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INFOPUNT PROJECT GENT SINT-PIETERS 
 

• Aanspreekpunt voor de verschillende doelgroepen 

o Pendelaars, buurtbewoners, omliggende scholen, handelaars, reizigers 

openbaar vervoer, fietsers, automobilisten, mensen met een beperking, 

studenten, geïnteresseerden, … 
 

• Informeren over  

o De doelstellingen en context van het Project Gent Sint-Pieters 

o Toekomst van de mobiliteit en ruimtelijke ordening in de stationsomgeving 

o De gevolgen van de werken 
 

• Een draagvlak verwerven en verbreden 
 

• De diverse doelgroepen betrekken bij diverse aspecten van 

het Project Gent Sint-Pieters 
 

• Een positief imago creëren van het Project Gent Sint-Pieters 

 Externe communicatie 



 

 

 

Het Infopunt is het aanspreekpunt bij vragen, klachten en 

voorstellen 

 

Er werden 162 reacties geregistreerd in 2016. 

 

Dit zijn zowel 121 vragen (75%), 37 klachten (23%) als 4 voorstellen 

(2%). Hierbij reageren bijna iedereen per mail (150p) en een 

minderheid via telefoon (6p), schreef 1 persoon een brief en kwamen er 

5 mensen persoonlijk langs. 

 

De thema’s en het moment van de vragen en klachten hangen af van 

de aard en fase van de werkzaamheden en de impact op de directe 

omgeving. 

 

 
 

 Activiteiten 



 

 

 

Ook via andere kanalen worden vragen of reacties behandeld. 

 

Via facebook werden 24 vragen of reacties beantwoord. 

 

In de Klankbordgroep werden diverse vragen over een 25-tal thema’s 

uitvoerig behandeld. 

 
 

 Activiteiten 



 

 

 

Het Infopunt is ook een bezoekerscentrum  
 

In 2016 kwamen 156 mensen langs om 

o De maquette of foto’s te bekijken van het nieuwe station 

o Infobrochures te vragen 

o Informatie over de toekomstige projectontwikkeling te krijgen. 
 

Openingsuren  

o Maandag van 9u tot 12u     

o Dinsdag van 9u tot 12u 

o Woensdag van 9u tot 17u 
 

Of na afspraak. 
 

 Activiteiten 



 

 

 

Het Infopunt  

• informeert via diverse kanalen, zowel digitaal als gedrukt 

o Website 

o Facebookpagina 

o Introductiebrochure in Nederlands, Engels of in het Frans 

o Introductiefilm in het Nederlands, Engels of Frans  

o Films over de werken/werven 

o Nieuwsbrieven 

o Flyers 

o Persmededelingen en persmomenten 

o Bewonersbrieven 

o Rondleidingen 

 

• communiceert via diverse overlegvormen afgestemd op de 

doelgroepen 

o Info- en inspraakmomenten en workshops 

o Klankbordgroep 

 

 
 

 Activiteiten 



Website 

• De projectwebsite blijft  één van de belangrijkste informatiekanalen. 

• De website wordt permanent bijgewerkt. 

• In 2016 werd de website 61.793 keer bekeken door 42.806 verschillende 

bezoekers,  

o waarvan 55,90% mannen / 44,10% vrouwen 

o de grootste groep is tussen 25-34  jaar 

o dan kort bij elkaar 35-44 jaar, 18-24 jaar en 45-54 jaar 

o gevolgd door de leeftijdsgroep 55-64 en 65+ 

 

 

 

 

 

 



Website 

• Werden er 172.253 pagina’s bezocht, waarvan de populairste: 

1. Homepage 

2. Tijdslijn 

3. Bereikbaarheid / auto / parkeren 

4. Voorstelling project 

5. In beeld 

6. Voorstelling project / projectontwikkeling 

7. Bereikbaarheid / kiss en ride zones 

8. Bereikbaarheid 

9. Bereikbaarheid / bus en tram 

10. Bereikbaarheid / fietsenstallingen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociale media : Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In 2016 heeft het Infopunt 99 berichten geplaatst.  

     De berichten worden nooit gerapporteerd als spam.  

     Foto’s halen altijd een groter bereik. 

 

• Per 31/12/2016 zijn er 1.521 vrienden (vind-ik-leuk). 

     Het aantal geïnteresseerden blijft gestaag groeien. 

 

 

 

 



Introductiefilm en wervenfilm 

 

• Introductiefilm Nederlandstalige – update okt/2016 

• Introductiefilm Engelstalig en Franstalig 

• Wervenfilm 2006-2016 10 jaar – dec/2016 

• Film soilmix wand – feb/2016 

• Film afbraak reizigerstunnel en verplaatsen passerelle – maa/2016 

• Film diepgraven, baretten en kolommen – juni/2016 

• Film bouwen spoorviaduct 8 & 9 – sept/2016 

• Film uitgraven -1 onder perrons 8 & 9 – okt/2016 

• Jaaroverzicht 2016 – jan/2017 

 
 

 
 

 

 
 

 
          

  



Nieuwsbrieven (3) en publicaties / flyers 

 

    Nieuwsbrief 26 – feb/2016   Fietsen rond het station 

    Nieuwsbrief 27 – jun/2016   Nieuws van de werf 

    Nieuwsbrief 28 -  nov/2016  Een plein voor duizenden weggebruikers 

 

 

 

 

 

 

  



Persberichten (3) 

 

Persberichten  

 
   05/04/2016   Groot werfbezoek Project Gent Sint-Pieters                      

           op zondag 24 april 2016 

   08/07/2016   Taxizone station Gent-Sint-Pieters verhuist 

   13/10/2016   Groot werfbezoek Project Gent Sint-Pieters  

                        op zondag 16 oktober 2016 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
          

  



Bewonersbrieven (8) 

 

   12/01/2016   Bouw A2 – afbreken kranen 

   04/02/2016   Werken in het station tijdens de weekends in feb-maa/2016 

   25/02/2016   Actualisatie van het weekendwerk en nachtwerk in feb-maa/2016 

   21/03/2016   Vervolg weekendwerk en nachtwerk in maa-apr/2016         

   13/06/2016   Nachtwerk aan het busstation 

   06/07/2016   Bouwverlof zomer 2016 

   30/09/2016   Nachtwerk 3-5 oktober 2016 

   22/12/2016   Stationswerken komende periode     
  

 
 

 



Project Gent Sint-Pieters in de kijker (internet & pers) 

 

Onderwerpen:  

 - Station – mobiliteit - projectontwikkeling 

 - Fietsen 

 - Taxizone 

 

 Krantenberichten  

 Blogs: Skyscrapercity, Gentcement,  

      Fietsbult 

 TV en radio 

      03/02/2016   AVS      taxi’s aan station Gent-Sint-Pieters 

      15/07/2016   AVS      taxi’s verhuizen naar ondergrondse zone 

      03/09/2016   radio 2   fietsenstalling 

      25/10/2016   radio 2   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 

• Op facebook 

• In presentaties 

• Voor publicaties (in krant en 

vakbladen) 

 

Introductiefilm en wervenfilm. 

 

 

Gebruik film 

• Voor update algemene 

introductiefilm 

• Voor update wervenfilm 

• Worden vertoond tijdens het 

groot werfbezoek en aan alle 

delegaties 

• Op de projectwebsite 

• Op facebook 

• Op youtube 



  Ontvangst en rondleidingen 

In totaal werden 2.234 geïnteresseerden ontvangen en rondgeleid 

doorheen het Project Gent Sint-Pieters: 

 

• Groot werfbezoek voor alle geïnteresseerden wordt tweemaal per 

jaar georganiseerd (voorjaar/najaar) 

• Werfbezoek voor de buurtbewoners (jaarlijks) 

• Rondleiding voor socio-culturele verenigingen (jaarlijks) 

• Ontvangst en rondleiding voor delegaties  

• Ontvangst en rondleiding scholen 

• Ontvangst en rondleiding internationale bezoeken 

• Europese samenwerking 

 

Daarnaast hebben de Gentse Gidsen met de themarondleiding ‘Project 

Gent Sint-Pieters nog 33 groepen mee op ontdekking genomen door 

het project. 

 



Groot werfbezoek (2)       

Groot werfbezoek: voor alle geïnteresseerden 

 

Zondag 24/04/2016 360 deelnemers 

Zondag 16/10/2016 448 deelnemers 

 

 

 

 

 



  Rondleiding voor verenigingen (2 dagdelen) 

 

  Donderdag 29/09/2016 voormiddag: 200 personen 

  Donderdag 29/09/2016 namiddag: 215 personen 

   

• i.s.m. de Gentse Gidsen 

• In auditorium VAC en zicht over stationsbuurt op 21ste verdieping 



Rondleidingen / Infomoment (15) 

   18/01/2016 – grootouders met kinderen en vriendjes (6) 

   28/01/2016 – Gentse Gidsen (15) 

   17/03/2016 – Gentse Gidsen (25) 

   04/05/2016 – Infopunt in de stationshal  

   20/04/2016 – Gentse Gidsen (25) 

   02/06/2016 – Design Museum Gent fietstocht (20) 

   07/06/2016 – Gentse Gidsen (30) 

   27/07/2016 – Gentse Gidsen (25) 

   17/08/2016 – Gentse Gidsen (35) 

   30/08/2016 – Gentse Gidsen briefing 29/09/2016 (9) 

   13/09/2016 – Infomoment zone C i.s.m. Rinkkaai (100) 

   13/09/2016 – Design Museum Gent fietstocht (20) 

   27/09/2016 – Info in station inspraak ontwerp K.Mathildeplein 

   06/10/2016 – Gentse Gidsen (20) 

   17/11/2016 – Gentse Gidsen (50) 

 

 

 

 

 



Rondleiding delegaties (9) 

   07/01/2016 – Impuls redactieraad (7) 

   17/05/2016 -  Infrabel (15) 

   26/05/2016 – Groep CIT Blaton – Rotary Oostende (40) 

   20/06/2016 – Ie-net ingenieursvereniging vzw (25) 

   23/06/2016 – NMBS dienst concessies (25) 

   23/09/2016 – Lokale ombudslui (8) 

   05/12/2016 – De Lijn instructeurs (18) 

   23/12/2016 – De Lijn nieuwe woordvoerder (1) 

 

Internationale bezoeken 

   12/12/2016 – Zweedse delegatie uit Lund (8) 

 

 

 

 

 

 

 



Rondleiding scholen en/of specialisten (34) 

   01/02/2016 – STS Oost-Vlaanderen (35) 

   02/02/2016 – VTI De Puytenput Aalst (17) 

   24/02/2016 – cursisten bouw (12) 

   25/03/2016 – Hogeschool Odisee, bachelor vastgoed (30) 

   19/04/2016 -  Sint-Pieterssinstituut 3de jaars (150) 

   28/04/2016 – VTI Roeselare afdeling bouw (45) 

   09/05/2016 – Universiteit Hassel bachelor mobiliteitswetenschappen (3) 

   11/05/2016 -  cursisten bouw (12) 

   12/05/2016 -  Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen (20) 

   13/10/2016 – laatstejaarsstudenten ingenieur bouwkunde (40) 

   18/10/2016 – Universiteit Hasselt (10) 

   03/11/2016 – KUL technologie campus Gent (25) 

   23/11/2016 – KUL studenten ingenieur wetenschappen (5) 

   08/12/2016 – IVIO Binnenhof Gent (7) 

   14/12/2016 – Hogeschool Odisee, bachelor vastgoed (21) 

 

    

 

 

 



Rondleiding scholen en/of specialisten (vervolg) 

   01/02/2016 – STS Oost-Vlaanderen (35) 

   02/02/2016 – VTI De Puytenput Aalst (17) 

   24/02/2016 – cursisten bouw (12) 

   25/03/2016 – Hogeschool Odisee, bachelor vastgoed (30) 

   19/04/2016 -  Sint-Pieterssinstituut 3de jaars (150) 

   28/04/2016 – VTI Roeselare afdeling bouw (45) 

   09/05/2016 – Universiteit Hassel bachelor mobiliteitswetenschappen (3) 

   11/05/2016 -  cursisten bouw (12) 

   12/05/2016 -  Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen (20) 

    

    

 

 

 



Rondleiding scholen en/of specialisten (vervolg) 

   13/10/2016 – laatstejaarsstudenten ingenieur bouwkunde (40) 

   18/10/2016 – Universiteit Hasselt (10) 

   03/11/2016 – KUL technologie campus Gent (25) 

   23/11/2016 – KUL studenten ingenieur wetenschappen (5) 

   08/12/2016 – IVIO Binnenhof Gent (7) 

   14/12/2016 – Hogeschool Odisee, bachelor vastgoed (21) 

 

    

HR Rail 

 

   05/02/2016 – Technisch Atheneum Merelbeke (12) 

   23/02/2016 – PTI Eeklo (12) 

   26/02/2016 – VTI Aalst (15) 

 

 

 



Klankbordgroepvergaderingen (3) 

 

Voorzitter: Prof. Herwig Reynaert, Hoogleraar, Vakgroep politieke 

wetenschappen - Universiteit Gent. 

Verslag: goedgekeurde versie is terug te vinden op de website, 

 

 

        (53)   07 maart 2016 

        (54)   31 mei 2016 

       (55)   13 december 2016 

 

 

 

 

 
 



Informatie- en participatie momenten 

 

• Informatiemomenten projectontwikkeling zone C i.s.m. Rinkkaai 

03/07/2016   Kennismaking met koffiekoeken in zone C - Rinkkaai 

13/09/2016   Infomoment projectontwikkeling zone C Rinkkaai  

28/11/2016   Tijdelijke beleving zone C - Rinkkaai 

 

 

 

 

 

 

 

• Participatiemomenten aanleg K. Mathildeplein 

29/08/2016   Enquête 

27/09/2016   Infostand in het station 

10/10/2016   3-D workshop 

 

 

 

 

 

 



 

• Maandelijks overlegmoment (of tweewekelijks indien voldoende 
agendapunten) onder voorzitterschap van Eurostation, 13 
vergaderingen in 2016, 

 

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

 

• Afspraken over projectsignalisatie, toegankelijkheid, werfimpact. 

 

Minder Hinder Werking (BOF) (13) 



Bijeenkomsten Werkgroep Communicatie WG1 (7) 

 

(121)14/01/2016 

(122) 18/02/2016 

(123) 19/04/2016 geannuleerd 

(124) 10/05/2016 

(125) 14/06/2016 

(126) 06/09/2016 

(127) 11/10/2016 

(128) 07/12/2016 

 

 

 

 


