
 

Verslag 070308/7 - Klankbordgroep 8 maart 2007 

Aanwezig: Filip De Rynck (voorzitter); Daniel Termont (burgemeester, voorzitter 

Stuurgroep Project Gent Sint-Pieters); Karin Temmerman (schepen van 

Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen); Luc Lavrysen en Dirk Van Gijseghem 

(buurtcomité Buitensporig); Piet Dedecker (Milieugroep Sint-Pieters-Aaigem); Peter 

Vermaercke (Buurtcomité Rysenbergwijk); Philippe Tallieu (wijkcommissaris Nieuw 

Gent); Vera Vernest (Dekenij Sint-Pietersstation); Lieven Thys (Gaspard de 

Colignyschool); Dries Ovaere (Fietsersbond); Maggy Dries (Voetgangersbeweging),   

Eric Van Thuyne (NMBS-Holding);, Hilde Weemaes, Michel Dewanckele, Kerstien Bochy, 

(Eurostation); Reginald Claeys ( Stad Gent – departementshoofd RUMODO); Jan Van 

Ostayen en Jan De Craene (De Lijn); Hilde Ballegeer (Infopunt Project Gent Sint-

Pieters); Ann Manhaeve en Katelijne Van den Brande (Stad Gent - Gebiedsgerichte 

Werking); Tania Fierens en Anna Vancauwenberge (Infopunt Project Gent Sint-Pieters); 

Peter Vansevenant (Stad Gent – Dienst Mobiliteit), Steven Provoost (Hogeschool 

Gent),schepen De Clercq (schepen van economie, jeugd, werk en middenstand) 

Verhinderd: Jan Klussendorf (Taxistop); Martine De Regge (schepen van Openbare 

Werken, Stadswoningen en Rationeel Energieverbruik); Marc Willems (Vrije secundaire 

scholen); Firmin Criel en Luc Desmedt (Bond trein-, tram- en busgebruikers); de heer 

Claeyssens (handelaar), Tom Balthazar (schepen van Milieu en Sociale Zaken), 

Christiane Van Rijckeghem (NMBS-H) 

Agenda 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  

2. Opvolgingspunten vorige vergadering 

- problematiek dwarsen tramsporen 

- document fietsenstallingen 

- perimeter staat van bevinding 

3. Dringende vragen  

- stand van zaken antwoorden op vragen Piet Dedecker 

 



 

- Stand van zaken vraag Dekenij Sint-Pietersstation over gebruik Maria 

Hendrikaplein en omliggende straten voor markt tijdens de Gentse Feesten 

4. Voorstelling 4D model  

5. Opdracht Minder Hinder 

6. Communicatieplan 

7. Datum volgende vergadering 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Opmerking op het vorige verslag  

Piet Dedecker verwijst nogmaals naar zijn opmerking op het vorige verslag ivm het te laat 

in het leven roepen van de klankbordgroep. Er wordt ook verduidelijking gevraagd ivm de 

uitbreiding van de fietsenstalling, de kandidatuurstelling VAC en de start van de 

werkzaamheden.  

Verslag en agenda 

Dirk Van Gijseghem vraagt of er een huishoudelijk reglement kan worden opgesteld ivm 

de agenda en het verslag. 

Filip De Rynck stelt dat het verslag voortaan binnen de week moet bezorgd worden. Hij 

bevestigt ook dat hij hierop zal toezien.  Filip De Rynck bepaalt als voorzitter van de 

klankbordgroep de agenda. Suggesties kunnen zoals altijd aan hem worden bezorgd 

door elk lid van de klankbordgroep. 

Procedure bij de Raad van State 

Er werd een procedure aanhangig gemaakt bij de Raad van State.  

Luc Lavrysen bevestigt dat Buitensporig fundamentele problemen blijft hebben met een 

aantal elementen in het dossier waaronder de “megaparking”, de verbindingsweg en de 

omvang van de projectontwikkeling. Met de modernisering en vernieuwing van het trein, 

tram- en busstation heeft Buitensporig geen enkel bezwaar. Omdat er volgens 
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Buitensporig geen rekening is gehouden met de bezwaren die werden ingediend naar 

aanleiding van het openbaar onderzoek, moet deze juridische stap worden beschouwd 

als een laatste mogelijkheid om die bezwaren voorgelegd te krijgen.  

Er is naar de Raad van State gegaan tegen het GRUP, en tegen twee van de drie 

bouwvergunningen die werden verleend (voor de verbindingsweg naar en van R4 

enerzijds, en vernieuwd stationscomplex met bus- en tramstation, tunnel en parking en 

bijhorende elementen anderzijds). 

2. Opvolgingspunten vorige vergadering 

Dwarsen van de tramsporen 

De verschillende projectpartners onderzoeken momenteel een aantal alternatieven. 

Document fietsenstallingen 

Het beloofde document is nog niet klaar. Peter Vansevenant stelt voor om dit op 3 

mei (tijdens de speciale bijeenkomst over mobilteit) uitvoerig aan bod te laten komen. 

Als uitgangspunt geldt dat tijdens de werkzaamheden altijd minstens het huidige 

aantal stallingen wordt gehandhaafd en indien mogelijk wordt verhoogd.  

Perimeter ondergrondse parking - staat van bevinding 

Document perimeter ondergrondse parking werd overhandigd. De aannemer zal een 

staat van bevinding opmaken van de woningen die zich in een straal van 75 meter 

rondom de werfzone van de ondergrondse parking bevinden. De perimeter 

beschrijving is ook opgenomen in het bestek van de aannemer. 

Luc Lavrysen vraagt zich af op basis van welke criteria de perimeter werd bepaald? 

Michel De Wanckele antwoordt hierop dat op basis van gegevens uit grond 

mechanisch onderzoek en pompproeven, computersimulaties werden uitgevoerd om 

mogelijke effecten te kunnen inschatten. Waar nodig kunnen eventueel bijkomende 

plaatsbeschrijvingen gebeuren. 
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Per bestek zal er gekeken moeten worden welke perimeter van toepassing moet zijn. 

(communicatie volgt dit op en zal hier de nodige aandacht en communicatie aan 

besteden) 

Wie net buiten die perimeter valt, kan in geval van schade of vrees voor schade ook 

een klacht melden bij het infopunt voor het project Gent Sint-Pieters. 

Uitbreiding communicatieteam 

Burgemeester Termont laat weten dat Stad Gent in onderhandeling is met een 

journaliste om het communicatieteam te versterken. Hierdoor zou er korter op de bal 

gespeeld kunnen worden, wat moet leiden tot een snellere informatiedoorstroming en 

een betere werking. Zij zou vermoedelijk al vanaf mei 2007 kunnen starten. 

Burgemeester Termont bevestigt ook dat de beslissing over een nieuwe huisvesting 

voor het infopunt bijna rond is.  

Vraag Dekenij Sint-Pietersstation over gebruik Maria Hendrikaplein en 
omliggende straten voor markt tijdens de Gentse Feesten 

Schepen de Clercq bevestigt dat de markt zal kunnen doorgaan, maar dat er nog 

geen zekerheid bestaat over de locatie. Dit hangt onder meer af van de fase van de 

werkzaamheden en het advies van brandweer en politiediensten. Het overlegcomité 

Gentse Feesten onderzoekt momenteel drie locaties: (1)Koningin Maria-

Hendrikaplein, (2)Fabiolalaan-Boudewijnstraat-Smidsestraat en (3)Astridlaan - 

Albertlaan. 

Wim Beekaert is hiervoor de contactpersoon, zijn gegevens worden bezorgd aan de 

vertegenwoordiger van de Dekenij. 

3. Dringende vragen - Stand van zaken vragen Piet Dedecker 

Filip De Rynck deelt mee dat er gezien de genomen stappen (Raad van State) op 

deze vergadering niet op de vragenlijst van Piet Dedecker zal worden geantwoord. 

Daar was nochtans een schriftelijk antwoord op voorbereid.  Het is op het moment 

van deze vergadering onduidelijk welke (juridische) gevolgen deze juridische 

procedures hebben voor de informatie die normalerwijze op deze klankbordgroep 
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aan bod zou moeten komen. Voor deze vergadering wordt daarom geen risico 

genomen en wordt niets gedaan dat zou kunnen interfereren met de juridische 

procedure. De voorzitter geeft aan te hopen dat daar snel duidelijkheid over komt 

zodat de klankbordgroep verder kan werken op basis van zo volledig mogelijke 

informatie. 

Piet Dedecker meldt dat de put Aquafin in de Sint-Denijslaan is blijven openliggen en 

dat recent zelfs de Sint-Denijslaan volledig onderbroken is voor Aquafinwerken. De 

buurtbewoners zouden niet verwittigd zijn, wel is er een klein persbericht verschenen. 

Schepen De Regge heeft een overleg met Aquafin belegd om de aanpak van Aquafin 

in heel Gent te bespreken. 

4. Voorstelling 4D model 

Het 4D model is onder meer bedoeld als communicatiemiddel om de werffasering 

overzichtelijk te maken. Michel De Wanckele toont op welke manier met het 4D 

model gegevens kunnen worden gevisualiseerd en laat weten dat er rekening wordt 

gehouden met slechtzienden door met een aangepast kleurenpallet te werken. Dit 

zal gebeuren in overleg met het communicatieteam. Hij vermeldt ook dat er naast het 

4D model ook een 3D model in ontwikkeling is en dat het mogelijk is om beide 

modellen aan elkaar te koppelen. 

Zal dit model tegen de handelaarsvergadering (tweede helft april) kunnen 
ingezet worden om op concrete vragen van handelaars te antwoorden?  

Als de vergadering in april plaats heeft, zal dit nog niet het geval zijn. Dit neemt niet 

weg dat er op een andere manier informatie kan verstrekt worden.  

5. Aanpak Minder Hinder 

Er is een bestek Minder Hinder opgesteld op basis waarvan Eurostation een aantal 

bureaus zal aanschrijven. Hun opdracht zal onder meer erin bestaan mogelijke 

hinder in kaart te brengen en om in elke fase oplossingen voor te stellen mbt 

verkeersafwikkeling, bewegwijzering enz…om de verwachte hinder zo beperkt 

mogelijk te houden. Voorts voorzien wij ook een goede signalisatie en communicatie.  
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6. Communicatie 

Hilde Ballegeer benadrukt dat alle partners hun kanalen inzetten voor communicatie. 

Ze overloopt in grote lijnen de voorziene communicatie-acties voor 2007 en vraagt 

om opmerkingen en suggesties te willen doorsturen naar het communicatieteam. Dit 

kan per mail naar info@projectgentsintpieters.be. 

Piet Dedecker is van oordeel dat de oppervlaktegegevens over het natuurgebied, 

zoals vermeld in de nieuwsbrief, onjuist zijn. Dit zal geverifieerd worden en komt 

terug aan bod als het voorstel van inrichtingsplan van het natuurgebied zal toegelicht 

worden op de klankbordgroep. 

7. Volgende bijeenkomst (over mobiliteit) 

Op donderdag 3 mei 2007 om 20 uur. De vergadering vindt plaats in Zaal Thalys, 

Districtsgebouw NMBS-Groep, Koningin Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent.  

Bij wie kan men met reacties, opmerkingen of suggesties terecht? 

Reacties, opmerkingen of suggesties kunnen rechtstreeks gestuurd worden naar Filip 

De Rynck, filip.de.rynck@pandora.be of naar het Infopunt (Tania Fierens, Anna Van 

Cauwenberge, info@projectgentsintpieters.be) of naar de Gebiedsgerichte Werking 

van de Stad Gent (Katelijne Van den Brande, katelijne.vandenbrande@gent.be) 

Verslag: Tania Fierens (Infopunt Project Gent Sint-Pieters)  
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