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De stationsbuurt

Hoe zorgen we voor goede
Belangrijke krijtlijnen van het Project Gent Sint-Pieters liggen al
vast. Voor de nieuwbouwprojecten in zone B langs de K. Fabiolalaan en voor de stationspleinen is er nog marge voor inbreng
van bewoners, pendelaars en bezoekers.
Groot contrast tussen een beperkte groep van bewoners die
zeer goed op de hoogte is en een grote groep die niet (meer)
geïnteresseerd of betrokken is.

Verscheidenheid aan meningen over het station,
de nieuwbouwprojecten aan de K. Fabiolalaan en het K. Mathildeplein.

communicatie en samenwerking?

Ga na hoe de bewoners en de pendelaars de stationsbuurt
beleven en gebruik die kennis voor de ontwikkeling van
zone B langs de K. Fabiolalaan en voor de stationspleinen.

Test samen met groepen en buurtbewoners initiatieven uit om te
zoeken naar geschikte functies en voorzieningen voor de stationsomgeving.
Gebruik hierbij ook de kennis en ervaring van de bewoners van sociale
woningen.

Hoe gebruiken we
de stationsbuurt?

Aan de zuidkant van het station
verdwijnen buurtwinkels en
blijven vooral zaken die zich
op studenten richten over.
Beter evenwicht

zoeken tussen studenten en vaste bewoners

Er is een gebrek aan ruimte
voor jongeren. De ondergrondse
fietsenparking wordt nu gebruikt
als afspreekplek.
(Overdekte) ontmoetingsplekken voor jongeren voorzien.

Veel voorzieningen voor buurtbewoners en passanten,
maar buiten de piekuren valt er weinig te beleven.
Ruimte voorzien die zowel geschikt is voor de drukte tijdens de piekuren
als voor buurtgerichte activiteiten buiten de piekmomenten.

Hoe gebruiken we
de stationsbuurt?

Publieke ruimte is vooral gericht op mobiliteit en functionaliteit,
er is weinig mogelijkheid tot spontaneïteit.
Aandacht voor kleine ontmoetingsruimtes die
spontane ontmoetingen mogelijk maken. Dat kan
bij de heraanleg van de stationspleinen,
in de straten en in zone B.

Samen met bewoners en gebruikers zoeken naar
voorzieningen voor de ruimtes die nog moeten worden
ontwikkeld (vooral zone B en de stationspleinen).
Dit kan via tijdelijke initiatieven
zoals de tuin van de Hoveling.

Hoe gebruiken we
de stationsbuurt?
Goede bereikbaarheid van de stationsbuurt met het
openbaar vervoer en goede verbindingen met het centrum.
De stationsbuurt is verkeersonveilig, vooral voor voetgangers
fietsers. Veel gevaarlijke en onduidelijke punten.

Verkeersluwe fiets- en wandelroutes
waardoor de drukte aan het station vermindert.
Aandacht voor (rolstoel)toegankelijkheid van de publieke ruimte.
Aantrekkelijke, verkeersveilige en voldoende brede voetpaden voorzien.

en

Hoe ervaren we
de stationsbuurt?
Tijdelijk duurt lang bij Project Gent-Sint-Pieters.
Zorg dat de ‘tijdelijke’ ruimte voldoende kwaliteit biedt.

De sporen splitsen de buurt letterlijk in twee.
Het station meer inrichten als een verbinding
tussen het K. Maria Hendrikaplein en
het Mathildeplein.

Er zijn veel kleine buurtparken, pleinen en
groene infrastructuur maar bewoners hebben
niet het gevoel dat ze in een groene buurt wonen.
Bestaande groene ruimtes beter benutten.
Bv. het medegebruik van Campus Schoonmeersen
door bewoners zou meer toegankelijk groen opleveren.

De Voskenslaan en het K. Mathildeplein
worden ervaren als onaangenaam en ‘leeg’
buiten de piekmomenten.

Hoe ontmoeten we elkaar
in de stationsbuurt?

Het is aangenaam wonen, werken en leven in de
stationsbuurt. In de kleinere straten heerst een dorpsgevoel
waar het fijn en rustig leven is.
Pendelaars, bewoners, studenten, werknemers en scholieren
gebruiken de stationsbuurt elk op hun eigen manier en vaak
naast elkaar.

Veel deeltijdse bewoners in de buurt,
waaronder veel studenten.

Hoe ontmoeten we elkaar
in de stationsbuurt?
Proberen om alle bevolkingsgroepen te verbinden
(studenten, huidige bewoners, nieuwe bewoners,
bewoners van de sociale huisvesting, handelaars …)
Voor het nieuwbouwproject langs de K. Fabiolalaan (zone B) ook
inzetten op andere functies dan wonen. Zoek hierbij naar zaken die
de nieuwe en huidige bewoners kunnen samenbrengen.
Inzetten op verbindingen
bv. tussen zone B en het Duifhuispark via de Verpleegsterstraat.

De sociale huisvesting in de Verpleegsterstraat kent
weinig verbinding met de rest van de buurt en wordt
daarin niet ondersteund.
Voorzie bruggenbouwers die nieuwe en huidige
bewoners met elkaar verbinden. Bv. tussen de
nieuwe sociale woningen langs de K. Fabiolalaan
en de omliggende buurt.

Hoe ontmoeten we elkaar
in de stationsbuurt?

Studentencoach in de grote studentenresidenties
zorgt voor goede afspraken met buurtbewoners.
In de stationsomgeving worden veel buurtinitiatieven
georganiseerd, elk met een eigen publiek.

Samenwerkingen voorzien met mensen die vandaag al
werken aan sociale verbindingen in de buurt
(Cabane Banane, vzw Konekt, de groepen rond het
Reigerspark, rond de Hoveling, de biomarkt …).

Hoe ontmoeten we elkaar
in de stationsbuurt?

Handelaars aan de zuidkant van het station
ondersteunen, de kleinhandel stimuleren
en meer op bewoners richten.

Buurtwinkels vormen een spontane ontmoetingsplek
voor iedereen. Maar het aantal buurtwinkels in de kleinere straten
en de Voskenslaan neemt af.
Het ‘Quartier Sint-Pieters’ verenigt de handelaars uit de stationsomgeving en dit wordt geapprecieerd. Maar in de praktijk gaat het
vooral om een aantal straten aan de noordkant van het station.

