
 

 
 

 
Gent, 10  juni 2020 
 
 
Beste mevrouw, mijnheer 
Beste buurtbewoner, 
 
 
Hoe zal je in de toekomst wandelen en fietsen aan het station Gent-Sint-Pieters? Waar kan je iemand 
aan het station afzetten of ophalen als je met de wagen komt? Dit en nog veel meer vragen maken 
deel uit van een mobiliteitsstudie die momenteel loopt.  
 
Tijdens de vergadering van de klankbordgroep 
van 11 maart 2020 vroegen we aan de 
aanwezigen wat hun aandachtspunten en 
suggesties waren voor de toekomstige 
mobiliteit in de stationsbuurt. Op basis hiervan 
en van hun eigen onderzoek heeft een 
ontwerpbureau de mogelijkheden onderzocht 
en uitgetekend. Hun voorstellen willen we 
graag met je delen.  
 
We hadden dit graag samen met jou  
besproken op een groot publieksmoment, 
maar door de coronamaatregelen is dit helaas 
niet mogelijk.  
 
 

 
 
 
Daarom nodigen we je uit om ons digitaal of op papier je mening te geven. 
 
 
Geef je mening 
 
Tussen vrijdag 19 juni en zondag 28 juni 2020 kun je de verschillende scenario’s voor de 
toekomstige mobiliteit bekijken en ons laten weten wat je ervan vindt.  
 
Dit kan op verschillende manieren. Je vindt alle links vanaf 19 juni op www.projectgentsintpieters.be. 
 

• Vul de korte digitale enquête in (max. 15 minuten). 

• Laat een post of like achter op het participatieplatform. Daar leggen Maria, Mark, Lucas en 

Jamilla je uit wat de mobiliteitsscenario’s voor hen betekenen. 

• Je kunt ook deelnemen aan een online gesprek: dit gaat door in kleine groepjes op 

woensdag 24 juni om 19u30 via het virtuele meetingprogramma Zoom. Het aantal plaatsen 

is beperkt en inschrijven is hier dus verplicht. Inschrijven kan via 

go.stad.gent/onlinegesprekPGSP. 

• Heb je geen internet? Vul dan een enquête op papier in. Contacteer ons voor 19 juni op 

maandag-, dinsdag- of woensdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur op tel. 09 241 24 11. We 

bezorgen je dan de vragenlijst en de informatiebundel (zie verder). De ingevulde enquête 

bezorg je aan het Infopunt ten laatste op zondag 28 juni 2020. 

 
 

http://www.projectgentsintpieters.be/


 

 
 

Informatiebundel 
 
Alle details over de scenario’s worden uiteengezet in een informatiebundel. Die is vanaf 19 juni te 
vinden op www.projectgentsintpieters.be/info-en-inspraak/inspraak/masterplan-publieke-ruimte. Het is 
goed om deze informatie door te nemen alvorens je de enquête invult of deelneemt aan het online 
gesprek. Je vindt op die pagina ook andere achtergrondinformatie over het masterplan en het verslag 
van de workshop met de klankbordgroep. 
 
Hoe verloopt het verder? 
 
Deze mobiliteitsstudie vormt het eerste deel van de actualisatie van het masterplan publieke ruimte. 
Na de beslissing over de mobiliteitskeuzes start een ontwerpfase die moet bepalen hoe het publiek 
domein in de stationsbuurt er in de toekomst zal uitzien, hoe de routes voor voetgangers, fietsers, 
tram en bus en auto’s zullen lopen, waar er groene zones komen enzoverder. Het lijkt allemaal 
misschien nog wel erg veraf, maar het is wel nodig dat er tijdig wordt nagedacht over de toekomstige 
inrichting van de stationsbuurt.  
 
We kijken er naar uit om jullie visie hierop te horen en te lezen. We houden jullie in elk geval op de 
hoogte van de stand van zaken van de mobiliteitsstudie en het masterplan publieke ruimte. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Infopunt Project Gent Sint-Pieters 

 

Prinses Clementinalaan 215, 9000 Gent 

09 241 24 11 

info@projectgentsintpieters.be 
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