een 

beoordelingscommissie aangesteld, die is samengesteld 

uit interne (=stad en AG SOG) en externe leden. Voor 

Wonen aan het park (zone C) werd de 

beoordelingscommissie voorgezeten door schepen Tom 

Balthazar. De overige leden zijn: Reginald Claeys 

(departementshoofd RUMODO Gent), Philippe Van 

Wesenbeeck (dir. Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 

Gent), Jo Lefebure (dienst Monumenten en Architectuur 

Gent), Elisabeth Kuijken (dienst Milieu Gent), Didier 

Nachtergaele (afgevaardigd bestuurder AG SOB), Frank 

Van Goethem (dir. Financiën en Patrimonium AG SOB), 

Peter Lacoere (dir. Projecten AG SOB), Arnold Janssens 

(hoogleraar bouwfysica UGent), Kristiaan Borret 

(bouwmeester Stad Antwerpen), Arjen Knoester 

(Stadsontwikkeling Rotterdam). POLO neemt hierin dus 

geen rol meer op.

-          Andere ontwikkelaars en ontwerpers, hetzij voor 

projectzones (bv. zone B), hetzij voor 

overheidsopdrachten (bv. Stadsgebouw) zullen minstens 

volgens hetzelfde  stramien geselecteerd worden. Indien 

een Gentse stadsbouwmeester aangesteld wordt, zal ook 

hij/zij daarin een rol opnemen. 
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-          Bovenvermelde beoordelingscommissie beoogt 

een meer objectieve beoordeling van de kwaliteit van de 

inzendingen en ontwerpen (voor Wonen aan het park) 

met inbreng van onafhankelijke deskundigen. Dit is een 

belangrijke stap in functie van de basiskwaliteit van de 

ontwerpvoorstellen, maar is derhalve geen overkoepelde 

Kwaliteitskamer, zoals de vorige Kwaliteitskamer onder 

leiding van de Vlaamse Bouwmeester. 

De Kwaliteitskamer voor Monumenten en architectuur is 

een adviesorgaan dat de architecturale  kwaliteit 

beoordeelt van de individuele stedenbouwkundige 

aanvragen, maar is niet bevoegd voor de globale en 

meer stedenbouwkundige kwaliteitsbewaking van de 

ontwikkeling van de zone A, B en C. Ze is samengesteld 

uit onafhankelijke externe deskundigen (voor 

samenstelling zie bij zone A) die vanuit diverse 

invalshoeken op verzoek van de Stad op een objectieve 

wijze advies uitbrengen over de architecturale kwaliteit 

van een project. 

Op dit moment is er voor de ontwikkeling van zone B en 

C nog geen nieuwe overkoepelende 

Kwaliteitskamer/commissie voorzien. Het 

Synthesedocument 2010 blijft als eindrapport van de 

vorige Kwaliteitskamer leidraad voor de verdere 

ontwikkeling van zone B en C.  
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De Stad zal voor de globale ontwikkeling van zone B en 

C nog een standpunt  innemen mbt een overkoepelende 

Kwaliteitskamer/commissie die op onafhankelijke wijze  

advies kan uitbrengen over  a) de correcte naleving en 

interpretatie van het Synthesedocument 2010, b)  de 

kwaliteit van de samenhang van de verschillende 

deelopdrachten en c) de kwaliteit van de verschillende, 

partiële stedenbouwkundige vergunningen. Ook hierin 

zal wellicht de rol van een eventuele stadsbouwmeester 

bevraagd moeten worden.

po/029 jun/13 Participatie Op welke manier zullen buurtbewoners bij 

ontwikkeling in zone B en C betrokken worden? 

graag een concreet antwoord?

Een beoordelingscommissie van interne (Stad en SOB) 

en externe experts  en onder het voorzitterschap van 

schepen Tom Balthazar, heeft eind mei 3 teams 

geselecteerd. Een verslag is in opmaak en zal nog voor 

het zomerverlof goedgekeurd worden. Tegen begin 2014 

zullen de 3 veelbelovende teams een ontwerp alsook 

een financieel voorstel opmaken. Bij inzending zullen – 

voorafgaand aan de jury of definitieve keuze –de 

buurtbewoners zich kunnen informeren én uitspreken 

over de 3 ontwerpvoorstellen. Het verslag van dit 

participatief moment wordt vervolgens bezorgd aan de 

beoordelingscommissie die uit de drie kandidaten een 

definitieve keuze moet maken.

po/30 jun/13 Schaduw Graag hadden we een toelichting gekregen op de 

volgende Klankbordgroep over de internationale 

normering rond schaduwwerking

Een echte standaard is er (nog niet)niet.
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Wel is er vrij veel studiewerk en afspraken over 

bezonningsstudies te vinden te vinden in o.a. Nederland. 

In Nederland is geen wettelijke norm van toepassing. 

Engeland en ook de meer Noord-Europese landen 

hebben wel bezonningsnormen voor woningen in hun 

wetgeving opgenomen. Door TNO (Nederlandse 

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 

Onderzoek) zijn wel normen voorgesteld, die zijn afgeleid 

van de Engelse wetgeving.

In Nederland leeft wel duidelijk de vraag wel om  een 

NTA (Nederlands Technische Afspraak) te ontwikkelen, 

die dan verplicht zou moeten toegepast worden.

De normen die door TNO zijn opgesteld (‘Daglichttoets 

en bezonning in de woonomgeving’, 2006), kunnen als 

volgt samengevat worden:

Minimumnorm:

Er is sprake van voldoende daglichttoetreding wanneer 

er sprake is van ten minste twee mogelijke 

bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari – 

21 oktober (gedurende 8 maanden) in de woonkamer.
Streefnorm:
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Er is sprake van voldoende daglichttoetreding wanneer 

er sprake is van ten minste drie mogelijke 

bezonningsuren per dag in de periode van 19 januari – 

21 oktober (gedurende 10 maanden) in de woonkamer.

Uiteraard bestaan hier vrij veel varianten op, waarbij de 

indruk leeft dat de varianten dikwijls soepeler zijn en 

meer de periode 21 maart- 21 september (6 maand) als 

referentieperiode gebruikt wordt.

Voorbeelden die zijn geraadpleegd:

Uit Nederland ( studies uit Amsterdam, Den Haag, 

Papendrecht, Cappelle a/d Ijssel,…)

Uit Canada (Toronto, Missisauga, Richmond Hill)

Uit USA ( New York, Boulder, Berkely,….)

In Noord-Amerikaanse steden is een schaduwstudie 

soms verplicht bij gebouwen vanaf 6 bouwlagen) en gaat 

er  vooral aandacht naar:

- Bezonning openbare ruimte, parken, 

schoolspeelplaatsen,… Hun normering is vrij algemeen 

en minder toepasbaar voor woonomgevingen.

De TNO-norm lijkt in Nederland zowat de referentie te 

zijn. In concrete studies wordt er dikwijls naar verwezen 

en deze is dan ook als voorbeeld genomen voor de 

Gentse situatie. 
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po/31 jun/13 openbaar 

domein

Aanleg van openbaar domein in zone A als 

bijkomende voorwaarde voor bouwvergunning A5: 

ontbreekt!

De intern gelegen esplanade zal worden aangelegd in 

hoogwaardige materialen, die één op één afgestemd zijn 

met het toekomstige gebruik, nl. zone voor de zwakke 

weggebruiker. Gedurende de aanleg van de diverse 

bouwblokken in de zone A dient vermeden te worden dat 

deze afwerking (denk aan de waterstrook, de verlichting, 

de specifieke pleinaanleg) beschadigd zou worden, 

wanneer zij wordt gebruikt als werfzone of –passage. Bij 

het finaliseren van elk bouwblok wordt de omringende 

buitenruimte, noodzakelijk voor het goed kunnen 

functioneren van het gebouw, wel (al dan niet tijdelijk) 

aangelegd. Afhankelijk van de loop van de verschillende 

realisaties zullen andere keuzes worden gemaakt. De 

finale en definitieve aanleg van de buitenruimte zal na de 

realisatie van de gehele zone A gebeuren. Pas dan kan 

er een overdracht gebeuren van deze private (eigendom 

nv SOFA) buitenruimte naar de Stad toe, waarna men 

effectief van openbaar domein kan spreken. 

Dit wordt stedenbouwkundig als volgt vertaald:

In de stedenbouwkundige vergunning voor het gebouw 

op bouwveld A5 werden zowel voorwaarden als lasten 

opgelegd met betrekking tot het aan te leggen openbaar 

domein. Deze omvatten zowel de noodzakelijke 

ontsluiting van A5 zelf alvorens het gebouw in gebruik 

kan worden genomen, als de definitieve aanleg van het 

gehele openbaar domein van zone A. Dit laatste kan niet 

in zijn geheel aan één deelontwikkeling gekoppeld 

worden aangezien lasten steeds in verhouding moeten 
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Bijzondere voorwaarde: 

11. In afwachting van de definitieve aanleg van 

esplanade en entreeplein, moet de wegenis die 

noodzakelijk is voor de vlotte en veilige bereikbaarheid 

van het nieuwe gebouw voor fietsers en voetgangers, 

aangelegd worden. (zie ook lasten) Dit omvat enerzijds 

een strook van minimum 3 meter voor het gebouw als 

verbinding tussen het bestaande voet- en fietspad door 

de tunnel richting Koningin Fabiolalaan en de bestaande 

ontsluitingsweg van het seinhuis, en anderzijds een 

strook van minimum 3 meter breed vanaf de Koningin 

Fabiolalaan naast de ontsluitingsweg van het seinhuis tot 

aan de toegang tot het oostelijk gedeelte van gebouw. 

De aanleg van deze stroken kan gebeuren in de vorm 

van een tijdelijke aanleg, mits deze voldoende duurzaam 

is om de periode tot de definitieve aanleg te 
Lasten:

Last 2: Realisatie nieuw openbaar domein

De houder van deze vergunning staat in voor de aanleg 

van het toekomstige openbaar domein binnen de zone A. 

Dit openbaar domein kan gefaseerd aangelegd worden, 

gekoppeld aan de gefaseerde projectontwikkeling. In 

functie van een definitieve aanleg en afbakening van het 

toekomstig openbaar domein en afgestemd op de 

nieuwe ontwikkelingen, moet nog een nieuwe 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag gebeuren. Het 

detailontwerp van het aanliggende openbaar domein 

moet zo spoedig mogelijk in dialoog met de 

stadsdiensten uitgewerkt worden. Het 

landschapsontwerp van Alain Marguerit is hierbij de basis 

voor de concrete inrichting. De technische uitwerking 
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Voorliggende last moet gefaseerd worden uitgevoerd:

- Fase 1: In eerste fase moet de houder van deze 

stedenbouwkundige vergunning instaan voor de aanleg 

van de wegenis die noodzakelijk is voor de vlotte en 

veilige bereikbaarheid van het nieuwe gebouw voor 

fietsers en voetgangers. Dit omvat enerzijds een strook 

van minimum 3 meter voor het gebouw als verbinding 

tussen het bestaande voet- en fietspad door de tunnel 

richting Koningin Fabiolalaan en de bestaande 

ontsluitingsweg van het seinhuis, en anderzijds een 

strook van minimum 3 meter breed vanaf de Koningin 

Fabiolalaan naast de ontsluitingsweg van het seinhuis tot 

aan de toegang tot het oostelijk gedeelte van gebouw. 

De aanleg van deze stroken kan gebeuren in de vorm 

van een tijdelijke aanleg, mits deze voldoende duurzaam 

is om de periode tot de definitieve aanleg te 

overbruggen. De aanleg van deze stroken moet echter 

steeds afgewerkt zijn alvorens het gebouw in gebruik kan 

worden genomen. 

- Fase 2: De volledige zone A dient te worden aangelegd 

conform de nog te bekomen stedenbouwkundige 

vergunning (zie hoger). Deze tweede fase van de last 

dient te worden gerealiseerd uiterlijk na realisatie van alle 

bouwvelden in zone A en wordt verhoudingsgewijs 

gekoppeld aan de verschillende bouwvelden binnen de 

zone A. Op de gehele projectontwikkeling in zone A rust 

de last van de totaalaanleg van het openbaar domein. 

Op elk van de onderdelen van de projectontwikkeling rust 

derhalve een deel van de totaalaanleg als last. Dit deel 

wordt bepaald in verhouding tot het aandeel te realiseren 
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po/32 jun/13 Bouwvergunning B1Welke argumenten zal de Stad gebruiken in haar 

beroep tegen de B1?

Op dit moment heeft de advocate die in het kader van 

deze beroepsprocedure optreedt voor de Stad, de 

opdracht gekregen het dossier te onderzoeken in functie 

van de opmaak van een schorsings- en 

vernietigingsverzoek bij de Raad voor 

Vergunningenbetwistingen. De juiste middelen of 

argumenten die zullen worden aangewend, zijn op dit 

moment dus nog niet bekend. Binnen een gerechtelijke 

procedure is het bovendien niet evident om dergelijke 

inhoudelijke info te verstrekken aan burgers. Indien 

iemand van de KBG zelf partij is binnen deze procedure, 

is het wel mogelijk om tussen advocaten stukken uit te 

wisselen om te vermijden dat partijen die hetzelfde doel 

voor ogen hebben (in casu het vernietigen van de 

vergunning verleend door de deputatie), elkaar zouden 

tegenspreken.

Het collegebesluit is 

zoals afgesproken op 

de vergadering van de 

klankbordgroep op 27 

juni  als bijlage bij het 

verslag van de KBG 

toegevoegd.  
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projectontwikkeling

po/33 jun/13 afmetingen gebouwenAlle afmetingen van de gebouwen: hoe hoog, hoe 

breed, waar staat het gebouw A1, andere…

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bevat 

de nodige plannen en snedes met aanduiding van de 

maten. Deze kunnen ingekeken worden tijdens het 

Openbaar Onderzoek en kunnen nadien in het kader van 

openbaarheid van bestuur worden opgevraagd.

Bovendien werd door nv SOFA in het traject voorafgaand 

aan elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 

het 3D-model ter beschikking gesteld van de stad Gent . 

Elk nieuw ontwerp wordt zo op een correcte manier in de 

bestaande stad ingetekend.

Bij de overige bouwblokken zal, gebaseerd op een 

duidelijk programma en de wettelijke randvoorwaarden, 

telkens opnieuw dezelfde ruimtelijke oefening gebeuren 

met de desbetreffende architect. Footprint en volume 

worden door ontwerpend onderzoek bepaald. De eerder 

genoemde kwaliteitsbewaking en –begeleiding dient er 

voor te zorgen dat het geheel voldoende coherent blijft, 

zonder de diversiteit van de verschillende bouwblokken 

te vergeten.

De exacte inplanting en bouwhoogte van wat nog niet 

vergund is in zone A, ligt nog niet vast. Dit zal moeten 

gebeuren in een bijgestelde inrichtingsstudie voor zone 

A. Deze bijgestelde inrichtingsstudie zal, rekening 

moeten houden met de voorwaarden opgelegd in de 

vergunning voor A5 en sowieso het voorwerp uitmaken 

van verder overleg.

po/34 okt/13 Tijdelijke 

invulling zone B

Verzoek om zone B tijdelijk te herbestemmen voor 

buurtwerking. Kan de stad zomaar (gratis) die 

gronden jaren ter beschikking stellen van de NMBS 

en haar privé partners voor werfverkeer en 

opslagruimte, terwijl de buurt nood heeft aan 

publieke ruimte ? Het zou een mooie compensatie 

zijn voor de zware hinder door de werken.

Momenteel kan hier nog geen uitsluitsel over worden 

gegeven, maar dit wordt zeker verder bekeken. 
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projectontwikkeling

po/35 okt/13 Zone C Stand van zaken van de projectontwikkeling zone C Er zijn drie ontwerpteams geselecteerd (goedgekeurd 

beoordelingsverslag dd 19.08.2013) ;.1.     ontwerpteam 

Robbrecht & Daem/De Smet en 

Vermeulen/Bovenbouw/…; 2.     ontwerpteam 

AGW/Baumschlager/Blaf/Denc!/…;3.     ontwerpteam 

EVR/KCAP/Saison Menu/ Omgeving/…Beroepstermijn 

niet-geselecteerde kandidaten is verlopen.Bestek voor 

toewijzing aan één kandidaat in opmaak. De 

gunningscriteria zullen begin 2014 aan de KBG 

toegelicht worden.Drie kandidaten zullen tegen eind april 

2014 een ontwerp en financieel voorstel opmaken, dat in 

de vorm van een ‘dialoogcafé’ én voorafgaand aan de 

beoordelingscommissie aan de stationsbuurt, incl. KBG, 

zal voorgelegd worden. Voorlopige timing dialoogcafé: 

juni 2014.

Update mrt 2014: 

datum dialoogcafé 

nader te bepalen

po/36 mrt/14 K. Mathildeplein In het S-gebouw is een bibliotheek en een crèche 

voorzien. Is er een ook een ruimte beschikbaar 

voor buurtactiviteiten die verenigingen tegen een 

ok tarief kunnen huren? 

Op vandaag wordt enkel een bibliotheekfiliaal en het 

Huis van de Fiets als publieke functies voorzien in het S-

gebouw.De integratie van een kindercrèche wordt door 

het stadsbestuur nog in beraad gehouden na afweging 

van de prioriteiten.Een verenigingslokaal of polyvalente 

ontmoetingsruimte wordt niet voorzien in het S-gebouw. 

Tip: buurtbewoners kunnen de stedelijke basisscholen 

gebruiken om een activiteit te organiseren (6 weken op 

voorhand aan te vragen), bijvoorbeeld in de Sterrespits in 

de Maaltebruggestraat, in de Van Monckhovenschool in 

de Van Monckhovenstraat …
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po/37 mrt/14 VAC Virginie 

Loveling

Welke oppervlaktenormen worden gehanteerd? 

Per werkplek voorziet de federale norm voor 

ambtenaren 13,5 m2, zonder circulatie, sanitair en 

gemeenschappelijke voorzieningen.In de 

Lovelingtoren is er 33m2 per werkplek voorzien, 

wat gebeurt  er met de overblijvende 19,5m2? Is dit 

geen zeer zware overdimensionering? Of is er 

marge voorzien voor nieuwe diensten?

De gemiddelde werkplek is voorzien op 12,34 m2, dus 

onder de norm. Er is in het VAC plaats voor maximum 

1.560 medewerkers, maar momenteel komen er maar 

ongeveer 1.300 mensen naar het VAC.  Er kunnen dus 

nog diensten bij komen. 

po/38 mrt/14 VAC Virginie 

Loveling

Fietsparking onder de toren en het busstation.De 

fietsstallingen lijken zeer ruim, in particuliere 

projecten voorzien wij doorgaans 1m2 /fiets, kan 

het niet optimaler? 

De oppervlakte van 1m2 per fiets is een absoluut 

minimum dat is opgenomen in het bouwreglement. Het 

Mobiliteitsbedrijf juicht evenwel alle extra ruimte toe. De 

gemiddelde maat van de fietsen wordt immers groter 

door alle nieuwe modellen van fietsen zoals bakfietsen, 

fietskarren enz. Hoe meer ruimte, hoe beter de 

fietsenstalling ook geschikt is voor die nieuwe types 

fietsen en hoe meer bewegingsruimte er is.

De ruimte onder het VAC die bestemd is voor de 

Vlaamse overheid meet 518m2. De huurder (Vlaamse 

overheid) heeft plaats gevraagd voor 300 fietsen. Er is 

dus momenteel een gemiddelde ruimte van 1,72m2 per 
po/39 mrt/14 VAC Virginie 

Loveling

In het MER-rapport voorafgaand aan de 

bouwaanvraag wordt het windklimaat rondom de 

Lovelingtoren zeer negatief ingeschat (met toen 

een lager gabarit).Tussen de spoorwegberm en de 

toren is er inderdaad gevaarlijke turbulentie op het 

fietspad. Worden hier maatregelen genomen?

Deze bezorgdheid werd doorgegeven aan de betrokken 

bouwheer/ ontwerper en zal worden opgevolgd.

po/40 mrt/14 VAC Virginie 

Loveling

In een vroegere infovergadering werd een 

opmerking gemaakt over de gevelafwerking van de 

toren. Er werd aangegeven dat er een probleem 

was met lelijke uitbloeiingen op het metselwerk. 

Wordt hier iets tegen ondernomen? 

Er zijn aan Eurostation hierover geen problemen gemeld. 
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projectontwikkeling

po/41 mrt/14 Queen Towers 

en Diamant

Wat is de timing voor Queen Towers & Diamant? De timing voor Queen Towers & Diamant is voor 

Eurostation niet gekend want hangt af van de verdere 

procedure bij de Raad Voor Vergunningsbetwistingen.

po/42 mrt/14 K. Mathildeplein Wat is de timing voor het Mathildeplein? Het S-gebouw wordt ten vroegste in 2017 gebouwd. 

po/43 mrt/14 Esplanade O. 

Van de Voorde

De helling naar esplanade is veel smaller dan 

voorzien; vormt dit gevaar bij bvb. brand? Wat is 

discrepantie tussen de plannen en de 

werkelijkheid?

De breedte van de helling is in overeenstemming met het 

initieel ontwerp en volgens de voorschriften van de 

brandweer
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po/44 mei/14 Participatie Vorig jaar is op de KBG meegedeeld dat de buurt 

zal betrokken worden bij het ontwerp. Graag 

hadden wij de concrete uitwerking vernomen.

Sogent heeft het Toewijsdossier (=bestek) voor zone C 

van de K. Fabiolalaan, d.i. de zone dichtst tegen de 

Snepkaai, in de raad van bestuur van 28 mei 

goedgekeurd en aan de 3  geselecteerde kandidaten 

bezorgd.

Het Toewijsdossier kan via de website van sogent 

geraadpleegd worden. 

Op 10 januari 2015 wordt een dialoogcafé voorzien over 

de projectontwikkeling in zone C. Op dat dialoogcafé 

zullen de drie geselecteerde ontwerpbureaus hun 

voorstel toelichten, volgens een vooraf afgesproken 

stramien (beperkt qua timing en vorm). Het is de 

bedoeling om de drie presentaties zo objectief mogelijk te  

kunnen beoordelen. Daarom is een vragenlijst 

opgemaakt die op voorhand aan de ontwerpbureaus 

wordt bezorgd. De vragenlijst heeft betrekking op 

volgende thema’s:

• Stedenbouwkundige kwaliteit

• Woonkwaliteit

• Integrale duurzaamheid

• Algemene vragen (wat bevalt u en wat bevalt u niet aan 

dit project) 

Op het dialoogcafé zullen de aanwezigen de voor- en 

nadelen van de verschillende voorstellen in kaart 

brengen en als advies aan de beoordelingscommissie 

meegeven. Het is dus niet de bedoeling om tot een 

bepaalde rangorde van voorstellen te komen.
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on/001 jun/11 keermuur Onlangs werd op de St-Denijslaan een 

elektriciteitskabine gezet. De keermuur is opgekuist, 

de strook langs de bomen eindelijk opgekuist en 

een nieuwe mooie definitieve muur (met 

ingebouwde elektriciteitskabines) gebouwd. We 

hoorden dat die kabine is gezet omdat men een 

foutje gemaakt had met de lengte van de kabels. 

Laat de bevoegde (verantwoordelijke) dienst aub de 

fout rechtzetten (ook al hebben ze er kosten aan), 

de ingemetselde elktriciteitskabines gebruiken en 

de 'varkensstal' verwijderen. De ruimte erachter is 

bovendien een openbaar urinoir geworden. 

De electriciteitskabine in de Sint-Denijslaan dient voor de 

werken aan de zuidzijde van het station (aannemer 

Blaton) en wordt ten laatste in 2016 verwijderd.

on/002 nov/12 braakliggende 

grond naast nr 235

Het stuk braakliggende grond naast nr 235  is één 

en al verwildering wat nogal wat ongedierte met zich 

meebrengt en een schoon zicht is het zeker niet. 

Kan de stad daar iets aan doen? 

De persoon die de vraag heeft gesteld, kan daarvoor via 

mail, telefoon of brief een klacht indienen bij de Dienst 

Milieutoezicht, Braemkasteelstraat 4, 9050 Gentbrugge. 

Tel. 09 268 23 26 of milieutoezicht@gent.be

Er wordt dan een controleur voor dit dossier aangesteld 

die dit opvolgt. Indien nodig wordt ook de 

Gezondheidsdienst ingeschakeld. De eigenaar kan na 

vaststelling worden aangemaand om zijn stuk grond te 

onderhouden. 

on/003 nov/12 vuil tussen bomen Het groenstuk onder de bomen langs de 

spoorwegberm wordt nooit opgekuist. Volgens een 

bewoner beweerde een straatveger dat zij daar niet 

moeten vegen omdat het van de spoorweg is. Maar 

de bomen zijn toch stadseigendom volgens de 

groendienst? Wie kan het op zich nemen om dit 

geregeld schoon te maken?

Het stuk tussen de spoorwegberm en de bomen is 

momenteel nog eigendom van de NMBS-Holding/Infrabel 

maar wordt binnen enkele maanden overgedragen aan de 

Stad ivm de heraanleg van de Sint-Denijslaan. 

Momenteel moet de reiniging gebeuren door Infrabel.  De 

vraag is aan hen gesteld. De Dienst Wegen zal met de 

NMBS-Holding en IVAGO afspraken maken in verband 

Update (juli 2013): de 

Stad heeft met IVAGO 

afspraken gemaakt. 

IVAGO zal instaan 

voor de reiniging van 

deze berm

orde & netheid

8/06/2017 KBGvragen_overzicht_2011-2017_per thema..xlsx 34/107



nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

orde & netheid

on/004 nov/12 veeg-wagens Er worden geen borden met parkeerverbod meer 

geplaatst om de straat te vegen. Kan Ivago weer het 

oude systeem invoeren? Ook greppel en rioolputje 

kuisen. Er is ook veel stof.

Dit probleem is eind september aan IVAGO doorgegeven. 

Ze gaan dit intern opnemen en in de werkplanning steken 

zodat dit opnieuw gebeurt.

Update (juni 

2013)Deze locatie zit 

nu in de ronde van de 

middelgrote 

veegmachine waarbij 

het plaatsen van 

borden niet meer 

automatisch gebeurt. 

Dit kan wel nog op 
on/005 nov/12 vuilnisbakken Tijdens de werken heeft men de openbare 

vuilnisbakken verwijderd, nochtans is het 

voetgangersverkeer (toenemend aantal studenten 

Hoge School) alleen maar vergroot Graag 

vuilnisbakken aan Hotel Trianon (liefst om te 

sorteren) en bij de uitgang van de Hoge School? 

Kunnen er ook dergelijke vuilbakken geplaatst 

worden aan de K&R bij de uitgang van de nieuwe 

Er zijn op verschillende plekken al vuilnisbakken bij 

geplaatst. De projectpartners hebben opdracht gegeven 

aan het Minder Hinderbureau om een plan voor alle 

vuilnisbakken in de omgeving van het station te maken. 

Dit plan is ondertussen overgemaakt aan de Stad die dit 

met IVAGO bekijkt voor de definitieve opstelling. De 

gegeven voorstellen zijn daar mee in opgenomen. 

Plan opgemaakt en 

uitgevoerd

on/006 apr/13 spoorwegberm De talud van de spoorwegberm van de Sint-

Denijslaan blijft vol liggen met haksel. Wanneer 

wordt dit opgeruimd? Kan de berm worden 

schoongemaakt? er werd een ‘kaalkap’ uitgevoerd, 

niettegenstaande dat een biologische waardevol 

stuk was. Ook het hakselhout werd achtergelaten. 

Deze hoop hout trekt ondertussen ook vuil aan. 

Infrabel heeft laten weten dat de berm machinaal is 

opgeruimd. Wat er nu nog ligt, zal niet worden 

weggehaald maar dient als compost.

on/007 dec/15 netheid De netheid rond de gestalde fietsen is allesbehalve  Netheid blijft een continu aandachtspunt van de NMBS en 

Max Mobiel. De netheid hangt sterk af van de locatie. De 

ondergrondse fietsenparking en het K. Mathildeplein 

vallen relatief makkelijk te onderhouden. Het K. Maria-

Hendrikaplein echter niet en dit is inherent aan de manier 

waarop fietsen daar staan geparkeerd.

8/06/2017 KBGvragen_overzicht_2011-2017_per thema..xlsx 35/107



nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

nm/001 feb/11 groen in de buurt Er wordt steeds verder geknaagd aan het groen in 

de buurt. Het natuurpark Overmeers biedt hiervoor 

geen compensatie.

In zone C langs de Fabiolalaan, grenzend aan de 

Snepkaai, komt op termijn (2012 – 2015) een nieuw park 

(Rijsenbergpark) met een oppervlakte van ongeveer 1,4 

ha. En een lengte van ongeveer 400 meter. De eerste 

200 m zijn onbebouwd met een breedte van 40 tot 50 

meter. Het tweede deel is minder breed en bevindt zich 

tussen de gebouwen. Ook in zone B is er ruimte voor 

nieuwe publieke ruimte die gedeeltelijk verhard, 

gedeeltelijk groen zal zijn.

nm/002 mrt/12 Groene as naar 

de Blaarmeersen

Wat houdt de groene as in en wanneer wordt die 

grealiseerd?

Het pad van stad naar land – het Rinkhoutpad’- wordt 

gerealiseerd bij de uitwerking van de projectontwikkeling 

langsheen de Fabiolalaan.Volgende elementen kunnen 

als onderdeel van de “groene as” naar de Blaarmeersen

beschouwd worden:

De Koningin Fabiolalaan (1.250m) wordt heraangelegd 

als groene boulevard met aanplanting van hoogstammige 

bomen aan weerszijden. De bestaande bomen in de 

Koningin Fabiolalaan worden maximaal behouden;

In de zone B worden 2 pleinen aangelegd op het niveau 

van de Koningin Fabiolalaan.

Conform het GRUP kunnen ze slechts gedeeltelijk (50%) 

verhard worden. De pleinen hebben een gemiddelde 

grootte van 2.450m².

In zone C wordt één aangesloten parkruimte voorzien 

met een netto bruikbare oppervlakte van meer dan 1ha.

Wat betreft zone B en C wordt dit op sommige punten 

verder geconcretiseerd in het ontwikkelingsplannen

natuur & milieu
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natuur & milieu

nm/003 mrt/12 Fijn stof niet de 

lucht inblazen

Vermijd fijn stof uit de parking. Het afzuigsysteem 

van de parking wordt voorzien van filters die het fijn 

stof, benzeen, NOx ed, tegenhouden zodat de 

buurt geen bijkomende last ondervindt. Verbied 

dieselwagens zonder filtersysteem in de 

ondergrondse parking.

In het MER wordt

geconcludeerd dat de parking wat betreft 

verkeersemissies, geen significant verschil zal

teweegbrengen in vergelijking met de huidige situatie. 

Het plaatsen van filters op de

afzuigsystemen van de parking, werd na afweging van de 

gevolgen van het project op het

aspect luchtkwaliteit, dan ook niet weerhouden als 

milderende maatregel.nm/004 nov/12 kastanje-bomen Er is beloofd dat die niet zouden verwijderd worden. 

Maar nu rond het Miljoenenkwartier gekapt wordt, is 

iemand daar niet meer zo zeker van. We nemen 

aan dat de intentie blijft om ze te behouden? 

Het is inderdaad de bedoeling om de paardenkastanjes 

te behouden. De Groendienst kan echter nu niet 

vaststellen hoe de bomen er binnen enkele jaren zullen 

uitzien. Volgens de eerste gegevens van een de 

bomeninventaris in de Sint-Denijslaan zouden er toch 

een aantal bomen verder moeten worden onderzocht. Ze 

plannen dit zo vlug mogelijk in. Als de veiligheid van de 

weggebruikers in het gedrang zou komen dan zullen ze 

maatregelen moeten nemen, daarop hebben ze 

momenteel echter nog geen zicht. 

De bomen in het Miljoenenkwartier zijn omwille van 

ziekte en gevaar voor passanten geveld. 

nm/005 nov/12 plantsoenen Voor de werken waren de twee plantsoenen mooi 

beplant. Tijdens één van de vele keren dat het 

trottoir werd opengegooid, heeft een aannemer 

alles op de beplanting geworpen. Nadien is het 

daar nooit meer goed gekomen. Regelmatig maken 

fietsers hun fiets vast aan de palen die er middenin 

staan en auto’s die op de oprit tussen de twee 

plantsoenen keren, rijden steeds de hoeken plat. 

Kan er nieuwe beplanting worden voorzien en 

kunnen paaltjes die veilig stellen?

De Groendienst bekijkt dit eveneens in het kader van de 

heraanleg

Update (april 2013) 

Wordt opnieuw 

bekeken bij heraanleg. 

Die is uitgesteld door 

werken aan de Sterre 

(voorjaar 2014)
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natuur & milieu

nm/006 nov/12 spoorberm: 

onkruid

Verschillende aannemers na elkaar hebben het 

openbaar domein onder de bomen volledig kapot 

gemaakt. Bovendien liggen er nog ongebruikte 

buizen. Vlakbij de Timichegtunnel staat alleen maar 

onkruid. Moet dat zo blijven?

De Groendienst zal onderzoeken wat hier kan gebeuren 

maar ze moet wel rekening houden met de nog geplande 

werken na de winter van 2013. Op dat moment zullen 

alle groene perkjes worden opgekuist en zal er worden 

gekeken of er een meer duurzame oplossing kan worden 

gegeven. Ondertussen zal waar kan wel al opruiming 

gebeuren. 

nm/007 jul/13 Milieuvergunning Op 21 februari 2013 verleende de bestendige 

deputatie een milieuvergunning voor 20 jaar aan de 

NMBS voor exploiteren en veranderen van een 

inrichting voor onderhoud, herstelling en 

schoonmaak van rollend spoorwegmaterieel 

gelegen in de zone B en C. 

Over welke activiteiten gaat het en welke 

veranderingen worden voorzien? Wat is de impact 

van deze verleende milieuvergunning voor de 

verdere ontwikkeling van zone B en C? 

Dat is een verlenging van de bestaande 

milieuvergunning. Dit heeft geen impact op de geplande 

werken.

nm/008 apr/13 bomenrij Kan er aan de oostkant langs de Vaerwyckweg een 

bomenrij kon worden geplant?

Dit is technisch niet mogelijk omdat er teveel leidingen 

onder die strook liggen. 

Op het terrein van de hogeschool zal beplanting worden 

aangebracht, het is nog niet duidelijk wanneer dat zal 

gebeuren. Die beplanting zal efficiënter zijn dan een 

bomenrij. 
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hi/001 jan/12 beplanting 

geluidsmuur

wanneer wordt de geluidsmuur beplant? Er zijninmiddels klimplanten geplant tegen de 

geluidsmuur in de Valentin Vaerwyckweg aan de kant van 

de bewoning.

hi/002 jan/12 goederen-verkeer Een buurtbewoner uit de Clementinalaan merkt het 

volgende op: “Bij het begin van de werken aan de 

sporen is door de NMBS beloofd om zoveel 

mogelijk de hinder te beperken. Zo ging men ervoor 

zorgen dat het goederenverkeer zoveel als mogelijk 

over de middelste sporen zou verlopen. Bron: 

antwoorden m.b.t. aanpassingen en milderende 

maatregelen m.b.t. masterplan Gent-SP en 

omgeving – stationsbuurt noord en zuid; document 

van 9 juli 2010; vraag 1 en vraag 5 zie 

http://www.projectgentsintpieters.be/communicatie/i

nspraak/antwoord-op-vragen-van-bewoners. 

- goederenvervoer is toegenomen op spoor 1

- de wissel ter hoogte van Clementinalaan 177 

maakt enorm veel lawaai en geeft trillingen

a.  “Bij welke instantie kan deze buurtbewoner met 

zijn klacht terecht?” b. Dringend verzoek om de 

beloofde milderende maatregelen toe te passen.

Nu al streeft Infrabel ernaar om zoveel mogelijk 

goederentreinen over de middelste sporen te laten rijden, 

met name sporen 3, 4, 5 en 6. “Zo veel als mogelijk” 

betekent voor zover de fasering van de 

stationsvernieuwing (er zullen tijdens de werken steeds 2 

sporen buiten dienst zijn) of onderhoudswerken op het 

spoornet (losstaand van het project Gent-Sint-Pieters) dit 

toelaat.  Er zijn bijkomende maatregelen die het geluid op 

termijn zullen verminderen:- Het MER geeft aan dat de 

vervanging en de herschikking van de sporen en de 

wissels het geluid in belangrijke mate reduceert in 

vergelijking met de  huidige situatie.

- Vermindering van het aantal wissels. Het aantal wissels 

in Gent-Sint-Pieters wordt gereduceerd met 1/3. De 

wissels worden bovendien volledig aan elkaar gelast. 

Bijgevolg zijn er minder voegen waardoor de wissels 

minder geluid en trillingen veroorzaken. De uitvoering 

gebeurt gefaseerd samen met de werken aan de perrons.

- Langgelaste spoorstaven

De perronsporen worden voegloos gemaakt, wat een 

belangrijke reductie van het geluid betekent. 

- Perronboorden

De zijkanten van de perronboorden worden uitgerust met 

geluidsabsorberende panelen.

- Nieuwe perronoverkapping

De nieuwe overkapping van het centrale gedeelte van de 

perrons zal een geluidsafschermend effect hebben.

- Windscherm aan de kant van de Sint-Denijslaan.

  Dit windscherm zal eveneens een geluidsafschermend 

hinder
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 -     Geluidsschermen 

Uit het MER blijkt dat in de projectzone Gent-Sint-Pieters 

(vanaf het wisselcomplex voor de brug Kortrijkse 

Steenweg tot het begin L5OA) het spoorverkeerslawaai 

niet zal toenemen. Er worden dus geen negatieve 

geluidseffecten verwacht. De MER-deskundigen achten 

geluidsschermen ter hoogte van het station bijgevolg niet 

noodzakelijk. 

hi/003 mrt/12 leefbaarheid buurt we vragen dat de buurt tijdens de werken leefbaar 

blijft, zowel op het vlak van verkeershinder, lawaai, 

nachtwerk…

Zoals eerder gezegd, wordt er zoveel als mogelijk 

rekening gehouden met de buurt. Omwille van een aantal 

redenen (keuze voetgangerspasserelle, veiligheid 

voetgangers en fietsers) bleek het noodzakelijk om een 

deel van het werfverkeer aan de Sint-Denijslaan via de 

Ganzendries te laten gaan. Dit wordt in een volgende 

fase, vanaf eind 2012 aangepast. De Dienst Wegen 

onderzoekt ook of een herstelling van de Reigerstraat na 

die periode mogelijk is.

Ondertussen wordt door Minder Hinder tweewekelijks de 

hele site besproken, wordt de signalisatie aangepast, om 

zo de gevolgen van de werken tot een minimum te 

beperken. De werken zullen echter altijd een bepaalde 

mate van invloed hebben op de buurt. Het werfverkeer 

voor De Link kan door zijn ligging via een interne werfweg 

naar de Vaerwyckweg ontsloten worden. Dit zal ook zo 

zijn voor de meeste gebouwen in de K. Fabiolalaan. Er 

worden heel wat inspanningen geleverd om de hinder tot 

het minimum te beperken:

- Om de 14 dagen vindt er een Minder Hinder vergadering 

plaats om nieuwe werfsituaties

voor te bereiden, de signalisatie te bespreken enz. 

Wanneer nodig worden er extra vergaderingen ingelast 

(bv fiets-BOF …).

- Bijna dagelijks wordt een rondgang gemaakt om de 

signalisatie na te kijken en andere hinder te detecteren;

- Het werfverkeer verloopt wanneer mogelijk via de 

Timichegtunnel en de Valentin

Vaerwyckweg. Voor de Sint-Denijslaan/Ganzendries 

Update: er is een 

nieuwe werfweg 

waardoor het zwaar 

verkeer naar de Sint-

Denijslaan of 

Voskenslaan kan 

zonder de buurt te 

belasten. Door de 

werken aan de Sterre, 

moeten tractoren 

voorlopig evenwel 

wegrijden langs de 

Tuinwijklaan omdat ze 

niet op de R4 mogen. 

Normaal gezien 

gebruiken zij het traject 

werfweg/Voskenslaan/

Sterre/Kortrijksesteen

weg of Krijgslaan
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hi/004 mrt/12 Booggeluid Wat met het booggeluid van de trams? Op het vlak van het booggeluid is technisch alles gedaan 

wat mogelijk is (een systeem voor railkopsmering & 

wielflenssmering). De aanleg van de tramlijn is ook geen 

definitieve situatie: de tramlijn komt in de toekomst schuin 

onder de sporen te liggen waardoor de bocht op hoek 

Voskenslaan/Sint-Denijslaan vermeden wordt.

hi/005 mrt/12 goederen-

spoorverkeer

Kan het goederenverkeer via de middelste sporen 

rijden om zoveel mogelijk hinder te beperken? 

Het goederenverkeer gaat zoveel als mogelijk via de 

middelste sporen. Dit is evenwel niet altijd mogelijk en 

hangt samen met de stationsvernieuwing en de 

bestemming en herkomst van de treinen. (zie daarvoor 

ook het volledige antwoord in de voorbereidende nota).

Infrabel heeft op een klankbordgroep een expert 

afgevaardigd die het systeem van het regelen van 

goederenverkeer heeft uitgelegd.

Infrabel heeft op de 

klankbordgroep van 8 

mei 2012 een 

toelichting gegeven 

over het 

goederenverkeer. Zie 

ook het verslag.

http://www.projectgentsintpieters.be/userfiles/files/klankbor

d/kbg_120508_versl_32.pdf

hi/006 mrt/12 Geluids-scherm en R4 het geluid van de R4 is storend tot in de Sint-

denijslaan. Kan daar een geluidsmuur worden 

geplaatst? 

Een geluidsmuur is duur en wordt enkel geplaatst op 

locaties met veel huizen en waarden hoger dan 65dB(A). 

Ondertussen is er in 2011 ook fluisterasfalt gegoten op de 

R4 wat het geluid heeft gereduceerd ten opzichte van de 

betonplaten van vroeger. Er komt geen geluidsmuur langs 

R4, wel geluidsmuur aan west-kant van V Vaerwyckweg 

maar niet aan oost-kant

zie ook hi/017
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hi/007 mrt/12 Geluid treinen Kunnen er geluidsschermen komen om het geluid 

van de treinen te dempen? 

Uit het MER blijkt dat in de projectzone Gent-Sint-Pieters 

(vanaf het wisselcomplex voor de

brug Kortrijkse Steenweg tot het begin L50A) het 

spoorverkeerslawaai niet zal toenemen. Er

worden dus geen negatieve geluidseffecten verwacht. De 

MER-deskundigen achten

geluidsschermen ter hoogte van het station bijgevolg niet 

noodzakelijk.

Aan de kant van de Fabiolalaan dienen er volgens het 

MER geluidsschermen voorzien

worden. Hier komt immers nieuwe bebouwing.

http://www.projectgentsintpieters.be/userfiles/files/klankbor

d/kbg_120628_33_3_P_Spoorgeluid_WB_w.pdf
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hi/007 mrt/12 Geluidsscherm kant 

Sint-Denijslaan

In de nota ‘Actualisering van de vragen tot aanpassingen 

& milderende maatregelen bij het Masterplan Gent Sint-

Pieters en omgeving Stationsbuurt zuid en Stationsbuurt 

Noord’ staat een uitgebreid antwoord op deze vraag.

Kort samengevat:

- het geluid zal door dit project niet toenemen

- de NMBS-groep streeft een beperking van het geluid na 

op de plaats waar het wordt geproduceerd omdat dit 

efficiënter is dan geluidsschermen. Maatregelen zijn 

bijvoorbeeld het herschikken van sporen en wissels, het 

verminderen van het aantal wissels, langgelaste 

spoorstaven, goederenwagons met geluidsarme remmen, 

perronboorden met geluidsabsorberende panelen, een 

windscherm aan de kant Sint-Denijslaan, luidsprekers 

met lage verstrooiingsgraad

- er is een ontwerp actieplan Spoorverkeerslawaai dat 

Europees wordt geregeld

- er is een actieplan van de Stad Gent dat op 1 april 2011 

is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Daarin zijn de 

maatregelen overgenomen van het Vlaams actieplan wat 

betreft spoorinfrastructuur en spoorverkeer. Die zijn 

coherent met het huidige beleid binnen de NMBS-groep

hi/008 jun/12 Geluids-hinder 

startende 

locomotieven

Sedert enige tijd wordt in de Suzanne Lilarstraat de 

nachtrust ernstig

verstoord door het ’s nachts opstarten van 

locomotieven ter hoogte van 

deze straat.

De NMBS-Holding heeft zijn aanpak tegen geluidsoverlast 

toegelicht op de klankbordgroep van 28 juni. Piepende 

locomotieven: er waren klachten over locomotieven 

waarvan de ventilatie een sterk piepend geluid maakten. 

De NMBS-Holding heeft aan leverancier Siemens 

opdracht gegeven om dit op te lossen. 

Update (2012) het 

probleem van de 

piepende locomotieven 

is ondertussen 

opgelost
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hi/009 jun/12 leveranciers (laad- en 

loszone)

Er is een gebrek aan ruimte voor leveranciers op K. 

Maria Hendrikaplein. Kan dit worden opgelost? 

De laad- en loszones worden dikwijls ingenomen door 

geparkeerde wagens. Omdat de geparkeerde wagens 

vaak eigendom zijn van de handelszaken op het plein zal 

er een brief aan hen worden gericht om hen te 

sensibiliseren. Daarnaast wordt de politie verwittigd zodat 

die kan optreden waar nodig. Bij de toekomstige 

heraanleg wordt er rekening gehouden met de nood aan 

ruimte voor leveringen.

hi/010 nov/12 daklozen We merken een steeds groter wordende groep 

zwervers/dronkaards/drugsverslaafden die voor het 

station hangen en zitten en voorbijgangers 

aanklampen. Iemand meldt dat er soms gedeald 

wordt bij de garages. Kan de politie assertiever 

optreden?

Er is regelmatig overleg tussen de NMBS, de politie en de 

Dienst Straathoekwerk hierover. Er ontbreekt een 

wettelijk kader om de daklozen effectief te verplaatsen, 

maar er is wel afgesproken met de Politie en Securail dat 

er doortastend kan worden opgetreden indien de 

daklozen regels overtreden of reizigers lastig vallen. Elke 

klacht wordt geregistreerd een aan de projectpartners 

doorgegeven zodat er een beeld kan worden gevormd 

van de graad van overlast. De straathoekwerkers van de 

Stad leggen contact met de daklozen. Het probleem is dat 

dit een zeer wisselende groep is.  

Wordt opgevolgd

hi/011 nov/12 stank tramtunnel Er is een enorme penetrante urinestank in en rond 

de oude tramtunnel. Absolute controle op het 

verhinderen van deze toestand is natuurlijk 

onmogelijk, maar kan via reiniging die geur niet 

geregeld bestreden worden?

De gang wordt zeer regelmatig gereinigd, maar vaak is de 

dag nadien de geur weer aanwezig. Er worden extra 

inspanningen gedaan door onder andere een nachttoilet 

voor daklozen ter beschikking te stellen.

 Wordt opgevolgd

hi/012 nov/12 fluitgeluid treinen Sinds deze lente worden we geplaagd door het door 

merg en been gaand geluid van de nieuwe 

locomotieven. Men belooft ons nochtans constant 

dat het geluid van het spoorwegverkeer zal 

afnemen en dat het dus stiller zal worden in onze 

straat. Maar het omgekeerde gebeurt. Kan 

daartegen opgetreden worden? 

De NMBS-Holding heeft dit onderzocht samen met 

constructeur Siemens. Ondertussen is een oplossing 

gevonden en zijn alle locomotieven opnieuw 

geprogrammeerd en is het fluitgeluid weg.
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hi/013 nov/12 Kan er gezorgd worden voor een 

verkeerssituatieplan op lange termijn?

Een verkeerssituatieplan op lange termijn kan niet worden 

gemaakt gezien de grote interferentie tussen werken (ook 

werken die niets met Project Gent Sint-Pieters te maken 

hebben). 

hi/014 mrt/12 Verkeer Sint-Pieters 

Aaigem

er is veel (werf)verkeer in Sint-Pieters-Aaigem. De 

bewoners willen ook een workshop rond mobiliteit in 

sint-Pieters-Aaigem

In de Minder Hinderbesprekingen wordt het werfverkeer 

nauwlettend opgevolgd. Werfinnames en werfverkeer 

moeten telkens worden voorgelegd aan het bureau 

Verkeerstechniek van de Politie (vroeger VTA) en aan de 

Minder Hinderleden. Een verkeerssituatieplan op lange 

termijn kan niet worden gemaakt gezien de grote 

interferentie tussen werken (ook werken die niets met 

Project Gent Sint-Pieters te maken hebben). Er zijn wel 

afspraken met andere overheden dat alle werken in de 

omgeving – van PAGAS tot R4 – worden voorgesteld op 

de Minder Hindervergaderingen zodat de 

verkeersimplicaties tijdig kunnen worden afgewogen en 

verkeerscirculatieplannen indien nodig kunnen worden 

bijgestuurd.

Sint-Denijslaan:

De Sint-Denijslaan krijgt een nieuwe inrichting. De leden 

van de klankbordgroep worden bij de plannen betrokken.

Er worden bijkomende verkeersmaatregelen bekeken 

voor het stuk tussen Snepkaai en Sint-Denijslaan. 

De parkeerdruk is er door het halvedagparkeren sterk 

gedaald behalve op de Sint-Denijslaan. Het 

Mobiliteitsbedrijf onderzoekt dit verder.

Toekomstige situatie

Het Mobiliteitsbedrijf is op de hoogte van de vraag naar 

inbreng van de bewoners. Een nieuw circulatieplan voor 

de tijd na de werken is nog niet ingepland, maar er wordt 

rekening mee gehouden met het voorstel van de 

bewoners naar de toekomst toe.

Update (april 2013) Er 

is een workshop 

mobiliteit geweest op 

25/04/2013. Er worden 

plannen gemaakt voor 

de verkeerscirculatie 

op lange termijn, met 

inbreng van de 

bewoners.
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hi/015 dec/12 Vrachtvervoer Overdag veel vrachtvervoer, nl. tractors die zand 

wegvoeren vanuit het station. Ze manoeuvreren in 

alle richtingen, terwijl daar steeds een hoop 

voetgangers en fietsers passeren. Heel gevaarlijk! 

Ze rijden ook de hele straat uit in de verboden 

richting. Voetpaden worden stuk gereden.

Tot voor kort reed opnieuw werfverkeer door de 

Ganzendries, Maaltebruggestraat … Nu is de interne 

werfweg aangelegd, waardoor het werfverkeer nu (vooral) 

langs deze interne werfweg zal rijden. Er kan nog  

werfverkeer door de woonstraten rijden maar dit wordt tot 

een minimum beperkt. 

update juni 2013:  door 

de werken aan de 

Sterre kunnen de 

tractoren niet weg via 

werfweg/Voskenslaan/

Sterre.  Zij mogen de 

R4 niet gebruiken en 

moeten dus wegrijden 

via binnenwegen 

(Tuinwijklaan, 

Maaltebruggestraat... 

). Ze vermijden daarbij 

wel de Ganzendries en 

Reigerstraat. Er is 

afgesproken met de 

projectleiding dat de 

buurt wordt verwittigd 

bij grote hoeveelheden 

aan- of afvoer. De 

politie voert 

regelmatige controles 

uit op het gebruik van 

tractoren. De werken 

aan de Sterre zijn 

gepland tot bouwverlof 

zomer 2014. 
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hi/016 apr/13 Geluidsschermen R4 Betreft snelheid R4  en geluidshinder: De maximum 

snelheid  is inderdaad beperkt tot 90 km/u. Iedereen 

weet dat hier sneller gereden wordt ; als je 90 km/u 

rijdt op de R4, wordt je zelfs ingehaald door 

vrachtwagens. De gemiddelde snelheid ligt hier 

zeker op 110 km/u.

Bijkomend heeft het afsluiten van de oprit voor 

gevolg dat er niet meer vertraagd wordt ter hoogte 

van het Vijvermeerspark en er dus geen 

vermindering is van het lawaai als gevolg van een 

lagere snelheid.

Gelieve dit mee te nemen in de vraag naar 

geluidschermen R4 – Vijvermeerspark.

Dit is overgemaakt aan AWV. De metingen zijn op een 

doorsneedag gebeurd, dus ook met wagens die wellicht 

te snel reden. De normen werden slechts licht 

overschreden waardoor dit stuk R4 niet op de 

prioriteitslijst komt te staan voor geluidsschermen. 

Bovendien ligt de bebouwing te ver van de R4 waardoor 

het effect van geluidsschermen onvoldoende zou zijn. Dit 

werkt vooral juist achter de geluidsschermen. AWV stelt 

politiecontroles voor om snelheid te beperken.

zie ook vraag hi/017 

van maart 2014

hi/017 mrt/14 Geluidsschermen R4 Gelieve het thema geluidsschermen terug op te 

nemen a.u.b. De reden/excuus dat er langs de R4 

aan het Vijvermeerspark geen geluidschermen 

geplaatst kunnen worden, was het gegeven dat er 

langs de R4 in Oostakker ook geen 

geluidsschermen geplaatst werden.

Dit excuus is dus achterhaald en heeft ons de 

motivatie om ook voor het Vijvermeerspark - St. 

Denijslaan West geluidsschermen te eisen. 

Zoals eerder toegelicht op de klankbordgroep van 11 

maart 2013, werd er voor heel Vlaanderen een 

prioriteitenlijst opgesteld voor het nemen van 

geluidswerende maatregelen. Hierbij werd gekeken naar 

woonzones gelegen binnen de 250 meter van een 

hoofdweg of primaire weg en worden de geluidsdrukken 

ter hoogte van de woningen berekend. Voor de zone van 

het Vijvermeerspark wordt een score van 79,2 behaald, 

wat plaats 114 betekent op de prioriteitenlijst. Voor 

Oostakker is de score 87,9 wat plaats 4 betekent op de 

prioriteitenlijst Oost-Vlaanderen. Voor St-Kruis-Winkel is 

de score 84,3 wat een plaats 22 betekent. De Vlaamse 

Regering heeft zich geëngageerd om de 20 meest 

prioritaire locaties zelf te financieren. Voor de overige 

locaties moet de lokale overheid bijdragen in de kosten 

(aanvulling dd. 11 maart 2014).

Je vindt de presentatie op de website van het project 

Gent Sint-Pieters bij 

Communicatie/Inspraak/Klankbordgroep. 
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http://www.projectgentsintpieters.be/userfiles/files/klankbor

d/kbg_130311_39_p_AWV_geluidswanden.pdf

Het verslag is eveneens te vinden op de website

http://www.projectgentsintpieters.be/userfiles/files/klankbor

d/kbg_130311_39_v_ok130429.pdf)

Voor de volledigheid: De vraag naar geluidsschermen 

maakte ook deel uit van de eisenbundel die Buitensporig 

en de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten aan het college 

overhandigden. Je vindt dit onderwerp op pag. 16 

http://www.projectgentsintpieters.be/userfiles/files/klankbor

d/KBG_20120313_eisen_antwoorden.pdf 

hi/018 mrt/14 Sint-Denijslaan (oost) (Onaangekondigd) Gedreun en zware trillingen in 

omgeving Sint-Denijslaan ten gevolge van 

aanwalsen van ballast voor sporen 9 en 10

2.       (Onaangekondigde) Gevaarlijke 

verkeersituaties bij het leveren van ballast voor 

dezelfde sporen (hoek Kortrijksesteenweg- Sint-

Denijslaan) en lawaaihinder bij het overladen van 

deze ballast

3.       Donkere zone in de Sint-Denijslaan door 

wegnemen straatverlichting tussen Ganzendries en 

Poelsnepstraat.

1. De aannemer had effectief het Infopunt moeten 

verwittigen zodat die informatie tijdig aan de 

omwonenden kon worden meegedeeld. Er is afgesproken 

met de projectleiding dat dit in de gaten wordt gehouden.

2. Van zodra dit probleem gekend was, is een 

veiligheidsverantwoordelijke van de aannemer ter plaatse 

gegaan om de verkeerssituatie in goede banen te leiden

3. Er wordt in mei 2014 bijkomende verlichting geplaatst 

op het K. Mathildeplein waarbij de hoek met Sint-

Denijslaan/ Ganzendries  beter verlicht zal worden. De 

Stad zal aan Eandis vragen om het probleem van gebrek 

aan verlichting tussen Poelsnepstraat en Ganzendries te 

bekijken.
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nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

hinder

hi/019 jun/14 sluipverkeer Er is sluipverkeer over de projectsite tussen Sint-

Denijslaan en K. Fabiolalaan en omgekeerd. Is dit 

gekend en worden er acties gepland? 

Het is gekend dat er sluipverkeer is. Het probleem is 

gesignaleerd aan de politie die niet kan optreden omdat 

het privéterrein is. De werfweg moest open blijven omdat 

Interbuild en zijn onderaannemers nog tot recent gebruik 

moesten maken van de weg om het VAC Virginie 

Loveling te bereiken. Er zijn ook verhuizers van de 

Vlaamse overheid die via die weg het gebouw moesten 

bereiken. Eenmaal de site A5 wordt bebouwd, zal echter 

gekeken worden of men kan werken met een slagboom.
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ve/001 jan/12 Verlichting Vraag vanwege de Fietsersbond om de omgeving 

van het station hoog op de agenda te plaatsen, niet 

alleen voor de buurtbewoners maar ook voor de 

tienduizenden stationsgebruikers. Mogen we 

vragen dat Eandis cfr de beloftes uit november 

2010 wekelijks de verlichting rondom het station 

nakijkt?

Armaturen die momenten niet branden/gebrek aan 

verlichting: • Voskenslaan, vlakbij kruispunt Sint-

Denijslaan, nog 3 nieuwe armaturen aan te sluiten 

• Kruispunt Boudewijnstraat / Maria-Hendrikaplein, 

defecte armaturen (matige hinder) • Kruispunt 

Albertlaan / Maria-Hendrikaplein, defecte 

armaturen (matige hinder) 

• Kruispunt Elisabethlaan / Maria-Hendrikaplein, 

defecte armaturen (grote hinder) • Fabiolalaan, alle 

armaturen kant projectontwikkeling (beperkte 

hinder) 

• Tussen Timichegtunnel en Fabiolalaan, armaturen 

in opbouw (zeer grote hinder) 

• de fietsstalling op de Sint-Denijslaan is deels 

onverlicht 

 - Voskenslaan/Sint-Denijslaan: de armaturen waren 

aangesloten op 16/12 en sinds 24 januari branden alle 

lichten

- De defecte armaturen op het Koningin Maria 

Hendrikaplein zijn in de week van 23 januari gerepareerd.

- De aansluiting in de Fabiolalaan (kant ontwikkeling) is 

gebeurd op 19 en 20 januari. 

- Voor de aansluiting tussen Timichegtunnel en K. 

Fabiolalaan is er op 24 januari een bijkomende 

elektriciteitskast geplaatst. Er is ondertussen licht 

langsheen dit traject en er worden eerstdaags nog 

bijkomende armaturen aangesloten.  

- Er is opdracht gegeven aan Eandis om tijdelijke 

verlichting te voorzien aan de fietsenstalling aan het 

Prinses Mathildeplein. Er wordt nu gewacht op een 

offerte en indienstneming. 

veiligheid
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veiligheid

ve/002 apr/13 Licht Sint-

Denijslaan

Wat mij de laatste tijd opvalt is: totale duisternis 

s’avonds op St-Denijslaan achterzijde station tot 

kruispunt met Kortrijksesteenweg

De straatverlichting op de Sint-Denijslaan werkten niet 

(tussen Kortrijksesteenweg en Voskenslaan). Nu werken 

de lichten ter hoogte van het kruispunt van de Krijgslaan 

niet. Dit probleem wordt telkens doorgegeven aan 

Eandis, maar geraakt niet opgelost. In principe heeft 

PGSP niets met deze verlichting te maken. Het probleem 

is gesignaliseerd bij de Stad zodat ze dit kunnen 

aankaarten bij Eandis. Oproep om dergelijke problemen 

te melden bij de lampentelefoon. Aan deze telefoon is 

een opvolgingssysteem gekoppeld, waarbij dienst 

Wegen, Bruggen en Waterlopen van de Stad betrokken 

is. De contactgegevens van de lampentelefoon zijn bij 

nuttige links op de website PGSP geplaatst. 

Update (juni 2013): 

ondertussen werkt de 

straatverlichting terug.

ve/003 apr/13 gevaarlijke 

situaties spoor 12

Vorige week ontstond een incident, waarbij 

treinreizigers van spoor 12 ‘vast’ kwamen te zitten 

in de voorlopige tramtunnel. De huidige trappen zijn 

gevaarlijk (te steil en met verschillende bochten). 

De laatste tijd stopten meerdere overvolle treinen 

op spoort 12 toe. Hierdoor missen vele reizigers 

hun aansluiting met andere treinen. 

Vraag om zo weinig mogelijk spitsuurtreinen te laten 

toekomen op spoor 12 én beter te communiceren op de 

trein zodat reizigers weten welke uitgang ze moeten 

nemen om op hun bestemming te geraken.

Normaal gezien wordt een signalisatieplan gemaakt bij 

veranderingen.

Update (april 2013) 

Infrabel heeft laten 

weten dat spoor 12 

wel wordt gebruikt nu 

er een derde trap is. 

De spitsuurtrein van 

17u03 wordt wel 

verplaatst naar spoor 

9 (dat is dichter voor 

mensen met een 

aansluiting).

ve/004 jun/13 veiligheid voor 

mensen met 

visuele beperking

Wanneer men buiten het station komt (kant Sint-

Denijslaan) en de loopbrug verlaat, is er geen enkel 

oriëntatiepunt dat een blinde naar de Ganzendries 

leidt.

er komt een richel die mensen met een visuele beperking 

zal begeleiden langsheen de fietsenstalling

8/06/2017 KBGvragen_overzicht_2011-2017_per thema..xlsx 51/107



nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

veiligheid

ve/005 jun/13 mensen met 

visuele beperking

Wanneer mensen met een visuele beperking van 

de Kortrijksesteenweg komen, nemen ze als 

oriëntatie de muur van het station. Vaak zitten daar 

daklozen tegen de muur. Vraag is of er iets aan te 

doen is want zij sturen mensen met visuele 

beperking naar het midden waar ze de oriëntatie 

verliezen

Er is contact opgenomen met de straathoekwerkers die 

dit zullen opnemen. Er zijn ondertussen ook 

besprekingen tussen NMBS-Holding en politie om het 

probleem van de daklozen aan te pakken.

ve/006 jun/13 mensen met 

visuele beperking

Er ligt een looplijn voor blinden tussen de grote hal 

en de oude tramkoker. Er ligt ook een looproute 

naar de perrons. Net voorbij perron 1 stopt deze. 

Waarom trekt u die niet door tot aan de loopbrug? 

Het gevaar is denkbeeldig dat blinden naast die 

brug terecht komen. 

Men kan niet naast de brug terechtkomen: als men de 

muur volgt komt men automatisch op de brug terecht. 

Men kan dus niet vanuit de tunnel op de werf of naast de 

overdekte voetgangerstunnel terechtkomen. Er wordt 

binnen de Minder Hinder wel bekeken of de looplijnen die 

door de werken zijn verstoord opnieuw kunnen worden 

gelegd.

ve/007 jun/14 hinder voor 

slechtzienden

De mast aan de kant van de keringmuur op het 

busstation is weggehaald, maar op de grond 

komen er nog stukken uit waarover men kan 

struikelen. Zouden die kunnen worden 

weggehaald?  

Dit probleem is gekend en werd door Minder Hinder 

opgevolgd. De Lijn is reeds op de hoogte gesteld en 

heeft ervoor gezorgd dat de stukken werden verwijderd.
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mo/001 jan/12 Verkeers-

circulatieplan 

Rijsenberg

Wat is er reeds gebeurd in het kader van het 

verkeerscirculatieplan zoals voorgesteld in de 

werktekst "Mogelijke verkeersmaatregelen voor de 

Rijsenbergwijk" van oktober 2007?

Zijn er, om het doorgaand verkeer te meten, 

tellingen geweest die als 'nulmetingen' kunnen 

gelden? Zal men in de toekomst tellingen doen?

Er zijn inderdaad tellingen geweest voor de werken die 

dienen als nulmeting. Nieuwe metingen zullen pas 

worden uitgevoerd nadat de werken in deze zone 

voltooid zijn, dus na de aanleg van de Boentweg, en als 

er geen omleidingen meer geldig zijn.  Tijdens de 

verschillende werffases zijn omleidingen noodzakelijk zijn 

en dit zal plaatselijk overlast met zich meebrengen. Een 

nieuw circulatieplan heeft in deze tijdelijke fase dus geen 

zin.

Update: ondertussen 

wordt een MOBER 

opgemaakt om de 

effecten van de 

projectontwikkeling 

zone B en C, op de 

buurt in kaart te 

brengen en 

milderende 

maatregelen te 

voorzien waar nodig

mo/002 jan/12 Verkeerslicht 

tramtunnel

Het verkeerslicht in de tramtunnel kon nog niet worden 

geplaatst omdat de lichtkasten door een ongeval 

beschadigd waren en er moest gewacht worden op 

expertise. Ondertussen is dit gebeurd en is de kast 

geplaatst. Na de test van de apparatuur door Siemens, 

kan De Lijn testen uitvoeren en kan het verkeerslicht in 

dienst worden genomen. 

mobiliteit
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mobiliteit

mo/003 nov/12 Lichten-regeling 

Vaerwyck-

Timicheg

AWV laat weten dat op het kruispunt Vaerwyckweg - St-

Denijslaan volgende aanpassingen worden uitgevoerd :

- de paal op de hoek van de tunnel zal worden verplaatst 

zodat die de fietsers niet meer hindert.

- de lichtenregeling zal zodanig worden aangepast dat er 

buiten de spitsuren langer groen wordt gegeven aan de 

Sint-Denijslaan. De minimale groentijd voor het 

autoverkeer wordt ook bepaald door de voetgangers. 

Eenmaal aan hun oversteek begonnen, moeten zij 

immers voldoende tijd hebben om de overkant te 

bereiken vooraleer de dwarse richting groen krijgt (de 

zogenaamde uitlooptijd). Anderzijds is het ook zo dat de 

groenfase op de Sint-Denijslaan met een aantal 

seconden wordt verlengd wanneer de camera's en 

detectielussen in het wegdek nog voldoende wagens 

waarnemen. Een regeling waarbij al het autoverkeer rood 

heeft en alle fietsrichtingen groen wordt niet toegepast. 

Statistisch gezien levert dit geen voordeel op voor de 

fietser. Wanneer een fietser op het kruispunt toekomt als 

het net rood is geworden voor hem,moet immers wel lang 

wachten vooraleer hij opnieuw groen krijgt: eerst moeten 

de 2 fasen voor het autoverkeer nog lopen, intussen is er 

dus geen enkele fietsbeweging mogelijk.

De aanpassingen zullen voor eind 2012 worden 

aangebracht. Na enige tijd worden die aanpassingen 

opnieuw geëvalueerd. Bijkomend: de lichten volledig 

weglaten zou tot gevaarlijke toestanden kunnen leiden 

omdat men niet op alle plaatsen voldoende zicht heeft of 

een bus of tram uit de tramtunnel komt. Dit is de 

voornaamste reden waarom die verkeerslichten zijn 

Update: zie mo/006
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mobiliteit

mo/004 nov/12 lichtenregeling De verkeerstellingen van de Stad tonen aan dat er 

tijdens de spits evenveel tot meer verkeer via de St-

Denijslaan het kruispunt passeert als er richting de 

parking rijdt. Met andere woorden: de huidige 

lichtregeling bevoordeelt de (private) parking 

nodeloos. Bovendien veroorzaakt hij onnodige files 

op de St-Denijslaan. Deze bevoordeling van de 

parking werkt ook niet ontradend voor het ander 

verkeer, omdat de mensen die via de St-Denijslaan 

rijden geen alternatief hebben, dan dit kruispunt. 

De lichtregeling stroomlijnt dus geen verkeer, maar 

stoort het eerder via extra onnodige files. Graag 

dus de wachttijd gelijk verdelen.

Verkeerslichten kan je gebruiken om je verkeersstromen 

te volgen of te stromen. Hoe meer je de lichten zo afstelt 

dat je makkelijk via de Sint-Denijslaan kan passeren, hoe 

meer verkeer langs daar zal rijden. 

Uit de cijfers blijkt dat veel chauffeurs uit de richting Sint-

Denijs-Westrem komen. Bij ‘gemakkelijke doorgang’ 

langs de Sint-Denijslaan zouden meer chauffeurs uit Sint-

Denijs-Westrem voor die route kunnen kiezen. Het is dus 

belangrijk dat de V. Vaerwyckweg de gemakkelijkste weg 

naar de parking blijft.

Tijdens de telling moesten alle wagens maximaal 2 

roodfases wachten tot ze konden doorrijden. het gebruik 

van de parking zal toenemen. Daar moet ook rekening 

mee worden gehouden.

Er is wel bekeken met AWV om de lichtenregeling aan te 

passen zodat er buiten de spits en in het weekend 

wagens niet nodeloos voor het rood licht staan.
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mobiliteit

mo/005 nov/12 tweerichtings 

fietspad

Het tweerichtingsfietspad is (zoals een studie 

aantoont over alle tweerichtingsfietspaden) 

gevaarlijk. Bovendien zorgt de bevreemdende 

huidige  situatie voor verwarring en onnodige 

wachttijden aan de lichten voor fietsers. Dit werkt 

het niet opvolgen van deze vreemde signalisatie in 

de hand. 

Daarom zowel aan west- als oostkant van de tunnel 

een fiets-en voetpad krijgen.

In de huidige, tijdelijke fase kan er langs beide kanten 

worden gewandeld en gefietst (aan de oostelijke 

doorgang slechts in 1 richting). Dit wordt echter weer 

naar de oorspronkelijke toestand hersteld op het moment 

dat de tijdelijke tramtunnel terug open gaat – dus 

voetgangers op het oostelijk pad en fietsers op het 

westelijk pad. De tunnel is namelijk te smal om beide 

langs elke kant toe te laten. Het mengen van fietsers en 

voetgangers zorgt nu al herhaaldelijk voor klachten van 

voetgangers. Het tweerichtingsfietspad takt dan aan op 

het tweerichtingsfietspad in de Vaerwyckweg. Bovendien 

wordt ook een grotere voetgangersstroom verwacht door 

de projectontwikkeling en het open stellen van het 

natuurpark (2013). De Stad zal dit echter opvolgen en de 

toestand over een jaar evalueren. Indien het nodig blijkt, 

kan de situatie worden aangepast.

Update (juli 2013). De 

verkeerssituatie is in 

zijn oorspronkelijke 

toestand hersteld, 

maar de situatie zal 

worden geëvalueerd

mo/006 apr/13 verkeerslichten 

Timicheg

Verkeerslichten aan de Timichegtunnel: zou pas 

kunnen worden aangepast na de werken aan de 

Sterre. Bussen rijden in alle richtingen door die 

verkeerlichten. Vorige week waren er lange files op 

de Sint-Denijslaan. Men vraagt om toch de 

lichtenregeling aan te passen, zodat er langer 

groen kan gegeven worden aan de Sint-Denijslaan. 

De groentijd voor de St-Denijslaan varieert tussen 17 en 

22 seconden (al naar gelang er een voetganger op de 

drukknop duwt om de Vaerwyckweg over te steken). 

Voor de lichtenregeling is er van in het begin voor 

gekozen om de richting van en naar de R4 het meest 

groentijd te geven. Ook nu met de werken aan De Sterre 

en het feit dat er daarvoor een omleiding via de 

Vaerwyckweg loopt, wil AWV dit zo houden. 

Update (april 2013): 

AWV heeft laten 

weten dat de lichten 

voorlopig niet worden 

aangepast zolang de 

werken aan de Sterre 

lopen

mo/007  apr/13 verkeersplan Wie was de verkeersdeskundige die ooit het 

verkeersplan / toekomstvisie opgesteld heeft voor 

het project Gent Sint-Pieters?

Kan dit document gelezen worden?

Kan die persoon de klankbordgroep dat plan/visie 

uit het verleden komen uitleggen?

Wat waren hierin de krachtlijnen voor fietsers?

En hoe zal men in de toekomst hierop verder 

bouwen?

De opmaak van een MOBER is verplicht sinds een 

tweetal jaar. Een expert zal  in één van de volgende 

klankbordgroepen een toelichting komen geven over de 

vroegere mobiliteitsstudie. Die studie is ook opgenomen 

in een managementsamenvatting die op de website van 

PGSP staat (bij ‘officiële documenten’).

Stand van zaken (okt 

2013): de datum voor 

toelichting is voorlopig 

ingepland voor de 

KBG van december 

2013
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mobiliteit

mo/008 apr/13 verkeerlichten 

tijdelijke 

tramtunnel

Verkeerslichten aan de voorlopige tramtunnel 

werken niet: zie verslag vorige keer. Die 

verkeerslichten werken niet goed, waardoor 5% 

van de buschauffeurs moet uitstappen om die te 

bedienen. Daarvoor wordt naar een oplossing 

gezocht. 

Sinds de tijdelijke tramtunnel weer open is, treden 

weer gevaarlijke situaties op op dat kruispunt.

Er stellen zich opnieuw problemen met de lichten. Dit 

wordt verder opgevolgd door Siemens en De Lijn

mo/009 jun/13 MOBER Stand van zaken van de MOBER? Voor 2e maal 

geen vordering

Het mobiliteitsrapport wordt in de komende maanden 

gefinaliseerd. Rekening houdend met de toekomstige 

ontwikkelingen werd de verkeersgeneratie berekend en 

werden toekomstige knelpunten zo accuraat mogelijk 

ingeschat. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan 

een aantal scenario’s of voorstellen van ingrepen – de 

zgn. milderende maatregelen, die antwoord kunnen 

bieden op de negatieve effecten. In het najaar 2013 

zullen alle relevante scenario’s met pro’s en contra’s aan 

de KBG en buurt gepresenteerd kunnen worden. Nadien 

zal het beleid een keuze maken

mo/010 jun/13 paal op fietspad Wanneer verdwijnt de paal met straatverlichting 

midden op het fietspad naast het L-gebouw? 

(Fabiolalaan)Die paal was “de enig mogelijke plaats 

voor de kabels van de tram”.Nu de tramkabels 

(sinds november) aan het L-gebouw hangen 

hadden we verwacht dat die paal tijdens de werf 

zou verdwijnen.Zie: 

http://fietsbult.wordpress.com/2013/03/29/heropeni

ng/

Het wegnemen van de paal is inmiddels in de planning 

van Eandis opgenomen. Er moet minstens 6 weken 

worden geteld vanaf het moment dat dit in de planning 

zit.

mo/011 jun/13 boodrsteen In de klankbordgroep werd ooit uitgepakt met een 

omleidingsroute voor fietsers om zo een deel van 

de Sint-Denijslaan te vermijden (om Dupuislaan te 

vermijden). Er is echter geen oprit. Kan de 

boordsteen worden verlaagd?

Dit gaat samen met de herinrichting van de Sint-

Denijslaan.
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mobiliteit

mo/012 okt/13 hoek boudewijnstraat/fietspadAls fietser komende van de Fabiolalaan word je 

aan je lot overgelaten. In feite is er geen enkel bord 

dat je duidelijk maakt waar je heen moet. Je kan op 

drie manieren langs het plein rijden zoals ik het 

interpreteer. Is dit wel degelijk zo?1. zoals 

aangegeven door de streepjeslijn op het plan, dan 

kruis je wel de rijbaan en dus het autoverkeer 2. zie 

plan nr. 2, enkel verbodsteken inrijden voor auto's, 

maar uitgezonderd fietsers3. zie plan nr. 3, maar 

dan mag je enkel naar links afslaan, want je krijgt 

dan een witte pijl met blauw bord voor je neus (plan 

nr. 4), terwijl de streepjeslijn op het plan wel 

aangeeft dat je naar rechts mag

Op de website www.projectgentsintpieters.be zijn altijd de 

meest recente kaartjes te vinden.De signalisatie op de 

hoek K. Boudewijnstraat/fietspad wordt herbekeken door 

de Verkeerstechnische afdeling van de Politie.Momenteel 

wordt de verkeersstromen op het K. Maria-Hendrikaplein 

binnen Minder Hinder herbekeken.  
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mobiliteit

mo/013 okt/13 kruispunt St-

Denijslaan/Voske

nslaan

Op de Sint-Denijslaan staan enkel verkeerslichten 

voor het verkeer van de Sint-Denijslaan t.h.v. de 

nieuwe tramtunnel. De automobilisten en fietsers 

die naar de Voskenslaan willen staan te wachten 

voor een rood licht. Plots wordt het groen en 

denken dat het voor de voetgangers rood wordt, 

maar er is geen licht voor de voetgangers. Dus die 

blijven voorrang hebben? Het verkeer uit de Sint-

Denijslaan krijgt groen maar moeten toch nog 

kunnen wachten om voetgangers en fietsers die 

gebruik maken van de tunnel voorrang te verlenen? 

Sinds begin september 2013 is de definitieve 

lichtenregeling voor de doorstroming van het openbaar 

vervoer van en naar de tramtunnel operationeel.  Bij 

indienstname werd dit doorgenomen met de partners, 

zijnde Eurostation en Stad Gent. Voor de fietsers is er 

geen aparte fase voorzien, maar ze volgen de algemene 

voorrangregels van voetpaden in een bebouwde kom.  

Verder moet er worden opgemerkt dat de auto’s geen 

groen licht krijgen, maar een oranje knipperlicht, wat hen 

wijst op een “gevaarlijk punt, voorzichtigheid geboden”.   

Dit heeft een andere betekenis dan een klassiek groen 

licht.Het is zowel bij Stad Gent als De Lijn opgevallen, 

dat door de vele overstekende voetgangers, voornamelijk 

tijdens de spits, zich hier mogelijks files gaan opbouwen. 

In de Minder Hinder-vergadering van 17 oktober 2013 is 

er afgesproken dat er eerst een testfase komt met een 

langere groentijd voor de Sint-Denijslaan. Tegelijk zal er 

tijdens de spits politie aanwezig zijn om de overstekende 

voetgangers te begeleiden. Dit moet de doorstroming van 

wagens verbeteren. In tweede instantie zal de passage 

van voetgangers en fietsers een eigen groen/rood fase 

bekomen.  Hiervoor werd aan de leverancier gevraagd 

om deze mogelijk te onderzoeken, om deze in het 

systeem in te bouwen.  Een timing van installatie is nog 

niet gekend.

Voor update: maart 

2014 zie mo/20

8/06/2017 KBGvragen_overzicht_2011-2017_per thema..xlsx 59/107



nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

mobiliteit

mo/14 mrt/14 Boentweg In de Stationsbuurt Zuid, meer bepaald tussen de 

Voskenslaan en de Kortrijksesteenweg is er 

ongenoegen en ongerustheid over het feit dat de 

Valentin Vaerwyckweg onderbroken wordt/blijft ter 

hoogte van de aansluiting met de Fabiolalaan.Dit 

was blijkbaar niet voorzien in de  

bouwvergunning.Het niet verbinden van 

Stationsbuurt Zuid en Noord genereert heel wat 

sluipverkeer en ongemak in deze buurt.Hoe en 

waarom  is die beslissing tot stand gekomen, en 

wat mogen we verwachten voor de toekomst? Zijn 

de belangen van deze  buurt ondergeschikt aan die 

van de Rijsenbergwijk?

Momenteel worden verschillende scenario’s onderzocht 

in het kader van het MOBER K. Fabiolalaan zone B (-B1)  

en C. Hier wordt later zeker op teruggekomen.

mo/15 mrt/14 Tractoren Herhaaldelijk is gebleken dat aannemers zich niet 

houden aan afspraken en toch met tractoren en 

betonvrachtwagens door de woonwijken rijden.De 

politie kan het naleven van deze afspraken niet 

afdwingen omdat ze los staan van het 

verkeersreglement.Hoe zal de overheid deze 

afspraken afdwingen?

1. Er is de recente wetswijziging waardoor tractoren die 

als werfverkeer worden ingezet aan strengere eisen 

moeten voldoen. De Stad Gent laat die voertuigen 

regelmatig door de politie controleren 2. Op federaal vlak 

is er een werkgroep samengesteld die de problematiek 

van inzet van tractoren als werfverkeer opvolgt en hier 

maatregelen wil tegen nemen. De Stad Gent is een van 

de trekkers van deze werkgroep en wordt ook ingezet als 

casestudy. 3.De Stad Gent gaat onderhandelingen aan 

met aannemers om op die manier tot afspraken te komen 

om geen tractoren in te zetten op de werven. In een 

aantal gevallen heeft dit positieve gevolgen. 4. Op de 

eigen werven van de Stad worden geen tractoren 

gebruikt. 5. De wettelijke middelen zijn beperkt maar er 

wordt momenteel ook onderzocht of tractoren binnen de 

bebouwde kom kunnen worden geweerd
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nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

mobiliteit

mo/16 mrt/14 vervoer materiaal Waarom wordt geen gebruik gemaakt van het 

logistiek potentieel van de spoorweg om 

bouwmaterialen aan en puin af te voeren?

Het gebruik van de sporen wordt aangemoedigd in het 

bestek maar is in de praktijk vaak moeilijk haalbaar, door 

werken elders op het spoornet of ten gevolge van de 

bovenleidingpalen en rijdraad die hinderlijk in de weg 

zitten bij laden en lossen. Transport van grote materialen 

doen we steeds buiten de spits.Dit thema (werfverkeer, 

onderzoek mogelijkheid gebruik van spoorweg) werd 

reeds grondig bekeken ten tijde van opmaak MER- 

rapport: zie volledige argumentatie waarom dit werkelijk 

heel moeilijk zo niet ondoenbaar is in het MER deel V § 

2.6 (pag 61 tem 63) 

mo/17 mrt/14 werfweg 

Fabiolalaan

Wordt er bij de bouw van A5 en B1 rekening 

gehouden met het verhinderen van sluipverkeer 

tussen Timichegtunnel en Rijsenbergwerk over de 

werf? 

De werf zal volledig afgesloten kunnen worden. 

Fietsenverkeer blijft dan mogelijk, autoverkeer niet. Het 

werfpad dat opengehouden moest worden voor de 

doorgang naar werf VAC en zo de connectie naar de weg 

van het seinhuis, is niet langer nodig vanaf einde werf 

VAC. De komende maanden zal INTERBUILD wel nog 

willen gebruik maken van deze “werfweg” over zone A5 

om de resterende opleveringspunten op te lossen; zolang 
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nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

mobiliteit

mo/18 mrt/14 Loopljjnen Er ontbreekt duidelijke aanduiding voor de 

voetgangers o.a. aan het busstation, maar ook 

komende van de Boudewijnstraat om naar het 

station te stappen

De projectpartners hebben zich geëngageerd tot een 

onderzoek om klaarheid te scheppen in de 

voetgangersbewegingen, fietsersbewegingen en 

openbaarvervoer bewegingen op en rond het Maria 

Hendrikaplein. In afwachting van definitieve oplossingen 

is besloten om de oude oversteken op het Hendrikaplein 

over de tram- en busbaan tijdelijk te herschilderen met 

een markering op het wegdek die ook een waarschuwing 

ten aanzien van de tram inhoudt. Voor de 

Boudewijnstraat zou dit inhouden dat ter hoogte van de 

rijweg een zebrapad aangebracht zou worden en ter 

hoogte van de tram/busbaan een rode markering met 

een specifieke waarschuwing ten aanzien van de tram. 

Dit voorstel is in bespreking met alle projectpartners.

Rond Pasen 2014 zullen de haltes van tramlijn 1 

verplaatst worden. Dit in functie van de komst van de 

nieuwe tramrijtuigen in Gent. De verplaatsing zal – zeker 

voor de halte richting Korenmarkt - ook een positief effect 

hebben op de loopstromen van voetgangers. 

Op het bus- en tramstation is door de projectpartners 

gekozen om geen markeringen aan te brengen. In een 

dergelijke omgeving is het belangrijk het onderlinge 

respect tussen voetgangers, trams en bussen te 

bewaken. Geen van de gebruikers (met uitzondering van 

het tramvoertuig omwille van de verkeerscode en de 

lange remafstand) willen we hierbij voorrang geven. 
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nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

mobiliteit

mo/20 mrt/14 Verkeerslichten 

Sint-Denijslaan

Verkeerslichten Sint-Denijslaan/Voskenslaan

1. Fietsers uit de Voskenslaan krijgen bij groen licht 

niet genoeg tijd om veilig voorbij de kruising met de 

tijdelijke tramtunnel de Sint-Denijslaan in te rijden. 

Alvorens zij daar zijn, krijgen trams/bussen al het 

signaal dat ze veilig de tunnel kunnen uitrijden. 

Daarbij komen ze in conflict met die fietsers.

2. Fietsers die uit de tijdelijke fietsenstallingen op 

het K. Mathildeplein komen en richting westelijk 

deel van de Sint-Denijslaan rijden, passeren geen 

verkeerslicht dat aangeeft of zij veilig de tijdelijke 

tramtunnel kunnen kruisen of niet. Dat verkeerslicht 

Dit punt is toegelicht op de klankbordgroep van 10 maart 

2014. Zie hieronder de link naar de presentatie.  

http://www.projectgentsintpieters.be/userfiles/files/klankbor

d/kbg_140310_44_p_AanpassingVerkeerslichtenVTT.pdf

mo/21 mrt/14 Snelheid 

Rijsenbergbuurt

Er wordt veel te snel gereden in de Patijntjestraat, 

Rijsenbergstraat en Sportstraat waar 30 km/u als 

maximum snelheid geldt. Eens de ambtenaren naar 

het  Lovelinggebouw komen werken zal het verkeer 

nog toenemen. Er zouden best verkeersremmers 

voorzien worden met een nog betere aanduiding 

van de 30 km/u. Nog beter zou zijn dat de rijrichting 

in de Patijntjestraat ( vanaf de Sportstraat naar de 

Europabrug ) éénrichting wordt ! Met een duidelijk 

fietspad voor de studenten.

Deze vraag is niet specifiek voor het Project Gent Sint-

Pieters. 

Momenteel voorziet het Mobiliteitsbedrijf geen nieuwe 

circulatiemaatregelen voor deze straten. 

Eenrichtingsverkeer of snelheidsremmers moeten 

trouwens doordacht worden ingevoerd: 

eenrichtingsverkeer werkt vaak snelheidsverhogend en 

aan alle snelheidsremmers zijn voor – en nadelen 

verbonden. 

Er kunnen wel steeds snelheidsindicatieborden worden 

aangevraagd bij het Mobiliteitsbedrijf. Die meten de 

snelheid en hebben ook een sensibiliserend effect. 

mo/22 jun/14 Verkeerslichten Sedert enkele dagen zijn de files aan de Sint-

denijslaan vooral richting Voskenslaan nog langer 

dan anders. Buurtbewoners zitten urenlang in de 

uitlaatgassen en het is een gevaar voor fietsers. De 

verkeerslichten zijn niet goed afgesteld. Waarom 

geen verkeerslicht voor voetgangers? 

De verkeerslichten zijn ondertussen aangepast en in 

werking. Er is langer groen voor de wagens waardoor er 

een betere doorstroming is. Er zijn ook voetgangers- en 

fietserslichten aan de uitgang van de tramtunnel en aan 

de Voskenslaan waardoor die veiig kunnen oversteken of 

doorrijden. Op de website van het project Gent Sint-

Pieters is een bericht verschenen om de fietsers en 

voetgangers attent te maken dat de verkeerssituatie 

gewijzigd is. Er komt ook bijkomende signalisatie.
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nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

hs/001 feb/11 voetpad 

achter bomen 

St.-

Denijslaan

Wanneer wordt er een voetpad aangelegd achter 

de bomenrij in de Sint-Denijslaan? 

Dit maakt deel uit van de volledige heraanleg van de Sint-

Denijslaan van fietspaden en voetpaden. Die zit 

momenteel in de studiefase. De werken zullen gefaseerd 

worden aangepakt (per deel van de Sint-Denijslaan) en 

de timing is nog niet gekend.

hs/002 jun/11 heraanleg 

Sint-

Denijslaan

De vraag om bewoners te betrekken bij de heraanleg van 

de Sint-Denijslaan werd doorgegeven aan de betrokken 

dienst.

Update (2012): de 

bewoners worden  

betrokken via overleg 

bij heraanleg

heraanleg straat
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nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

heraanleg straat

hs003 mrt/12 leefbaarheid 

buurt

Behouden van de rijrichtingen, behouden en 

uitbreiden van de verkeersremmende maatregelen 

en de reële parkeergelegenheid voor bewoners en 

voor hun bezoekers in de wijk.

Momenteel werkt de Stad aan de plannen voor de 

herinrichting van de Sint-Denijslaan. De Stad zal deze 

plannen met de bewoners en de klankbordgroep 

bespreken.

De kiss&ride van het atheneum Voskenslaan wordt 

momenteel bediend vanaf de Valentin Vaerwyckweg.

Update (mei 2013): 

voorlopige timing: De 

uitvoering van de 

fietspaden en 

voetpaden (+ 

fietssuggestiestroken) 

zijn voorlopig gepland 

onmiddellijk na 

bouwverlof 2014.   Er 

moet nog coördinatie 

komen met de 

nutsbedijven om hen 

de mogelijkheid te 

bieden 

voorafgaandelijke 

verplaatsingswerken 

uit te voeren. Dit kan 

wel vertragend werken 

indien de werken 

omvangrijk zouden 

zijn.

• Het deeltje tussen 

Voskenslaan en 

Valentijn Vaerwijckweg 

(fietssuggestiestroken)  

zou eventueel vooraf 

kunnen gebeuren, 

maar wel na de Sterre. 

Het  valt echter te 
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nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

heraanleg straat

hs/004 mrt/12 heraanleg K 

Fabiolalaan

Kunt u ons meer informatie geven over de verdere 

heraanleg van de K. Fabiolalaan? 

De Koningin Fabiolalaan werd heraangelegd tussen het 

Maria Hendrikaplein en de Aaigemstraat. De heraanleg 

van de Fabiolalaan vanaf de Aaigemstraat tot de 

Snepkaai  (wat betreft zone B en C) van de K. 

Fabiolalaan van de Aaigemstraat tot aan de Snepkaai zal 

echter pas worden uitgevoerd na de realisatie van de 

volledige projectontwikkeling en nadat het zware 

werfverkeer ten

gevolge van de projectontwikkeling en stationswerken 

verdwenen is. De timing hiervoor is 2018-2020. Er wordt 

wel gezocht of het afgescheiden dubbelrichtingsfietspad 

en de aanplantingen eerder kunnen worden uitgevoerd. 

hs/005 nov/12 aansluiting 

fietspad 

vanaf 

Timicheg

De verkeerssituatie voor fietsers die van de lichten 

aan de Timichegtunnel richting station rijden is 

erbarmelijk, na enkele tientallen meters is er plots 

geen sprake meer van een fietspad. Zij worden 

daar bovendien door de trottoirrand naar links 

richting auto’s geduwd. Dit komt de veiligheid van 

de fietsers niet ten goede! Kan dit pijnpunt worden 

weggewerkt?

Er zullen fietssuggestiestroken worden aangebracht. De 

straat is daar te smal voor echte fietspaden, maar uit 

eerdere ervaringen in de stad blijkt dat 

fietssuggestiestroken de toestand voor fietsers toch wel 

veiliger maken omdat een visuele versmalling het 

autoverkeer vertraagt.

zie ook vorige vraag

hs/006 nov/12 ontbreken 

van fietspad

Er is door de Hoge School een duidelijke toename 

van het fietsverkeer. Heel wat fietsers gebruiken het 

voetpad als fietspad, omdat het aan de lichten te 

smal is om door te kunnen als er wagens staan. 

Kan er geen fietspad of fietssuggestiestrook worden 

voorzien? 

Bij de heraanleg van de Sint-Denijslaan is volgende 

voorzien:

- (her)aanleg van trottoirs en fietspaden tussen de V. 

Vaerwyckweg en de Dupuislaan

- Fietssuggestiestroken tussen Vaerwyckweg en 

Voskenslaan (te smal voor afzonderlijke fietspaden) 

Update (juni 2013) zie 

bij hs/003

hs/007 nov/12 Heraanleg 

voetpad & 

parkeerstrook

De straat, de parkeerstrook en het voetpad zijn de 

laatste jaren meermaals opengelegd. Dit is de 

laatste keer slordig gebeurd. Kan daaraan iets 

gebeuren?

Dit zal samengaan met de heraanleg van de Sint-

Denijslaan. Een delegatie van bewoners is bij de plannen 

betrokken. Van zodra een definitieve timing en planning is 

gekend, zal hierover worden gecommuniceerd. 
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nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

heraanleg straat

hs/008 jun/13 herinrichting 

sint-

denijslaan

Zal de herinrichting van de Sint-Denijslaan nog lang 

op zich laten wachten? Indien dit zo zou zijn, 

kunnen er dan al tijdelijke maatregelen worden 

genomen om het verkeer af te remmen?  

Infopunt zal nagaan wat de timing is voor de werken aan 

de Sint-Denijslaan. Indien die herinrichtingswerken nog 

lang op zich laten wachten, vraagt men om voorlopige 

maatregelen te treffen om het verkeer op de Sint-

Denijslaan af te remmen. 

 Update: zie bij vraag 

hs/003

hs/009 jun/13 Distelstraat Deze vraag overstijgt mogelijk het project.

Ik woon in de Distelstraat en heb sinds de werken 

aan het station, veel last van barsten in het bezetsel 

van plafond en muren.

Dit komt door, vooral in het begin, het zware 

verkeer en de slechte staat van de rijweg (nog 

verslechterd sinds ze de loden waterbuizen in de 

straat hebben vervangen). 

Dat ze de straat niet herleggen tot daar aan toe, 

maar dan is mijn vraag  kan men zwaar verkeer niet 

bannen uit die straat? Mijn vraag is; weten jullie tot 

wie,ik me hiervoor,moet richten? 

Tenderstraat, Verpleegsterstraat, Distelstraat staan 

gepland voor integrale heraanleg (zowel riolering als een 

volledige herinrichting van de straat). De concrete 

planning is echter nog niet gekend.

hs/010 aug/14 Herinriching 

Sint-

Denijslaan

Graag een timing voor de herinrichting van de Sint-DenijslaanEr is nog geen gedetailleerde timing gekend. Er moet nog 

onderzoek gebeuren in functie van de 

nutsmaatschappijen. Dan pas kan de Dienst Wegen, 

Bruggen en Waterlopen een planning opstellen. De 

werken zullen ten vroegste starten eind februari 2015. 

Van zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zal dit 

aan de klankbordgroep en de bewoners worden 

meegedeeld.
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nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

heraanleg straat

hs/011 dec/15 boordstenen We zien hoe er momenteel op de Sint-Denijslaan 

(tussen Voskenslaan en Timichegtunnel) 

boordstenen verplaatst worden. Een gemiste kans 

voor fietspaden? Tezelfdertijd blijft de parkeerstrook 

kant spoorweg een blauwe parkeerzone zonder 

controle. Gemiste kans? Wat is hier het verhaal? 

Wachten op 2024?

Op het stuk Sint-Denijslaan tussen de V. Vaerwyckweg 

en de Voskenslaan werd een kleine ingreep uitgevoerd: 

de K&R aan de kant van de huizen werd vervangen door 

een strook fietspad, zodat fietsers niet meer zouden 

moeten wachten voor dit verkeerslicht, doch er 

achterdoor geleid kunnen worden. Een volledige 

herinrichting van dit stuk straat – al dan niet met 

fietspaden – komt pas ter sprake op het moment dat dit 

deel volledig kan heraangelegd worden. De 

parkeerstrook kant spoorweg wordt bij de invoering van 

het nieuwe Parkeerplan opgenomen in de ‘stationszone’ 

met bijbehorend betaalsysteem (max. 3 uur parkeren). Dit 

wordt ingevoerd wanneer het Parkeerplan op straat 

geïmplementeerd wordt, wat in de loop van 2016 zal 

gebeuren.
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nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

si/001 nov/12 paal zonder 

verkeersbord

Tijdens de werken heeft men aan de bermkant 

richting Timichegtunnel een oranje paal gezet voor 

een tijdelijk verkeersbord. Het bord is al lang weg, 

maar die paal staat er nog doelloos lelijk te wezen. 

Kan die weg? 

Er is opdracht gegeven om die weg te halen.

si/002 nov/12 definitieve 

borden

De verkeerssituatie aan het kruispunt V. 

Vaerwyckweg is ondertussen voldoende "definitief" 

om daar eindelijk eens duidelijke en definitieve 

wegwijzers te plaatsen, in het bijzonder voor 

bestuurders die richting R4/E40/E17 moeten. 

De bewegwijzering wordt uitgevoerd door de Vlaamse 

Overheid (Agentschap Wegen en Verkeer). Die heeft de 

vraag gekregen om de borden te plaatsen. De vraag is 

op een overleg op 2 oktober 2012 door de 

projectpartners aan AWV (Wegen en Verkeer) opnieuw 

gesteld. AWV neemt dat op in zijn planning.

si/003 maart206 Verkeersbord

en

Perron 23 (achterzijde station): er staat hier nog 

steeds een verkeersbord dat in theorie alle verkeer 

verbied vanaf dat punt van de Voskenslaan in de 

richting van de Sint-Denijslaan (west)

Dit wordt bekeken door de verkeerstechnische afdeling 

van het Mobiliteitsbedrijf.

signalisatie
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nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

pa/001 feb/11 bewoners-

parkeren

Wat zijn de plannen voor het bewonersparkeren in 

de buurt, verwijzend naar verslag van vorige 

klankbordgroep waar staat dat ‘de Stad Gent 

onderzoekt of het mogelijk is om de toekomstige 

bewoners een parkeerkaart voor bovengronds 

parkeren te weigeren’

Dit slaat op de bewoning in zone B en C, dus de nieuw te 

ontwikkelen zone. Er wordt daar gerekend op 

parkeerplaatsen voor minder dan 1 wagen per woning en 

er zal daar ook ondergronds kunnen worden geparkeerd. 

Vandaar dat een bewonerskaart voor nieuwe bewoners 

van zone B en C niet wenselijk zal zijn, vooral omdat zij 

dan in de omliggende straten zouden parkeren.

pa/002 feb/11 noordelijke 

toegang parking

Wordt de noordelijke toegang tot de pendelparking 

opensteld? 

De toegang wordt pas opengesteld als de Boentweg af  is 

(2015) volgens een akkoord tussen Stad Gent en B-

holding. Na 2015 zal hij beperkt worden opengesteld 

(geen bewegwijzering naar die toegang) om sluipverkeer 

in de buurt te vermijden. Hij zal dus vooral dienen voor 

bewoners. 

De bewegwijzering naar de parking gebeurt alleen vanaf 

de R4 en dus ook niet vanuit het centrum en dit opnieuw 

om sluipverkeer te ontmoedigen.

 Update: momenteel is 

er nog geen 

overeenkomst over het 

openstellen van die 

toegang

pa/003 jun/11 weekend-

parkeerders

Tijdens de zomer zijn zowat alle 

bewonersparkeerplaatsen benomen van 

vrijdagavond tot en met zondagavond. Dit door 

mensen die op weekend trekken of voor een dagje 

naar zee gaan. Eénmaal per week controle tijdens 

de weekdagen op kantooruren is niet voldoende. 

Elk uur controle is natuurlijk ook niet mogelijk, maar 

de drukste parkeerzone van de Stad Gent mag niet 

vergeleken worden met een achterafstraatje, waar 

je éénmaal per week eens komt piepen. Dagelijkse 

controle op steeds andere uren (ook in het 

weekend) is zeker nodig. 

Update (juni 2013): 

ondertussen in aan de 

ene zijde van de Sint-

Denijslaan 

bewonersparkeren 

ingevoerd en aan de 

andere kant parkeren 

met schijf. Het 

Mobiliteitsbedrijf 

controleert om de twee 

dagen, ook in het 

weekend. Mensen die 

daar toch parkeren 

riskeren een retributie 

van 50 euro.

parkeren

8/06/2017 KBGvragen_overzicht_2011-2017_per thema..xlsx 70/107



nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

parkeren

pa/004 jun/11 Parkeer-chaos op 

kop Albertlaan bij 

Maria-Hendrika-

plein

Reeds maandenlang wordt niet opgetreden tegen 

de foutparkeerders die zich op het voetpad, op het 

fietspad, op het gras (!), op de openbare weg,... 

parkeren. Zij brengen voetganger en fietsers tijdens 

hun manoeuvres in gevaar en eens geparkeerd 

dwingen zij voetgangers en fietsers om gevaarlijke 

toeren uit te halen om hen te passeren. Een daar 

logerende agent (die nochtans zijn loon zou kunnen 

uitschrijven aan boetes) is niet wat we vragen, maar 

een dagelijkse voorbijkomende patrouille die 

overtredingen uitschrijft op elke dag een ander 

moment, moet toch mogelijk zijn op de werf van de 

eeuw bij het grootste station van onze regio... 

De politie kon niet optreden tegen alle foutparkeerders in 

de ventweg omdat er nog geen belijning was. Alleen 

dwars geparkeerde auto’s konden weggetakeld worden. 

De belijning is nu in orde. De politie laat weten dat ze 

dagelijks zullen controleren aan de K&R.

Er wordt nog steeds 

regelmatig 

gecontroleerd, maar 

men kan niet overal en 

voortdurend 

politiemensen inzetten. 

pa/005 okt/11 verkeers-borden 

Boudewijn-straat

Nog niet zo lang geleden, nl. vòòr de heraanleg van 

het kruispunt Boudewijnstraat/Fabiolalaan, 

Hendrikaplein, werden er, richting Boudewijnstraat, 

volgende verkeersborden geplaatst :

- een verkeersbord zone 30

- een verbodsteken + 3,5 ton

Na de heraanleg werden geen van beide borden 

teruggeplaatst.

Deze punten werden op de agenda van het 

recentste Minder Hinder overleg gezet. Is het 

mogelijk terug te koppelen?

De verkeersborden zone 30 komen terug. Ze zijn door 

Minder Hinder aangevraagd bij de Stad Gent aangezien 

het om definitieve borden gaat. Het verbod op 

werfverkeer komt voorlopig niet terug. Werfverkeer wordt 

in die straat wel vermeden. Er wordt gevraagd dat het 

werfverkeer via de K. Fabiolalaan komt.

Update: de zone 30 

borden zijn terug 

geplaatst
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parkeren

pa/006 okt/11 parkeren 

Fabiolalaan

Langs de kant van de woningen wordt betalend 

parkeren ingevoerd (parkeermeters). In afwachting 

van die parkeermeters, kan met blauwe kaart 

geparkeerd worden. Er komt bewonersparkeren aan 

de kant van de projectontwikkeling. Waarom geen 

bewonersparkeren voorzien aan de kant van de 

woningen? Eén reden die hiervoor wordt 

aangehaald is dat er aan de kant van de 

projectontwikkeling nog werfzones komen en dat 

parkeermeters daar dan in de weg zouden staan. 

De vraag is bekeken door het Parkeerbedrijf 

(ondertussen Mobiliteitsbedrijf) .  Er is blijkbaar verwarring 

tussen  bewonersparkeren en voorbehouden plaatsen 

voor bewoners. In een regime met parkeerduurbeperking 

(blauwe zone of, zoals hier, betalend parkeren) kunnen 

bewoners met hun bewonerskaart altijd gratis parkeren. 

Op voorbehouden bewonersplaatsen kunnen enkel 

bewoners staan. Dit laatste doet het Parkeerbedrijf echt 

als de parkeerdruk zeer hoog is. Hoe is de situatie nu in 

de Fabiolalaan?

 

1. Er is betalend parkeren. Dat betekent dus dat 

bewoners overal met hun bewonerskaart gratis en 

onbeperkt kunnen parkeren. 

2. Er is dus geen onderscheid tussen de ene of de andere 

zijde van de Fabiolalaan en er is ook geen sprake van 

blauwe zone

3. Het Parkeerbedrijf vindt het momenteel niet opportuun  

om parkeerautomaten te plaatsen aan de zijde van de 

projectontwikkeling, omwille van de werfsituatie. Dit 

betekent dus dat men even de straat moet oversteken om 

een ticket te halen. Dit is evenweeen zone betalend 

parkeren, dus automobilisten moeten weten dat ze ook 

moeten betalen als ze staan aan de kant van de 

projectontwikkeling. 

4. Dit is overigens geen unieke situatie: er zijn 

verschillende straten waar parkeerautomaten slechts aan 

één zijde van de straat staan. 

5. Momenteel zijn er nog enkele straten waar een 

gedeelte van de straat voorbehouden plaatsen voor 

Update (2012): 

ondertussen is het 

halvedagparkeren 

ingevoerd
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parkeren

pa/007 nov/12 foutieve borden Iemand meldt dat wegens het ontbreken van de 

vermelding “uitgezonderd bewoners” de bewoners 

met hun bewonerskaart in principe nu ook fout 

parkeren.

De huidige borden zijn niet foutief en de bewoners staan 

dus niet in overtreding. De regeling m.b.t. 

bewonerskaarten (wie waar mag parkeren) wordt 

gedefinieerd in de betroffen reglementen en is door de 

gemeenteraad goedgekeurd. Er hoeft hier niet op te staan 

“uitgezonderd bewoners”. Vroeger is die melding 

inderdaad gebruikt, maar al snel merkte het 

Mobiliteitsbedrijf dat dit tot meer verwarring leidde dan de 

huidig gebruikte signalisatie.

Ook bij betalend parkeren staat de vermelding er niet op.

pa/008 nov/12 parkeerstrook Sint-

Denijslaan

De overzijde van de straat is een beetje gek 

aangelegd. Zo kunnen de auto's er wel parkeren, 

maar hebben de mensen geen voetpad om effectief 

tot aan hun geparkeerde auto te geraken. Het 

gevolg is dat iedereen over het gras loopt en daar 

nu enkel en alleen modder overblijft. Indien er geen 

voetpad of zo komt, zou een onderhouden groene 

strook ook al meegenomen zijn.

De Stad zal de uitstapstrook langs de sporen 

heraanleggen met eigen personeel- dus niet met de 

aannemer die de heraanleg van de Sint-denijslaan zal 

uitvoeren. Dit zal op korte termijn gebeuren.

Update (juni 2013) Alle 

heraanleg gebeurt na 

de werken aan de 

Sterre (zie bij 

heraanleg straat).

pa/009 nov/12 bewoners-

parkeren

Door de invoering van de blauwe zone kunnen 

autobestuurders op zondag en 's avonds gratis in de 

straat kan staan. Door de ligging vlak bij het station 

trekt dit mensen aantrekken die daar de hele dag 

staan en er met de trein op uit trekken waardoor 

bewoners geen plaats meer hebben.

In de Sint-Denijslaan wordt het bewonersparkeren 

opnieuw ingevoerd langs de kant van de huizen. Dit moet 

vermijden dat ’s avonds en op zondag de straat vol staat 

met wagens die gratis in de stationsbuurt komen 

parkeren.

Het voorstel wordt voorgelegd in de Gemeenteraad van 

december 2012 en kan nadien in uitvoering gaan.

Update (mei 2013): het 

bewonersparkeren is 

inmiddels terug 

ingevoerd.

pa/010 nov/12 Parkeerplaatsen 

aanduiden

Parkeerplaatsen zouden beter afgebakend worden 

met witte lijnen om foutparkeren en twee plaatsen in 

beslag te nemen te ontmoedigen

Het aanduiden van parkeervakken leidt niet automatisch 

tot meer efficiënt parkeren. Deze parkeervakken worden 

namelijk vaak genegeerd
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parkeren

pa/011 nov/12 betalend parkeren Waarom is er geen betalend parkeren zoals in de 

rest van veel straten in de stationswijk?

In de blauwe zone kan men maximum 2 uur parkeren, in 

een betalende zone (tarief rond het station) maximaal 5 

uur. De blauwe zone is m.a.w. meer geschikt om de 

parkeerrotatie te verhogen dan betalend parkeren. Veel 

hangt natuurlijk af van de controle (zie vorig punt).

pa/012 nov/12 parkeercontrole Vroeger was er dagelijkse controle wat heel effectief 

was. Sedert de omschakeling van parkeersysteem 

is er nog geen enkele controle gebeurd. Op 

éénmaal na dat er briefjes met een ‘waarschuwing’ 

achter de ruitenwissers werden gestoken. De totale 

afwezigheid van controle zorgt er voor dat er geen 

gerespecteerd parkeerbeleid is.

Op basis van de parkeerstatistieken blijkt dat de Sint-

Denijslaan wel degelijk (meer dan) frequent meegenomen 

wordt in de controlerondes.

In augustus bijvoorbeeld werden op 13 verschillende 

dagen controles uitgevoerd; voor september (tot 24 

september) zijn er al 9 controles geweest.

Aangezien deze frequentie zeker voldoet aan het 

voorgeschreven aantal, zullen hier geen verdere extra 

maatregelen worden voor getroffen.
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parkeren

pa/013 apr/13 Bouw-vergunning 

parking

De bouwvergunning voor de ondergrondse parking 

werd aangepast. Graag hadden we vernomen welke 

aanpassingen werden geregulariseerd.

1. Wijzigingen in de toegangshelling in de parking.

i. De positie in- en uitrithelling thv B1 is 1 travee 

opgeschoven. In het bijzonder bevindt deze helling zich 

niet meer aan de rand van de bouwlijn van het 

parkeergebouw, maar is een 12m naar binnen toe 

opgeschoven. 

Deze verschuiving garandeert niet alleen een betere 

interne omsluiting in het parkeergebouw, doordat er 

lusbewegingen gegarandeerd kunnen worden, maar 

draagt ook bij tot de veiligheid op maaiveldniveau. De 

uitrit bevindt zich immers niet meer op de hoek van het op 

te richten projectontwikkeling B1.

ii. De herinrichting van de in- en uitritzones op verdieping -

1 inclusief de verschuiving van kern II en het verplaatsen 

van de interne parkeerhellingen.

De grootte van de in- en uitritzones is aangepast om 

eventuele filevorming in de Timichegtunnel te 

ondervangen. De kern II is opgeschoven zodat

de in- en uitritzone als filebuffer fungeren en zodoende 

een vlotte verkeersafwikkeling garandeert.

Door de helling tussen -1 en -2 en de helling tussen – 2 

en -3 in elkaars verlengde te positioneren (zone 5, 8, 17, 

22, 23 en 25) verhoogt niet alleen de verkeersveiligheid 

(minder onnodige verkeersbewegingen), maar komt ook 

de operationele veiligheid ten goede. 

De parking is immers opgedeeld in diverse zones die 

opengesteld in functie van de wijzigende 

exploitatiebehoeften. 
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parkeren

pa/019 mei/16 Parkeren in Sint-

Denijslaan

Door de ontwikkelingen rond het station en 

aanpassingen in de Sint-Denijslaan tussen 

Voskenslaan en V. Vaerwyckweg gelden er nu 4 

parkeerregimes op 150 meter afstand. Helaas lijkt 

het er op dat géén enkele ervan nog via controle in 

stand wordt gehouden. 

• Verboden stilstaan of parkeren door de nieuwe 

fietsstrook aan de huizenkant bij het station.

               Zie eerdere vraag.

• Enkel stilstaan (= Kiss&Ride) aan de 

tegenoverliggende kant.

               Langparkeerders worden er nooit 

gecontroleerd en zijn er standaard (want gratis...). 

Gevolg: kiss&ride is meestal volzet met wagens 

zonder chauffeur, de kiss&ride gebeurt veelal op 

straat en er zijn kwade toeterende Flibco-

chauffeurs.

• Bewonersparkeren aan de huizenkant verderop 

van het station.

               Vroeger zowat dagelijkse controle, nu niet 

meer. De controleurs die uit de tijdelijke tramtunnel 

naar de Voskenslaan stappen, kwamen vroeger 

altijd even voorbij. Nu consequent niet meer. 

Gevolg: weg vrije plaatsen voor bewoners.

• Parkeerschijfparkeren aan de tegenoverliggende 

kant.

               Buurtbewoners kunnen zich niet 

herinneren dat daar ooit een controle is geweest, 

waardoor men gratis parkeert op 100m van het 

station. Misschien dat dit wel zal gebeuren als het 

Het parkeerregime in de Sint-Denijslaan wordt vanaf 12 

juli 2016 aangepast. Zie ook 

https://stad.gent/mobiliteitsplan/digitale-kaarten/webkaart-

parkeerplan. Er worden in de loop van de week van 30 

mei hierover bewonersbrieven verdeeld.

De controle zal stelselmatig worden opgevoerd. Die 

controles gebeuren niet op vaste momenten, maar 

kunnen de ene week elke dag gebeuren en dan weer 

maar twee keer in de week zodat er geen regelmaat in zit. 
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parkeren

pa/020 dec/16 Parkeercontroles De parkeercontroleurs die dagelijks de wijk doen, 

vertellen eerlijk dat ze in onze straat (=100m van 

het station) maar één keer per week komen???

Het Mobiliteitsbedrijf is dit nagegaan bij G4S.

In de week van 5 december waren er 3 teams in de wijk 

en werd de route minstens om de drie dagen gelopen en 

zelfs met nog minder dagen ertussen. In de week van 12 

december was dit maar om de 3 dagen. In de weken van 

19 en 26 december is de controle om de 2 dagen 

ingepland. Het Mobiliteitsbedrijf heeft gevraagd dat deze 

straat zeker heel regelmatig wordt gecontroleerd.
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kr/001 jun/11 K&R St.-

Denijslaan

Dit is geen Park en Ride, maar een Park en Stay... 

De 6 plaatsen zijn constant benomen door wagens 

zonder chauffeur. Met andere woorden: (gratis) 

langparkeerders. Dit zorgt er voor dat wagens die 

wel een P&R willen doen, moeten dubbelparkeren 

of op de tramsporen stilstaan. Een P&R 

organiseren aan het grootste station van Oost-

Vlaanderen zonder dagelijkse controle van de 

naleving heeft geen zin. Naast sanctioneren, kan 

ook een bordje 'wagens zonder chauffeur = in 

overtreding' helpen.

De politie voert daar regelmatige controles uit

kr/002 okt/11 zoenzone 

Boudewijn-

straat

Ondanks de opheffing van de tijdelijke zoenzone 

Boudewijnstraat, blijven K&R aan het eind van de 

Boudewijnstraat mensen afzetten, oppikken of met 

draaiende motor wachten. De recente plaatsing van 

'parkeerpaaltjes' heeft hier niets aan veranderd.

Te overwegen mogelijkheden :

- een goed aangeduide K & R route (borden), én op 

afstand, én ter plaatse

- éénrichtingsverkeer richting station vanaf 

kruispunt 

Boudewijnstraat/Aaigemstraat/Patijntjestraat

Er is een K&R aan de Ventweg, te bereiken via de 

Albertlaan. Eenrichtingsverkeer is hier echter niet 

aangewezen voor een vlotte doorstroom van het verkeer

Er zal in de MinderHinder-vergadering worden bekeken 

of K&R vanop grotere afstand kunnen worden aangeduid.

Update (juni 2013): op 

5 augustus gaat de 

ondergrondse K&R 

open. Er zal op 

verschillende 

manieren hierover 

gecommuniceerd 

worden. Er wordt ook 

aan de Politie 

gevraagd om op te 

treden bij niet-correct 

gebruik

kr/003 nov/12 K&R voor 

scholen noord-

kant

Een belangrijk deel van de K&R tijdens de spits, 

bestaat uit ouders die hun kinderen komen afzetten 

die naar school gaan in het St-Pieters en in het St-

Paulusinstituut aan de andere kant van de 

spoorweg. Dit brengt extra verkeer mee en 

vertraging (in- en uitstappen gebeurt op de weg en 

niet op de parkeerstrook). Een K&R op de lus van 

het einde van de Timichegtunnel en een stevige 

‘reclame-campagne’ daarover richting ouders zou 

een goede oplossing zijn.

Dit is zeker een waardevol voorstel. Dit wordt nog 

besproken op de Minder Hinder-vergadering. Er wordt 

dan contact opgenomen met de scholen om dit mee te 

promoten.

Kiss & ride
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Kiss & ride

kr/004 nov/12 K&R De parkeerstrook voor de bewoners is daarom één 

grote kiss & ride geworden tijdens piekuren. Kan 

daar iets aan gebeuren?

De enige manier is om politiecontrole te laten uitvoeren. 

Het probleem is aan de politie gesignaleerd zodat ze er 

rekening kunnen mee houden. De politie is dikwijls ter 

plaatse, maar het is niet mogelijk om elke dag controle 

tijdens de spits te laten uitvoeren.

kr/005 nov/12 huidige locatie Inrijden naar garages, naar Vina Bovy wordt 

bemoeilijkt door K&R en stilstaande wagens voor 

verkeerslicht. Graag andere plek voor K&R

Een K&R moet zo dicht mogelijk bij de bestemming 

liggen (reizigers voor het station). Indien niet, zullen 

mensen zich tijdelijk voor opritten en garages zetten. Op 

het moment dat de voorlopige K&R zijn aangelegd zijn 

alle mogelijke alternatieven onderzocht. Die plek op de 

Sint-Denijslaan bleek het meest geschikt.

kr/006 nov/12 toekomstige 

K&R

De huidige K&R (ST.Denijslaan) ligt nu aan 

garages en hotel. Waar komt de toekomstige?

De toekomstige K&R langs deze zijde van het station 

komt onder de treinsporen te liggen. Het plan is op de 

klankbordgroep van 19 december 2012 voorgesteld. Het 

zal daarna ook op de website www.gentsintpieters.be 

worden gezet. Zie onderstaande link naar het verslag en http://www.projectgentsintpieters.be/userfiles/files/klankbor

d/kbg_121219_37_v_v2.pdf

http://www.projectgent

sintpieters.be/userfiles/f

iles/klankbord/kbg_1212

19_37_p_agenda.pdf
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Kiss & ride

kr/007 mrt/14 K&R Wordt er iets gedaan aan de bekendheid van de 

ondergrondse Kiss& ride? Er zijn vaak 

foutparkeerders/dubbelgeparkeerde auto's in buurt 

van busstation en Koning Boudewijnstraat tijdens 

avondspits.

Kan de signalisatie naar de K&R  vanop een wat 

grotere afstand van het station, aangeduid worden? 

Men zou de alternatieve K+R ook onmogelijk 

kunnen maken door b.v. de Boudewijnstraat 

éénrichting te maken.

Er zijn volgende punten gepland: 1. Er is aan de Stad 

Gent gevraagd om 15-minuten parkeren (met 

parkeermeter) in te voeren langs de Ventweg. Dit moet 

vermijden dat daar overdag wagens parkeren op een 

zone die overdag eigenlijk voor laden en lossen moet 

dienen. Daardoor hebben bestelwagens of vrachtwagens 

geen reden meer om op het fiets- of voetpad te laden en 

lossen 2.Er wordt opdracht gegeven om schilderingen 

voor laden en lossen op die zone aan te brengen zodat 

dit duidelijker zichtbaar is. 3.Het Infopunt zal ter plaatse 

flyers verdelen aan K&R-ers die langs K. Boudewijnstraat 

of op de Ventweg staan om hen te verwijzen naar de 

ondergrondse K&R. Er zal hiervoor worden 

samengewerkt met de Politie. Een datum wordt nog 

gezocht. Als deze acties zijn uitgevoerd, zal er een 

evaluatie volgen om te kijken of nog bijkomende 

maatregelen nodig zijn. 

kr/08 aug/14 Collectief 

vervoer sint-

Denijslaan

Er zijn bussen die de hele Kiss&Ride bezetten en 

vooral blokkeren ze bovendien de ingang tot de 

zijstraat van de Vina Bovy, van de oprit van het 

hotel,…Ook de bussen die hier in de winter 

skitoeristen ophalen en in de zomer een 

vertrekplaats zoeken voor busreizen en kampen, 

blokkeren op regelmatige wijze de straat.Hoe 

kunnen jullie daarop reageren?  

Het probleem wordt ruimer bekeken. Er zijn momenteel 

immers ook nieuwe manieren van collectief vervoer die 

vanaf het station Gent-Sint-Pieters worden geregeld 

zoals pendeldiensten naar verschillende bedrijvencentra 

in de rand van Gent met kleine busjes. Ook die moeten 

een plaats krijgen rond het station aangezien het grootste 

deel van hun klanten met het openbaar vervoer in Gent 

aankomen.  

Update (juli 2015): er 

is ondertussen met 

Flibco afgesproken dat 

ze de K&R aan de 

overzijde van de Sint-

Denijslaan, kant 

sporen zullen 

gebruiken. Dit is voor 

alle gebruikers en voor 

henzelf praktischer en 

comfortaber.
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Kiss & ride

Er is aan De Lijn gevraagd om na te gaan hoe groot hun 

bezetting is op de bushaltes 23 en 24 op de hoek 

Voskenslaan/Sint-Denijslaan en of er eventueel een 

uitwijkmogelijkheid is voor die bussen en busjes. Andere 

mogelijkheden zoals verder buiten de stad mensen 

ophalen, worden ook onderzocht.
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nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

av/001 jan/12 Verkeer Sint-

Denijslaan

De Sint-Denijslaan is door vier recente maatregelen 

een drukke(r) verkeersader geworden:

- het afsluiten van de oprit R4 – Dupuislaan;

- het afsluiten van de verkeersader Voskenslaan - 

Albertlaan zonder alternatief (tenzij via de St. 

Denijslaan);

- het openstellen van de parking Station, uitsluitend 

te bereiken via de St. Denijslaan;

- het openstellen van de verbinding E40/E17/R4 via 

Vaerwyckweg en dus ook via de St. Denijslaan.

Vandaar de vraag om de oprit R4 – Dupuislaan 

terug open te stellen.

Veel heeft te maken met de werken die plaatsvonden aan 

de R40 en de Kortrijksesteenweg. Het verkeer zoekt zich 

dan een andere weg en ook nu de werken gedaan zijn, 

kan dit nog even aanhouden. De Dienst Mobiliteit gaat in 

elk geval een bijkomend onderzoek doen in het voorjaar 

met een nummerplatendetectie om te weten van waar de 

wagens komen. Op die manier kan men gepaste 

maatregelen nemen. In 2013 zullen er werken gebeuren 

in de Sint-Denijslaan en daarin zitten een aantal 

bijkomene snelheidsremmende maatregelen. Het 

aangepaste plan voor de Sint-Denijslaan wordt in maart 

opnieuw aan de klankbordgroep voorgelegd. De oprit aan 

de Duipuislaan zal echter niet terug worden opengesteld. 

De R4 is een weg voor doorgaand verkeer. Het 

Agentschap Wegen en Verkeer streeft ernaar om het 

aantal op- en afritten te beperken om de veiligheid en 

doorstroming optimaal te houden  (aangewezen 

tussenafstand 3 à 5 km) . Om die reden moeten de op- en 

afrit van de R4 aan de Dupuislaan sluiten. Dat is nu al het 

geval voor de oprit, op termijn volgt ook de afrit. De oprit 

ligt namelijk vlak na de op- en afrit Vaerwyckweg. Twee 

opritten zo kort op elkaar zijn niet nodig voor de 

capaciteit. Bovendien was de oprit aan de Sint-Denijslaan 

bijzonder kort en daardoor niet veilig. Het nieuwe complex 

aan de Vaerwyckweg is een veiliger alternatief en maakt 

bovendien de aansluiting met de buitenring, E40 en E17. 

De V. Vaerwyckweg geeft een goede aansluiting met de 

pendelparking vanaf R4 en E40 zonder dat dit de Sint-

Denijslaan moet belasten. Op termijn gaat ook de afrit 

aan de Dupuislaan dicht zodat er zeker geen verkeer 

Update: de werken 

aan de Sint-Denijslaan 

zijn uitgesteld tot na 

het bouwverlof 2014 

(na de werken aan de 

Sterre)

autoverkeer
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autoverkeer

5

av/002 jan/12 Snelheid 

vracht-verkeer

In het verslag van het Wijkdebat rond "Mobiliteit en 

openbaar vervoer" (jan. en maart 2011) antwoordde 

men op een klacht i.v.m. tè zware vrachtwagens 

door de Aaigemstraat dat er tussen 20 en 28 april 

snelheidscontroles werden uitgevoerd waaruit bleek 

dat bijna een derde te snel reed en dat de politie 

zou overgaan tot 'flitsen'. 

Heeft men ooit geflitst ? 

Weet men hoe de situatie i.v.m. tè zwaar en tè snel 

verkeer nu is in de Aaigemstraat?

Hierbij de cijfers voor de metingen in 2010:

• Periode : 20 - 28 april 2011 

• Regime : 30 km/h 

• aantal gecontroleerde voertuigen : 4.671 

• V85 : 36 km/h (dit betekent dat  85% minder dan 36 km. 

reed)

• Gemiddelde snelheid : 26 km/h 

• Overtredingsgraad : 32,53%

In de Aaigemstraat vonden repressieve 

snelheidscontroles plaats op volgende momenten. 

10.01.2012 tussen 18u35 en 20u58 : 28 voertuigen 

gecontroleerd, 17 overtredingen

17.01.2012 tussen 15u47 en 17u47 : 73 voertuigen 

gecontroleerd, 16 overtredingen

 

Er is nog een repressieve snelheidscontrole gepland voor 

het eind van deze maand.
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autoverkeer

6

av/003 jun/12 verkeers-

drukte sint-

denijslaan

Wat zijn de resultaten van de snelheidscontroles en 

de verkeerstelling. Welke maatregelen zullen er 

worden genomen? 

Er werden verkeerstellingen uitgevoerd om:

- na te gaan wat de impact is van het sluiten van de op- 

en afrit van de R4 aan de Dupuislaan.  

- gegevens te verzamelen naar aanleiding van 

verschillende klachten over toegenomen verkeer.

Die tellingen werden op verschillende momenten tijdens 

de ochtendspits tussen 7u30 en 8u30 uitgevoerd.

Er werd ook een kentekenonderzoek uitgevoerd om de 

herkomst van de wagens na te gaan (tussen 7u en 8u). 

Conclusies:

- Afsluiting oprit R4: de oprit is verplaatst naar V. 

Vaerwyckweg

- Werken op Kortrijksestwg in Sint-Denijs-Westrem 

hebben

duidelijk invloed gehad

- Aandeel verkeer uit Rijsenbergwijk is beperkt

tot 15%. Veel auto’s komen van de kant Sint-Denijs-

Westrem

Er zullen in elk geval maatregelen worden genomen voor 

het veiliger maken van de Sint-Denijslaan. Dit zal 

gebeuren in overleg met de bewoners van die straat die 

ook een aantal voorstellen hebben gedaan. 

Situatie wordt bekeken 

in het MOBER. De 

bewoners blijven 

betrokken bij de 

heraanleg van de 

straat.
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7

8

av/004 nov/12 Verkeer 

Redemptoriste

n

De aanleg van de verbindingsweg zorgt er voor dat 

er op een strook van 50 meter drie kruisingen zijn 

(Vina Bovy, oprit Hoge school en verbindingsweg). 

Tijdens de spits zorgt dit voor chaos. Auto’s die 

aanschuiven aan de lichten blokkeren de doorgang 

voor wie uit de twee andere straten komt. Dit 

probleem zal nog toenemen door de plannen om 

ook de Redemptoristensite te ontsluiten langs deze 

wegen én door de bouw van de extra sporthal. Kan 

er niet voor gezorgd worden dat de oprit van de 

Hoge School aansluit op de verbindingsweg en niet 

op de St-Denijslaan? Als andere oplossing wordt de 

aanleg voorgesteld van een rond punt waar de twee 

hoofdassen op aansluiten samen met de oprit naar 

de Hoge School. Is over dit probleem al een studie 

gebeurd en wat gaat men doen?

In de MOBER voor de site Redemptoristen werd dit 

kruispunt bekeken. De hoeveelheid autoverkeer die hier 

op een ochtendspits bij zou komen is niet groot, waardoor 

geen problemen verwacht worden. Een ontsluiting naar 

de Vaerwyckweg wordt niet nodig geacht. De situatie 

wordt echter geëvalueerd en indien er toch problemen 

zouden ontstaan, kan er een steunlicht worden geplaatst 

op de Sint-Denijslaan. Dit licht wordt dan gekoppeld aan 

de lichten van het Timicheg-kruispunt zodat de uitrijzone 

steeds vrij blijft voor enkele auto’s.

Plannen 

redemptoristen zijn 

nog niet uitgevoerd 

dus een evalatie is nog 

niet mogelijk

av/005 nov/12 file tijdens 

spits 

Voskenslaan/S

int-Denijslaan

Tijdens de ochtendspits is er zowat steeds 

stilstaand verkeer en heel wat chaos op de hoek 

Voskenslaan/Sint-Denijslaan. Kan dit structureel 

worden aangepakt? 

De projectpartners hebben een oplossing gezocht om 

tijdens de huidige situatie de toestand te verbeteren, maar 

er bestaat geen perfecte oplossing. Er is een 

gesynchroniseerd lichtensysteem met prioriteit voor trams 

en bussen. De auto’s krijgen, naast een rood licht, alleen 

een oranje knipperlicht om duidelijk te maken dat ze een 

gevaarlijk kruispunt naderen. Het is echter niet mogelijk 

om de lichten aan te passen voor fietsers en/of 

voetgangers. Een voetgangerslicht zou immers continu 

op rood staan in periodes wanneer er geen bussen rijden. 

De uitleg hiervoor zal gegeven worden op een volgende 

klankbordgroep en dan in het verslag worden opgenomen 

dat op de website www.projectgentsintpieters.be wordt 

geplaatst.
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10

11

av/006 nov/12 snelheid en 

toename 

verkeer Sint-

Denijslaan

Er is een heel duidelijke toename van het 

autoverkeer en er wordt bovendien sneller gereden 

dan vroeger. Alleen de verkeersdrempel houdt nog 

enigszins de snelheid onder controle. Er is sprake 

geweest om die voor de werken te verwijderen, 

maar dat willen de bewoners niet (één iemand 

klaagt wel over trillingen wanneer de bussen er over 

rijden).

Omdat er bussen rijden in de Sint-Denijslaan kunnen 

enkel zachte drempels worden aangebracht. Voor het 

remmen van de snelheid van gewone wagens is dit 

onvoldoende. Rijbaankussens, trottoiruitstulpingen en het 

versmallen van het wegbeeld door bijvoorbeeld 

fietssuggestiestroken moeten snelheidsremmend werken. 

De Stad test momenteel in een aantal wijken 

verschillende vormen van snelheidsremmers uit 

(asverschuivingen, enz.) die zullen worden geëvalueerd 

en ook in andere wijken worden toegepast. Er worden ook 

regelmatig tellingen en snelheidscontroles uitgevoerd om 

de toestand te monitoren.

Dit is meegenomen in 

de heraanleg van Sint-

Denijslaan en in 

MOBER K. 

Fabiolalaan zone C 

meegenomen. Update: 

zie KBG van 10 

mrt.2014. Zie 

presentatie in 

onderstaande link.

http://www.projectgent

sintpieters.be/userfiles/f

iles/klankbord/kbg_1403

10_44_p_Mober.pdf

av/007 mei/16 Sluipweg zone 

A

Het stoort ons ook dat de werfweg van het nieuwe 

gebouw (van Electrabel?) als sluikweg wordt 

gebruikt voor het autoverkeer. Ook hier wil de politie 

niet ingrijpen en wijst ze op de verantwoordelijkheid 

van de bouwheer? Veel wagens staan op hun 

‘parking’ langs het fietspad, ook ’s nachts? 

Regelmatig staan er vrachtwagens midden op het 

fietspad. 

Eurostation deelt mee dat dit geen sluipweg mag zijn en 

werkt aan maatregelen. Eerst A1 en daarna A2 hadden 

een verplichte werftoegang via die weg. Zij konden de 

werf niet permanent afsluiten waardoor die oneigenlijke 

verbinding is ontstaan. Na deze werken kunnen 

maatregelen worden genomen.
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av/008 mei/16 Snelheid De gemiddelde automobilist rijdt op de 

K.Fabiolalaan sneller dan toegelaten. Dit is ook niet 

onlogisch,de inrichting van de 

laan nodigt echt uit om eens flink op de gaspedaal 

te duwen met alle gevolgen van dien : gevaar voor 

fietsers, spelende kinderen en ook geluidsoverlast 

hoorbaar tot in de Sportstraat. De Sint-Denijslaan is 

nu recent heraangelegd met verkeersdrempels. 

Komen die ook op de Fabiolalaan ? Ik las dat die 

maar zou aangepakt worden vanaf 2018.

Komen er voorlopige maatregelen om de snelheid 

in te perken?

De Koningin Fabiolalaan werd reeds voor een stuk 

heraangelegd. De rest van de straat zal in de toekomst 

met een soortgelijk profiel heraangelegd worden. De 

detailplannen hiervoor moeten nog verder uitgetekend 

worden.
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n

bu/001 jan/12 Bus Kortrijkse 

steenweg

Er is geen bediening meer aan de 

Kortrijksesteenweg / Pacificatielaan door De Lijn 

tijdens de werkzaamheden aan het stationsproject. 

Dit wordt door veel bewoners aangeklaagd.Is het 

mogelijk een collectieve taxi of minibus te 

organiseren?

Eerst en vooral willen we (De Lijn) nog even toelichten 

waarom de bus die route niet meer kan volgen:

Vanaf de Sterre zijn er maar 2 mogelijkheden om naar 

het station Gent-Sint-Pieters te geraken: langs de 

Voskenslaan en langs de Sint-Denijslaan. Dat betekent 

dat wanneer iets gebeurt op de ene route, de bus langs 

de andere route moet rijden. Hierdoor werden momenteel 

al wijzigingen doorgevoerd. Ook in de toekomst zullen 

nog wijzigingen gebeuren.

Vroeger reden vooral ‘gewone’ bussen, nu meestal 

gelede bussen. Wanneer bussen langs de Voskenslaan 

rijden, hebben ze langs het grootste deel een eigen tram- 

en busbedding tot aan het station en verder langs de 

Clementinalaan. 

Wanneer een bus dus komt van Sint-Denijs-Westrem en 

de Sterre, heeft die vanaf de Maaltebruggestraat een 

eigen bedding. 

Een route langs de Kortrijksesteenweg zou veel nadelen 

hebben. 

Conclusie: zo lang tram 4 via de Clementinalaan de 

Kortrijksesteenweg inrijdt, kan de bus niet langs de 

Kortrijksesteenweg laten rijden. Dit kan pas wanneer het 

busstation volledig af is (2018). Wanneer dit verandert, 

kan De Lijn alles opnieuw bekijken.

De suggestie voor alternatieven is door De Lijn en 

schepen De Regge onderzocht. 

Er wordt geen alternatief vervoer of een alternatieve 

route voorzien voor de Pacificatielaan om volgende 

redenen: 

- De afstand naar de dichtstbijzijnde halte voor tramlijn 4 

bus & tram
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n

bus & tram

- Door verschillende werken in Gent, maar ook in andere 

steden in Vlaanderen moet het busverkeer vaak worden 

omgeleid. Voorbeeld hiervan is de Rozemarijnbrug. 

Daarvoor wordt evenmin een vervanging voorzien. Als er 

alternatieven worden voorzien, moet dit overal gebeuren 

en dit is niet haalbaar, noch financieel, noch 

organisatorisch. [samenvatting antwoord]
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n

bus & tram

bu/002 jan/2012 

+ okt 

2013

Buslijn 9 Kunnen de projectpartners er op toezien dat alle 

informatie correct, zo volledig mogelijk en 

steekhoudend is en dat ze tevens tijdig wordt 

meegedeeld ?!

- geen informatie over waarom nieuw traject nodig 

was, geen cijfers over aantal klanten, ….

- verkeerd tijdstip, namelijk vlak voor de 

zomervakantie

- in tegenspraak met eerdere communicatie dat 

verkeerslast in de betrokken straten beperkt zou 

worden

- geen duidelijk standpunt van de projectpartners

- het gebrek aan informatie leidde tot ongerustheid 

bij de buurt 

Tot welke conclusie zijn De Lijn en de stad Gent na 

de testrit gekomen?

Op herhaalde vraag dat buslijn 9 opnieuw Jan Palfijn en 

de Rijksdienst voor Pensioenen zou aandoen, is tijdens 

de klankbordgroep van 18 oktober het idee gerezen om 

alle pistes samen met de klankbordgroep te onderzoeken 

onder de vorm van een testrit. Voor de testrit was er nog 

geen beslissing genomen over de eventueel nieuw te 

volgen route, vandaar dat er toen ook geen 

communicatie hierover is gebeurd. 

Als er consultaties worden georganiseerd, moeten die 

kunnen gebeuren op basis van volledige informatie. De 

communicatie moet in die zin inderdaad verbeterd 

worden.

Bij dergelijke beslissingen zijn het niet alleen de 

bewoners, maar ook de klanten (in dit geval de patiënten 

en bezoekers van Jan Palfijn en Rijksdienst voor 

Pensioenen) en organisaties als TreinTramBus in dit 

dossier betrokken partij en moeten argumenten pro- en 

contra voor de verschillende doelgroepen afgewogen 

worden.

De conclusie van de testrit is dat het traject van lijn 9 

behouden blijft zoals hij momenteel verloopt. Lijn 9 kan 

immers niet via de Fabiolalaan van en naar het 

busstation: bij het inrijden ligt het voorlopige perron van 

de tram in de weg om het busstation te bereiken. Dit 

perron zal verdwijnen zodra de definitieve haltes onder 

treinsporen aangelegd zijn. Lijn 9 kan ook niet 

rechtstreeks van het Maria-Hendrikaplein naar de 

Fabiolalaan: ofwel moet er tegen het verkeer in gereden 

worden, ofwel mee met het autoverkeer, maar daarvoor 
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bu/003 mrt/12 buslijn 9 wat gebeurt er met buslijn 9? Er is een testrit gedaan van buslijn 9 maar er bestaat 

geen mogelijkheid om de oude route (via Fabiolalaan) te 

behouden. Dat komt omdat de bus niet kan inslaan 

richting halte aan het station omdat de tijdelijke tramhalte 

in de weg staat. Men is bezig met oplossingen te zoeken 

voor het bereiken van 3 organisaties op de Fabiolalaan 

die nu niet meer bediend worden door buslijn 9. Het is de 

bedoeling dat die 3 organisaties het aanspreekpunt 

vormen. Zij vragen aan hun patiënten en klanten of ze 

vlot op bestemming geraken. 

Indien niet, beschikken ze over een fiche die wordt 

geleverd door de Minder Mobielen Centrale (MMC) met 

alle mogelijkheden  (MMC, Mutas, B-mobiel) en de 

kostprijs voor de klant. B-mobiel werkt bijvoorbeeld voor 

de hele regio. Voor klanten van de hulpkas kan dit wel 

een probleem zijn.

MMC vormt het aanspreekpunt voor de organisaties als 

ze geen oplossing vinden.

MMC en Infopunt maken eind april een afspraak met de 

organisaties en gaan die fiche voorstellen. Er wordt ook 

nagegaan of er alternatieven zijn – moeten mensen zich 

zelf gaan aanbieden bij vb. de Rijksdienst voor 

Pensioenen of zijn daar andere mogelijkheden? 

De kosten (die wellicht niet hoog zullen oplopen) worden 

zoals de huidige afspraken verdeeld over de Stad en De 

Lijn.

In september volgt er evaluatie om te zien of er mensen 

zijn die niet geholpen zijn geworden en waarvoor een 

Update: voor de drie 

organisaties bieden de 

aangeboden 

alternatieven niet echt 

een antwoord voor 

hun medewerkers en 

al hun klanten. De 

dichtstbijzijnde 

bushalte ligt in de 

Sportstraat,

bu/004
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bu/005 okt/13 bushalte 

clementinalaan

Aan het station stopt bus 9 (richting Mariakerke) 

aan de Clementinalaan. De halte is aan het 

voetpad dat met moeite 1 meter breed is. 

Voetgangers die niet op de bus wachten moeten 

maar op de straat lopen om verder in de 

Clementinalaan te komen. Op die plaats is een 

ruim perron, met schuilhok, aanwezig dat alleen 

dient voor tram 4. Is er een zinnige uitleg waarom 

bus 9 niet stopt aan dat perron?

Er wordt zoveel mogelijk gekozen om de buslijnen op het 

busstation te laten stoppen. Het busstation is echter nog 

niet op zijn volledige grootte waardoor niet alle bussen 

daar kunnen stoppen. Daarom stopt Lijn 9 aan perron 19. 

Aan perron 20 is dit niet mogelijk omdat de tram 4 anders 

wordt gehinderd.  

bu/006 ma/14 tramhalte Lijn 1 De tramperrons onder het Virginie Lovelinggebouw 

zouden heraangelegd worden. Klopt dit ? Zo ja kan 

dat op de klankbordgroep toegelicht worden ?

Dit klopt inderdaad. Dit is toegelicht op de vergadering 

van de klankbordgroep van 10 maart 2014. Zie de 

presentatie op  

http://www.projectgentsintpieters.be/userfiles/files/klankb

ord/kbg_140310_44_p_AanpassingenTramhaltesFlexitytr

ams.pdf

bu/007 mrt/16 Gebruik haltes 

voor bussen

perron 22 én 23 worden maar spaarzaam gebruikt 

door De Lijn. Suggestie: laat de bus naar Charleroi 

en Eurolines daar ook stoppen. Niemand zal daar 

last van hebben.

Perrons 22 en 23 zijn voorbehouden voor De Lijn voor 

enerzijds afstappende reizigers van eindigende lijnen, en 

anderzijds om pauzes op te nemen. Hier worden geen 

privémaatschappijen op toegelaten.
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bus & tram

bu/008 dec/16 Buslijn 9 Buslijn 9 omgeving station (bediening Fabiolalaan) De Lijn heeft gezocht naar een alternatieve route voor 

buslijn 9. Die buslijn had vroeger een halte in de K. 

Fabiolalaan, voor de site Jan Palfijn II. Die lijn is door de 

werken rond het station Gent- Sint-Pieters voor jaren 

omgelegd. Lijn 9 kan momenteel immers niet via de 

Koningin Fabiolalaan van en naar het busstation omdat 

daar het voorlopige perron van tramlijn 1 ligt. Dit perron 

zal verdwijnen van zodra de definitieve tramhaltes onder 

de treinsporen zijn aangelegd.

De Lijn heeft een aantal pistes onderzocht om opnieuw 

een halte te voorzien in de K. Fabiolalaan, maar daar zijn 

geen goede oplossingen gevonden. De Rijsenbergbuurt 

blijkt immers niet geschikt om bussen door te laten rijden 

en andere routes betekenen een te grote omweg voor de 

reizigers en dus ook een aanpassing van het uurrooster.

Momenteel kunnen de gebruikers van buslijn 9 naar de 

dichtstbijzijnde halte aan de Sportstraat of gaan ze te 

voet van het station naar hun bestemming.

TreinTramBus heeft enkele alternatieve denkpistes en 

heeft die op de klankbordgroep voorgesteld. De 

projectpartners zullen de mogelijkheden bekijken in de 

WG2 (Werkgroep Mobiliteit).
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fi/001 jun/11 fietspad is wandelpad Dit is het geval op het Maria Hendrikaplein op het 

tweerichtingsfietspad tussen de hoek met de 

Boudewijnstraat en de Albertlaan. Voetgangers 

denken dat dit een voetpad is. Het voetpad is 

trouwens bijna volledig ingenomen door terrasjes. 

Dit misverstand kan opgelost worden door twee 

maatregelen. Mooie paaltjes (eventueel met een 

passende ketting) daar waar het fietspad overgaat 

in terras/voetpad. Met verf een fiets en pijl in beide 

rijrichtingen op het fietspad schilderen.

het fietspad heeft een andere soort ondergrond dan 

voetpad. Toch lopen nog mensen op fietspad en rijden 

fietsers op het voetpad

Update: de loop- en 

fietsroutes op het K. 

Maria Hendrikaplein 

worden ondertussen 

herbekeken, ook naar 

aanleiding van het 

openstellen van de 

promenades die naar 

de fietsenparking 

lopen,

fiets
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fiets

fi/002 jun/11 Liefde voor 90°-

bochten voor fietsers

De plannenmakers van het Project Gent-Sint-

Pieters hebben een onverklaarbare liefde voor het 

uittekenen van 90°-bochten voor fietsers. Het is 

ons een raadsel hoe zij kunnen denken dat fietsers 

al rijdend over een strook van 2 meter breed in 

staat zijn om 90° te draaien mét tegenverkeer. 

Daarom twee concrete vragen. Eén: neem aub alle 

toekomstige plannen opnieuw tegen het licht, 

schrap deze gevaarlijke fratsen en teken er veilige 

alternatieven. Twee: doe iets aan de reeds 

gebouwde 90°-bochten (niet om ons een plezier te 

doen, maar vanuit verantwoordelijkheidszin). 

Bijvoorbeeld die op de hoek van de Albertlaan met 

het Maria Hendrikplein waar wie uit de Albertlaan 

komt 90° moet draaien naar rechts mét 

tegenliggers (wie dit getekend heeft, kan 

onmogelijk ooit zelf op een fiets gereden hebben). 

Daar kan de draaihoek verbreed worden ten nadele 

van het voetpad. Bijvoorbeeld ook de hoek 

Fabiolalaan naar voorlopige tramtunnel. Daar 

worden fietsers die van het Maria Hendrikaplein 

komen verondersteld om een verlaagde trottoirrand 

op te rijden en er meteen 90° naar links te draaien 

mét tegenverkeer. Zeker hier is er massa's ruimte 

om op één van de belangrijkste en drukste 

fietsassen van het stad (de doorgang onder het 

station) een mooi fietsbocht te maken. De situatie 

is hier ronduit gevaarlijk en vraagt geen 

'denkprocessen' maar acties.

Waar mogelijk worden aanpassingen voorzien. Er wordt 

hier ook rekening mee gehouden bij definitieve aanleg.
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fi/003 jan/12 Fietsen-stallingen Zijn er vervangende stallingen voor de reeks 

stallingen die op 16 december verdwenen op het 

Maria-Hendrikaplein?

De fietsenstallingen zijn verplaatst:

- deels in de binnencirkel van het K. Maria-Hendrikaplein 

(tot aan de paasvakantie)

- deels in de K. Fabiolalaan

Het totaal aantal fietsenstallingen is gelijk gebleven.

Eind 2012 worden de eerste ondergrondse stallingen 

voor ongeveer 1.700 fietsen en 50 bromfietsen in gebruik 

genomen.

Update: sinds eind 

2012 is de 

ondergrondse 

fietsenparking met 

1.700 plaatsen open. 

Ook op het 

Mathildeplein is er 

bijkomende ruimte. 

Ondertussen wordt er 

ook een strenger 

beleid gehanteerd 

waarbij fietsen die te 

lang blijven staan, 

worden weggehaald. 

Ook hinderlijk en 

foutief gestalde fietsen 

worden verwijderd.

fi/004 nov/12 beton op fietspad Een betonwagen morste stortbeton op het fietspad 

op de strook die fietsers van het kruispunt met de 

invalsweg naar het station brengt. Kan dat worden 

verwijderd?

Dit is doorgegeven aan de Dienst Wegen van de Stad. 

Dit gaat mee met de heraanleg.

fi/006 okt/13 fietsroute naar 

fietsenparking

Hoe geraak je reglementair aan de ingang van de 

ondergrondse fietsenparking als je van de 

Burggravenlaan komt? 

Als je van de Burggravenlaan komt moet je rond het plein 

rijden: -        Via Clementinalaan naar het K. Maria-

Hendrikaplein en rechts meevolgen,  oversteken aan de 

fietssuggestiestrook richting horecazaken, dan links 

oversteken richting ventweg en fietspad nemen  Ter 

hoogte van K. Boudewijnstraat oversteken, Er wordt 

momenteel wel door de projectpartners binnen Minder 

Hinder gekeken naar een verbetering van de fietsroute.

fi/007 okt/13 fietsenparking De fietsenparking is nu al te klein. Wat nu? 

Vooraan is er ondercapaciteit.

Aan de kant P. Mathildeplein zijn er nog heel wat 

plaatsen over. De omrijtijd is heel beperkt (via 

Kortrijksesteenweg of tijdelijke tramtunnel) en voor 

reizigers met een abonnement richting Brussel of de kust 

liggen de gebruikte sporen dichter tegen het P. 

Mathildeplein dan tegen het K.M-Hendrikaplein.
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Het aantal fietsenstallingen zal ook aan de kant K.M-

Hendrikaplein verder worden uitgebreid tot 6.000 

stallingen en er komt ook een fietsenstalling voor 4.000 

fietsen aan de P. Clementinalaan. Dit is echter pas 

voorzien naar 2018-2020 toe. 

Voorlopig is een uitbreiding van het aantal tijdelijke 

fietsenstallingen aan het K.M-Hendrikaplein niet mogelijk. 

Bij elke verandering van de werf, wordt echter opnieuw 

bekeken waar bijkomende fietsenstallingen mogelijk zijn.

fi/008 okt/13 overdekte 

fietsenstallingen

Kunnen er geen tijdelijke overdekte 

fietsenstallingen komen? In Brugge kon dit wel.

Er is een overleg geweest tussen de NMBS-Holding, de 

Stad Gent en Max Mobiel in verband met het beheer van 

de fietsenstallingen. Daarin is afgesproken dat de Stad 

Gent een aantal zaken onderzoekt om het P. 

Mathildeplein comfortabeler te maken voor de fietser. De 

drie pistes die momenteel worden onderzocht zijn de 

mogelijkheden om bijkomende verlichting te plaatsen, de 

ondergrond te verbeteren zodat er zich geen plassen 

vormen en het plaatsen van modulaire dakbedekkingen.

fi/009 okt/13

ondergrondse 

fietsenparking

Een aantal vragen over de ondergrondse fietsenparking:-        Met de fiets via K&R inrijden wordt bemoeilijkt 

door de glazen wand. 

Het is verboden om met de fiets de K&R in te rijden. 

Deze doorgang was alleen tijdelijk voorzien zolang de 

esplanades niet af waren. Die inrit is alleen bedoeld voor 

auto’s en brommers

-        De glazen wand bemoeilijkt ook dat je te voet 

naar het station kunt vanuit de fietsenparking.

De glazen wand is doorgetrokken om diefstal te 

vermijden: teveel open ruimte zou ertoe kunnen leiden 

dat dieven fietsen in een bestelwagen zouden laden op 

de K&R
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-        Naar de esplanade oversteken vanaf 

Boudewijnstraat is gevaarlijk door kruising met 

auto’s, bussen en trams en er is geen geschilderde 

oversteekstrook.

Er wordt momenteel een volledig nieuw plan met 

oversteken uitgetekend door de projectpartners zodat de 

verkeersstromen beter kunnen verlopen 

-        De rekken zijn mooi genummerd met 

lichtbakken maar die zijn niet leesbaar als je te voet 

van het station komt. Kunnen er geen cijfers op de 

kolommen worden geschilderd? 

Dit wordt niet voorzien. In de toekomst zal je trouwens 

via een andere weg de fietsenparking binnenwandelen, 

namelijk rechtstreeks vanuit het station langs een zachte 

helling die in het verlengde ligt van de nu reeds 

bestaande esplanade waarlangs de lichtbakken zijn 

geplaatst.
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fi/010 okt/13 bijkomende 

fietsenstallingen

Als er geen plaats is in de fietsenparking, ben je 

verondersteld om naar de achterzijde te rijden. Dat 

kost tijd en dan moet je vroeger vertrekken. Dan 

vervalt de reden om met de fiets te komen. Kan 

men niet wachten om fietsen te verwijderen tot er 

genoeg plaatsen zijn aan de voorkant? Wanneer 

komen die er? 

Kort na de opening van de ondergrondse fietsenstalling 

werd bijgevoegd reglement uitgehangen. Dit reglement is 

een aantal keer in de ondergrondse fietsenstalling op A0-

formaat aangebracht. Hierin staat duidelijk vermeld dat 

een fiets die geplaatst wordt buiten de voorziene 

fietsparkeerplaatsen mag verwijderd worden. Ook zijn er 

stickers aangebracht aan de fietsrekken om te melden 

dat verkeerd gestalde fietsen worden verwijderd. Om 

chaos en wanorde in de ondergrondse fietsenstalling te 

vermijden, heeft de NMBS-Holding, Max Mobiel 

aangesteld om de verkeerde en gevaarlijk gestalde 

fietsen dagelijks te verwijderen. Ook gebeuren er 

regelmatig acties om fietsen die meer dan 3 weken 

gestald staan, te verwijderen. Dit om ervoor te zorgen dat 

er voor de dagelijkse gebruiker meer plaatsen 

beschikbaar zijn. In de toekomst komt er een overdekte – 

westelijke – fietsenparking voor 6000 fietsen en een 

overdekte – oostelijke –  fietsenparking voor 4000 

fietsen. Een deel van de westelijke fietsenparking is al 

gerealiseerd en op dit moment is daar al plaats voor 

1700 fietsen. Een uitbreiding is pas mogelijk nadat de 

treinsporen zijn ondergraven. Hierop moeten we 

vermoedelijk nog wachten tot 2020. Een overzicht van de 

fietsenstallingen en fietsroutes is te vinden op de website 

van het project.

Update mrt 2014: er 

zijn 700 bijkomende 

fietsenstallingen in de 

overdekte 

fietsenparking. In 

totaal zijn er nu 7.630 

plaatsen, 4.093 aan 

noordzijde, 3.537 aan 

zuidzijde. 

fi/011 okt/13 bewaakte 

fietsenstallingen

Kunnen er meer bewaakte fietsenstallingen 

komen? Momenteel staan er zo’n 300 mensen op 

de reservelijst.

De NMBS-Holding heeft dit onderzocht. Dit blijkt foute 

informatie te zijn. Er zijn namelijk voldoende badges te 

verkrijgen voor de bewaakte fietsenstalling.

fi/012 mrt/14 fietsenstallingen 

Mathildeplein

Kan het verlies van fietsplaatsen op het K. 

Mathildeplein opgevangen worden als daar wordt 

gebouwd? 

Het S-gebouw wordt ten vroegste in 2017 gebouwd. Er 

worden momenteel verschillende pistes onderzocht om 

de fietsenstallingen te verplaatsen. Van zodra daar meer 

is over geweten, zullen de mogelijkheden op de 

klankbordgroep worden toegelicht.
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fi/013 dec/15 fietsenstalling Wij blijven klachten horen over het onvoldoende 

aantal overdekte stallingen aan de voorkant van 

het station. Mensen komen voor het eerst per fiets 

naar het station, duiken de overdekte stalling in, en 

vinden geen plaats. Daar is geen correcte of 

gepaste communicatie. Wij blijven merken dat 

velen de achterkant niet kennen of zelfs weten te 

vinden. Al is dat voor mensen die een treinticket 

willen kopen geen optie: achteraan is géén 

verkooppunt of automaat. Wat is het stappenplan 

voor de stallingen voor 2016? Wordt de achterkant 

actief gepromoot bij studenten? (al hebben ook de 

weekendtreingebruikers vaak een treinticket nodig) 

Ter info: net deze week kwam ook een verzoek 

binnen (van regelmatige treingebruikers) om 

hieromtrent actie te voeren.

Het Infopunt, Max Mobiel en de studentenambtenaar 

komen regelmatig samen om campagnes op te zetten 

naar studenten. Dit is ook de vorige jaren gebeurd. Er is 

momenteel een campagne waarbij magenta-labels aan 

de fietsen worden gehangen met verwijzing naar de 

fietsenstalling aan het Koningin Mathildeplein en een QR-

code die doorlinkt naar het overzicht van fietsenstallingen 

op de website van project Gent Sint-Pieters. 

Verder zijn er ook flyers bezorgd aan een aantal 

(hoge)scholen.

Er zal ook nog een filmpje worden gemaakt dat via de 

studentenambtenaar naar hogescholen/UGent wordt 

verspreid om het K. Mathildeplein bij studenten te 

promoten. Het zal ook door het Infopunt en de partners 

op de Facebookpagina worden gepost.

In de week van 14 december is er een ticketautomaat  

geplaatst aan de kant van het K. Mathildeplein onder de 

sporen 11 en 12. Dit zal die zijde van het station voor de 

treinreizigers een  stuk aantrekkelijker maken.

Ondertussen maakt Eurostation op vraag van de NMBS 

en de Stad Gent een studie naar een verdere verdichting 

van de fietsenparking zodat meer fietsen kunnen worden 

gestald zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van 

het station. Dit voor de periode vanaf nu tot het einde van 

de werken. De nadruk ligt daarbij op voldoende capaciteit 

aan de noordzijde in combinatie met promotie van de 

zuidzijde. Daarbij wordt ook gekeken om de kwaliteit van 
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ws/001 dec/15 dieselgeuren De inzichten over dieseluitstoot evolueren 

fel. Op de perrons van Gent Sint-Pieters 

word ik soms misselijk. Altijd in de buurt 

van een stationair draaiende dieseltrein. 

De misselijkheid herinnert me aan het 

gevoel dat ik als fietser ervoer achter de 

vorige generatie dieselbussen van de Lijn. 

Inbeelding of realiteit? Op termijn zullen 

deze dieseltreinen in een geslotener 

stationsgebouw functioneren. Zijn er al 

metingen gebeurd op val van uitstoot 

rondom dit type treinen, zowel in open als 

in gesloten stations?

ws/002 dec/15 voortgang der werken Onder pendelaars leeft niet de perceptie 

als was dit de werf van de eeuw. Het 

aantal actieve werkmannen lijkt laag. 

Enerzijds weinig volk aan de slag, 

anderzijds alweer een of twee weken 

vertraging voor de ingebruikname van 

spoor 10 (van eind november naar half 

december?)  Wat is de timing anno 

december 2015 (graag met een 

vergelijking met de planning uit bv 2013)? 

Wat is de impact van het wegvallen van 

mensen bij Eurostation?

werken station



ws/003 mrt/16 gebruik sporen/perrons Perron 7 is gedeeltelijk ontmanteld maar 

nog steeds druk gebruikt. Geen lift, geen 

roltrappen (waarom toch?)... Mensen met 

een beperking moeten over andere 

sporen sukkelen…

Perron 10: nog steeds ondermatig 

gebruikt (een 6-tal keren per dag 

werkdag!). Treinen in oostelijke richting 

met als vertrekpunt Gent St.-P. zouden 

hiervan zeker gebruik kunnen maken 

zodat het gebrekkige perron 7 minder aan 

bod zou moeten komen. 

ws/004 mei/16 Timing station We bezochten onlangs de informatiedag 

van Gent St Pieters.

De werken aan het station en de Koningin 

Fabiolalaan vorderen traag, maar zijn 

natuurlijk moeilijk. Kan u de exacte timing 

nog eens nakijken?



ws/005 mei/16 Perron 7 Waarom laat men een trein die via 

Denderleeuw van de luchthaven komt 

aankomen op perron 7 waar geen lift is? 

Met zware bagage die op zich al 

gevaarlijke ijzeren trap afdalen is echt 

zwaar. Dergelijke luchthaventreinen 

kunnen toch perfect op perrons toekomen 

waar dan wel een lift is… ik had hulp van 

een bereidwillige burger, maar het trekt er 

niet op.”

ws/006 okt/16 Perron 7 Sommige  treinen van en naar Zaventem 

stoppen op perron 7. Dat is het perron 

met de metalen trappen. Net daar 

passeren mensen met koffers. Dit is ook 

de lijn naar de kust waar vooral in het 

weekend veel mensen met koffers en 

buggy’s gebruik van maken.



antwoord status/opmerkingen

In het vernieuwde station zijn er 

ventilatieopeningen in de hoge 

dakspanten en is er een afzuigsysteem 

voorzien dat in gang schiet vanaf een 

bepaalde CO2 en NOx-uitstootwaarde. 

Die systemen zijn momenteel nog niet 

operationeel omdat er momenteel 

voldoende luchtinstroming is in de nieuwe 

dakstructuur die nog maar een deel is 

geconstrueerd.

Meer info ivm de diesellocomotieven volgt 

nog.

Het spoor 10 is klaar en is op 7 december 

2015 in gebruik genomen. In het weekend 

van 5/6 december 2015 zijn de 

spoorinfrastructuur (bovenleiding, spoor- 

en seininrichting) aangebracht. 

Bouwtechnisch kon het spoor eerder klaar 

zijn, maar er is gewacht op de 

aangepaste dienstregeling van de NMBS 

die op 13 december 2015 ingaat. Door 

deze nieuwe dienstregeling zal de 

overstaptijd iets ruimer worden voor de 

treinen die aankomen op spoor 10. Dit is 

beter voor de reiziger aangezien het 

perron ontsloten wordt door tijdelijke 

trappen. De ervaringen met spoor 12, 

toen dit voor het eerst in dienst ging, 

leerden dat de overstaptijd met de 

voorlopige trappen groter is. 

De volgende fase van de werken is het 

sluiten en afkoppelen van perron en spoor 

8 waarna de volgende afbraakfase kan 

gebeuren. Tegen eind 2017 zal het 

volledige perron 9/10 zijn afgewerkt en 

zullen de nieuwe perronsporen 9 en 8 zijn 

aangelegd waarbij perron 8 gelijkaardig 

zal afgewerkt zijn zoals perron 10 nu. 

Vanaf 2018 kan dan een nieuwe 

aanneming starten voor de uitvoering van 

werken station



Wegens de herstructureringswerken in 

Gent-Sint-Pieters zijn er een aantal 

exploitatiebeperkingen. Het treinverkeer 

dat aankomt / vertrekt op spoor 10 is het 

treinverkeer van en naar Brugge. Vanaf 

spoor 10 kan je bijvoorbeeld niet richting 

De Pinte & Kortrijk rijden. Je kunt daar 

ook onmogelijk treinen laten aankomen 

uit de richting De Pinte & Kortrijk. 

Bijgevolg dient al dit treinverkeer gericht 

te worden naar lager liggende sporen, 

vanaf spoor 7. Bijkomend worden de 

sporen 1 tot en met spoor 6 ook reeds 

zwaar benut door de andere lijnen. 

Conclusie: het is momenteel onmogelijk 

meer treinverkeer te ontvangen op spoor 

10. Eenmaal het station Gent-Sint-Pieters 

hervormd zal zijn, zal deze mogelijkheid 

wel bestaan. De toestand zal wel 

verbeteren met het nieuwe vervoerplan in 

december in 2017. Een bijkomende 

verbetering mag men verwachten in juni 

2018.

De timing is terug te vinden in de 

presentatie van de vorige klankbordgroep 

Bijlage KBG 53 – stand stationswerken op 

http://www.projectgentsintpieters.be/info-

en-inspraak/inspraak/klankbordgroep en 

op de tijdslijn op 

http://www.projectgentsintpieters.be/timeli

ne



Wegens de herstructureringswerken in 

Gent-Sint-Pieters zijn er een aantal 

exploitatiebeperkingen. Het treinverkeer 

dat aankomt / vertrekt op spoor 7 is het 

treinverkeer van en naar De Pinte, 

Kortrijk, De Panne. Vanaf de sporen 

10,11 of 12  kan je niet in die richting 

rijden door de constellatie van de 

spoorbundels. Bijkomend worden de 

sporen 1 tot en met spoor 6 ook reeds 

zwaar benut door de andere lijnen. 

Eenmaal het station Gent-Sint-Pieters 

hervormd zal zijn, zal de mogelijkheid wel 

bestaan om gemakkelijk te wisselen van 

spoor. De toestand zal wel al verbeteren 

met het nieuwe vervoerplan in december 

in 2017 en het aanpassen van de 

spoorbundels in juni 2018.

Infrabel heeft de situatie nogmaals 

grondig onderzocht. Vanaf 11 december 

2016 gaan de treinen richting De Panne 

tijdens het weekend op spoor 6 

ontvangen worden, in de plaats van op 

spoor 7. Op weekdagen is dit omwille van 

kruisingen met andere treinen helaas 

onmogelijk. Op weekdagen kan er 

bijgevolg voorlopig niets gewijzigd 

worden. 

Infrabel laat weten dat ze de situatie gaat 

herbekijken in 2017,  rekening  houdend 

met zowel de wijzigingen aan de 

infrastructuur als de dienstregeling van de 

treinen. 



nr jaar onderwerp vragen antwoord status/opmerkingen

va/001 nov/12 keermuur Er is lang gewerkt aan de renovatie van de 

keermuur. Die renovatie is een goede zaak. Maar 

nu stellen we vast dat het cement alweer van 

tussen de bakstenen wegvalt op grote stukken. Is 

die muur al opgeleverd en kan de aannemer deze 

foute afwerking nog rechtzetten?

Als er zich een probleem stelt met betrekking tot de 

uitgevoerde werken zal Infrabel niet nalaten de aannemer 

hierover aan te spreken.

Hun nazicht van de keermuur bevestigt echter niet de 

gemelde vaststelling dat grote stukken cement 

(voegwerk) van tussen de bakstenen valt.

va/002 jun/15 daklozen Institut Moderne zal deze winter dienst doen voor 

opvang van daklozen. Kan de Stad dit verder 

toelichten? Wordt er gezocht naar een oplossing?

Dit hoort niet tot het project Gent Sint-Pieters, maar de 

vraag is aan de Stad gesteld: de Stad Gent voorziet op 

verschlllende plaatsen opvang voor daklozen (Nieuwland, 

huize Triest in de Bloemekenswijk). In de winter zijn extra 

plaatsen nodig. Die werden voorzien in de oude 

Brandweerkazerne, maar die is niet meer beschikbaar 

omdat het gebouw verkocht is. Een nieuwe locatie moest 

aan een aantal vragen voldoen, zoals bereikbaarheid met 

het openbaar vervoer. De site Institut Moderne wordt 

door jan Palfijn na de zomer ontruimd. Er zal daar later 

een woonproject komen (meer gegevens zijn nog niet 

gekend), maar ondertussen mag de Stad een of twee 

jaar van die site gebruik maken. Daarom is beslist om 

winteropvang (tussen 1 december en half maart) te 

voorzien. Daklozen kunnen daar alleen 's nachts terecht.

va/003 okt/16 NMBS 

gebouw 

Snepkaai

3. Graag toelichting vanwege NMBS over 

bouwaanvraag voor uitbreidingen aan NMBS 

gebouw aan Snepkaai.

Het gebouw huisvest het personeel dat verantwoordelijk 

is voor het kleine onderhoud en reinigen van treinstellen.

De bestaande gebouwtjes worden uitgebreid met een 

bouwvolume dat een refter, een klein magazijn, 

kleedruimtes en enkele burelen huisvest.

varia
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