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Bewonersbrief: UGent voert sociaal-ruimtelijke studie 
uit in de stationsbuurt 

 
 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
 
Het Project Gent Sint-Pieters voorziet heel wat nieuwe woningen langs de Koningin Fabiolalaan en op het 
Koningin Mathildeplein. De projectpartners willen zowel voor de nieuwe bewoners als voor de huidige 
bewoners van de stationsbuurt een aantrekkelijke en levendige woonbuurt creëren waar het goed wonen, 
werken en verblijven is.  
 
Studie door de Universiteit Gent 
 
Misschien nam u deel aan de enquête of de themawandelingen over ’10 jaar Project Gent Sint-Pieters’ begin 
dit jaar? Dan zal u gehoord hebben dat het nodig was om enkele vragen verder te onderzoeken: hoe kunnen 
de toekomstige bewoners van de nieuwbouwprojecten langs de Koningin Fabiolaaan en het Koningin 
Mathildeplein op een goede manier aansluiting vinden met de bestaande buurten; hoe kunnen we het 
samenleven bevorderen en wat is daarvoor nodig?  
 
Daarom heeft de UGent opdracht gekregen om van september 2018 tot begin 2019 een studie uit te voeren 
in de ruime omgeving van het station Gent Sint-Pieters. Na een analyse van het reeds bestaande 
cijfermateriaal gaan studenten binnenkort op pad om in kaart te brengen hoe de stationsbuurt momenteel 
wordt gebruikt door de huidige buurtbewoners, werknemers en pendelaars. Zij zullen er informatie 
verzamelen via interviews en groepsgesprekken met de buurtbewoners, handelaars, scholen enz. om zoveel 
als mogelijk kennis te verwerven over de buurt en de manier waarop de buurt ervaren en gebruikt wordt. 
 
Meer informatie vindt u op http://www.projectgentsintpieters.be/info-en-inspraak/inspraak/project-gent-sint-
pieters-op-het-juiste-spoor-2018. 
 
Wat zal er gebeuren met de resultaten van de studie? 
 
Deze studie moet uiteindelijk leiden tot een aantal concrete voorstellen die in de plannen van het Project 
Gent Sint-Pieters en van de stationsbuurt zullen worden opgenomen. In het voorjaar van 2019 zullen wij de 
resultaten van deze studie voorstellen aan de buurt. U hoort dus nog van ons! 

Heeft u nog vragen? Contacteer ons gerust.  

 

Met vriendelijke groeten 

Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters 
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