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Jaarverslag communicatie 2013



Externe communicatie



Infopunt Project Gent Sint-Pieters

Openingsuren
– Dinsdag van 14 u tot 17 u    
– Woensdag van 9 u tot 17 u
– Donderdag van 9 u tot 12 u
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Vragen, klachten & voorstellen

• Het infopunt registreerde 344 reacties. 
– De aard van de werkzaamheden en de impact ervan op de (directe) omgeving, 

hebben een invloed op het aantal reacties. 
– Iedereen krijgt zo snel mogelijk een antwoord. Als het kan, nog dezelfde dag.
– De meeste mensen reageren per mail, sommige telefoneren of komen persoonlijk 

langs op het infopunt. Het aantal telefonische reacties is beperkt.

• Het betreft zowel vragen (66%), klachten (33%) als voorstellen (1%). 
• 91% reageerde per mail, 6% telefoneerde en 3% kwam persoonlijk langs.

• Daarnaast bezochten nog eens 650 mensen het infopunt. 
– Om de maquettes, plannen of foto’s te bekijken. 
– Om een infobrochures te vragen. 
– Voor informatie over de toekomstige projectontwikkeling. 

17
/0

1/
20

13
 ▪

4



Infostand in stationshal Gent-Sint-Pieters

• Het infopunt was aanwezig in de stationshal op vrijdag 29/11/13
– De infostand werd bemand door alle leden van het infopunt.
– De wervenfilm werd getoond op een projectiescherm.
– de winnende foto’s van de fotowedstijd op Facebook werden 

tentoongesteld
– Projectinfo: algemene infofolder, fietsenfolder, folder K&R
– Pendelaars werden op de hoogte gebracht dat ze kunnen meedenken 

over het project Gent Sint-Pieters in een klankbordgroep

• bekendmaking
– Via Facebook, leden klankbordgroep



Groot werfbezoek (4)        

Groot werfbezoek alle geïnteresseerden
• Zo 26/05/13 450 deelnemers
• Zo 20/10/13 450 deelnemers

Werfbezoek buurtbewoners
• Za 25/05/13 bezoek natuurpark Overmeers

180 deelnemers
• Zo 22/09/13 officiële opening natuurpark Overmeers
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Werfbezoek voor verenigingen (2)

• In parochiezaal Sint-Paulus
• i.s.m. de Gentse Gidsen (GG)
• Deelnemende groepen betalen voor de gids (rechtstreeks aan GG)

• Donderdag 23/05/13: er namen 280 deelnemers deel
• Donderdag 3/10/13: er namen 125 deelnemers deel
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Ontvangsten delegaties (27)

• 131210 Infrabel (8)
• SNCB Parijs (6)
• 131126 FM Gent (26)
• 131121 SO Brussel (40)
• 131119 Agentschap landbouw en visserij (38)
• 131026 Klankbordgroep Mechelen (15)
• 131025 De Lijn projectencentrum Mechelen (45)
• 131022 FOD Mobiliteit en vervoer, Directie Mobiliteit (20)
• 131008 Stad Gent diensten stadssecretaris (250)
• 130926 Stad Gent, departement HR (120)
• 130923 De Lijn, delegatie Hastus (80)
• 130807 Stagairs Infrabel (5)
• 130701 Groep Luc Martens (30)
• 130626 De Lijn, planningshoofden (10)
• 130620 Infrabel (Rubbens) (25)



Ontvangsten delegaties (vervolg)

• 130603 NMBS (Cautaerts) (25)
• 130521De Lijn, raad van directeuren (12)
• 130517 FVB-FFC (35)
• 130507 Kortom, studiedag werfcommunicatoren (45)
• 130405 Gemeente Haarlem (40)
• 130301 NMBS-H (Remmery) (20)
• 130228 Waalse jongerenparlement (20)
• 130211 Groendienst (20)
• 130208 Departement staf FM (5)
• 130125 Ictra (10)
• 130121 Infomoment voor architecten / wonen aan het park (75)



Ontvangsten en werfbezoeken scholen (9)

• 131129 Studenten civiele techniek TU Delft (45)
• 131001 Poutrix (40)
• 130703 Europese studenten (25)
• 130612 Corthouts, opleiding assistent werfleiders Cevora (12)
• 130430 Sint-Pietersinstituut (150)
• 130426 Studenten Uhasselt (15)
• 130423 Sint-Hendrickscollege Deinze (20)
• 130416 Hogent (Marc Wylaers) (80)
• 130315 Klimscholen Gent (40)



Bewonersbrieven (27)

• 131128 Tijdelijk meer werfverkeer vanaf 2/12/13
• 131015 Nachtwerk De Link op 18/10/13
• 131023 Levering en montage loopbrug De Link in de nacht van 25/10/13
• 130926 Fabiolalaan gedeeltelijk afgesloten voor autoverkeer van 30/9 tot 4/10/13
• 130924 Oude tramtunnel op 28 en 29/9 afgesloten
• 130902 Nachtelijke leveringen materiaal voor de stationswerken
• 130830 Officiële opening Overmeers
• 130819 Nachtwerk De Link op ma 19/08 en di 20/08/13
• 130708 Plaatsen omheining Overmeers
• 130705 Werken aan De Link tijdens bouwverlof
• 130704 Geen werken aan station van 21/07 tot 28/07/13
• 130517 Nachtwerk voor afbraak grote kraan
• 130507 Wachtplaats extra bussen n.a.v. treinramp in Wetteren
• 130430 Levering graafmachine in de nacht van 2 op 3 mei 2013
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Bewonersbrieven (vervolg)

• 130424 Oude tramtunnel op 27 en 28/4 afgesloten tussen perron 9 en 12
• 130422 uitnodiging geleid bezoek Overmeers
• 130418 Grondwerken voor nieuwe dienstgebouw NMBS-Groep
• 130416 Nieuwe werfweg binnenkort in gebruik
• 130411 Oude tramtunnel afgesloten voor reizigers kant Sint-Denijslaan & WE werk
• 130322 K. Fabiolalaan tussen Tenderstraat en K. Bouwewijnstraat  gedurende 1 dag   

afgesloten voor autoverkeer
• 130314 Weekendwerk aan station, kant Sint-Denijslaan
• 130308 infovergadering over plaatsing omheining tussen natuurpark O en uw tuin
• 130301 Uitnodiging infovergadering MOBER K. Fabiolalaan
• 130221 Nachtwerk De Link ma 25/02 t/m wo 27/2/13
• 130215 Nachtwerk De Link 18/2 t/m 20/02/13
• 130207 Start aanleg natuurpark Overmeers
• 130111 Intrillen wand aan treinspoor 9
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Nieuwsbrieven (3) en publicaties

• NB 18 – april 2013 Fijn stukje natuur
• NB 19 – juni 2013 Verkeer vloeit samen
• NB 20 – oktober 2013  De stad groeit … omhoog
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Persberichten (9)

• 130314 Reizigerstunnel station GSP kant Sint-Denijslaan 
gesloten WE 16 en 17/3 & 23 en 24/3

• 130524 Groot werfbezoek
• 130530 Station GSP krijgt nieuwe glazen gevel kant 

Mathildeplein
• 130617 PGSP lanceert  Facebookpagina
• 130619 Esplanade Oscar van de Voorde open vanaf 20/06
• 130805 Nieuwe ondergrondse K&R aan GSP
• 130902 Opening Overmeers
• 130926 Afsluiten oude tramtunnel WE 28,29/9
• 131007 Groot werfbezoek
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Publicaties

• Folder natuurpark Overmeers
• Folder fietsenstallingen
• Flyer ondergrondse fietsenparking
• Flyer K&R



Project Gent Sint-Pieters in de kijker

Onderwerpen
– Projectontwikkeling

• (B1: Diamant, A5, Queentowers)
• Bezwaar Buitensporig

– Fietsen
• Weesfietsen

– Station
• Glas in nieuwe stationsgevel

– Natuurpark Overmeers

 Krantenberichten 
 Blogs : Skyscrapercity, Gentcement, Gentblogt.
 AVS: officiële opening natuurpark Overmeers, groot werfbezoek.



Foto- en filmarchief
De voortgang van het project wordt 
vastgelegd op foto en film

Gebruik foto’s
– In bewonersbrieven
– In nieuwsbrieven
– In persberichten
– Op de projectwebsite
– In presentaties
– Voor publicatie (in krant, 

vakbladen)

Introductiefilm, wervenfilm, 
duidingsfilmpjes fietsers, K&R,…

Gebruik film
– Voor update algemene 

introductiefilm
– Voor update wervenfilm
– Informatieve filmpjes (fietsroute) 

ter ondersteuning minder hinder
– Worden vertoond tijdens het groot 

werfbezoek en aan alle delegaties
– Op de projectwebsite
– Op Dailymotion 
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Website

• De projectwebsite blijft  één van de belangrijkste informatiekanalen.

• De website wordt permanent  bijgewerkt.

• Aantal bezoeken website
– In 2013 werd de website 86.785 keer bekeken.

– Door  55.665 bezoekers 

Opmerkelijk in vergelijking met vorig jaar: 
– De pagina’s bereikbaarheid bus/tram werden 17% meer bekeken

– De pagina bereikbaarheid fietsen/fietsenstallingen werd 58% meer bekeken
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Sociale media : lancering Facebook

• Sinds 13/06/13  is het Project Gent Sint-Pieters op Facebook
• Ondersteuning door Talking Heads
• Aantal likes: 638 (dd. 31/12/13)
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Klankbordgroepvergaderingen (7)

Voorzitter: Prof. Herwig Reynaert
Hoogleraar, Vakgroep politieke wetenschappen
Universiteit Gent.

• (43) 19/12/13
• (42) 14/10/13
• (41) 27/06/13
• (40) 29/04/13
• (39) 11/03/13
• (38) 31/01/13
• Voorstelling gebouw A5  7/01/13
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Minder Hinder Werking (BOF)

• Wekelijkse / tweewekelijkse overlegmomenten onder 
voorzitterschap van Eurostation 

• Adviserend (innames openbaar domein, omleidingen, looplijnen in 
de stationsomgeving, …)

• Afspraken over projectsignalisatie, toegankelijkheid, werfimpact.
• Ondersteuning van een externe partner: Bureau Traject.
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Bijeenkomsten Werkgroep Communicatie WG1(10)

• (95) 130108
• (96) 130205
• (97) 130305
• (98) 130416
• (99) 130507
• (100) 130604
• (101) 130702
• (102) 130903
• (103) 131001
• (104) 131203
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Realisaties n.a.v. aanbevelingen communicatiestudie

• Evaluatie van de communicatie over het project Gent Sint-Pieters
• door studenten Meertalige Bedrijfscommunicatie UGent
• Methodiek: bevraging buurtbewoners, pendelaars, handelaars en 

scholieren, gebruikers openbaar vervoer, treinreizigers.
Aanbevelingen

– Informatie in het station
– Werfbezoek/informatie voor scholen
– Tussentijdse rapporten ook via Metro
– Duurzaamheid in de kijker, tijdslijn

Realisaties in 2013
– Infopunt aanwezig in de stationshal
– Flyeracties in de ondergrondse fietsenparking gericht naar studenten


