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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  

• 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 



  Rondleidingen groepen 

In totaal werden 1.420 geïnteresseerden ontvangen en rondgeleid 

doorheen het Project Gent Sint-Pieters: 

 

• Groot werfbezoek voor alle geïnteresseerden (voorjaar) 

• Rondleiding voor socio-culturele verenigingen (jaarlijks) 

• Ontvangst en rondleiding voor delegaties  

• Ontvangst en rondleiding scholen 

• Ontvangst en rondleiding internationale bezoeken 

• De Gentse Gidsen hebben met de themarondleiding ‘Project Gent 

Sint-Pieters’ 8 groepen mee op ontdekking genomen door het 

project, goed voor 237 bezoekers. 

 



Groot werfbezoek      

Groot werfbezoek: voor alle geïnteresseerden 

 

Zondag 22/04/2018: 500 deelnemers 

 

 

 

 

 



  Rondleiding voor verenigingen en scholen 

 

Donderdag 26 september 2018: 182 bezoekers 

• 7 verschillende verenigingen/scholen, 9 groepen 

• i.s.m. de Gentse Gidsen 

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



Bezoeken delegaties, specialisten en scholen 

• 12/03/2018 – Probus (35) 

• 26/04/2018 – UHasselt (25) 

• 03/05/2018 – Sint-Pietersinstituut (125) 

• 23/10/2018 – Trainworld Heritage (46) 

• 26/11/2018 – Veiligheidsdiensten (15) 

 

Internationale bezoeken 

• 13/09/2018 – Gemeente Rotterdam (100) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Het Infopunt is ook een bezoekerscentrum  
 

In 2018 kwamen ook 174 individuele personen 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. 

 

Individuele bezoeken 



Website 

• De projectwebsite blijft  één van de belangrijkste informatiekanalen. 

• De website wordt permanent bijgewerkt. 

• In 2018 registreerden we 55.538 sessies door 40.875 unieke bezoekers,  

o waarvan 51,4% mannen / 48,6% vrouwen 

o de grootste groep is tussen 25-34  jaar 

 

 

 

 

 

 



Website 

• Er werden 146.725 pagina’s bezocht, waarvan de populairste: 

1. Homepage 

2. Bereikbaarheid  Auto  Parkeren 

3. Tijdslijn 

4. Voorstelling project  Projectontwikkeling 

5. Voorstelling project 

6. Bereikbaarheid  Fietsenstallingen 

7. Bereikbaarheid  Auto  Kiss & Ride, zoenzones en kortparkeren 

8. Bereikbaarheid Bus en tram 

9. In beeld 

10. Bereikbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Het Infopunt is het aanspreekpunt bij vragen, klachten en 

voorstellen 

 

Er werden 166 reacties via mail of via het contactformulier 

geregistreerd in 2018. 

 

Dit zijn 109 vragen (65,66%), 56 klachten (33,37%) en 1 voorstel 

(0,60%). Telefonische reacties worden niet geregistreerd. 

 

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. 

 

 
 

Vragen, klachten en voorstellen 



Sociale media : Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In 2018 heeft het Infopunt 62 berichten geplaatst. 

• Video en foto’s halen altijd een groter bereik. 

• Er werden 47 individuele vragen beantwoord 

• Op 31/01/2019 zijn er 1.954 volgers. 

 

 

 

 

 



Film 2018 

• Wervenfilm: 11 jaar 

• Filmen van de experten tijdens de themawandelingen 

• Introductiefilm 2018 NL 

• Jaaroverzicht 2017 
 

 
 

 

 
 

 
          

  



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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



Nieuwsbrieven en publicaties / flyers 

• Nieuwsbrief 31 – april 2018: Een blik achter de spoorwerken 

• Nieuwsbrief 32 – oktober 2018: Verdere verbouwingen station: een 

update 

 

 

 

 

 

 

  



Persberichten (5) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
          

  

• 18/04/2018: Project Gent Sint-Pieters zet opnieuw de deuren open 

• 26/06/2018 Twee nieuwe scholen voor Gent 

 

 

 



Bewonersbrieven 

• 30/01/18 Spoorwerken en bovenleidingswerken in GSP van februari tot april 

• 18/02/18: 2018: een belangrijk jaar voor Rinkkaai 

• 22/03/18: Mogelijk avond- of nachtwerk door beton storten en polieren 

• 27/03/18: Spoorinfrastructuurwerken in Gent-Sint-Pieters tot begin juni 2018 

• 27/04/18: Demonteren torenkraan K. Fabiolalaan 

• 28/05/18: Spoorinfrastructuurwerken in Gent-Sint- Pieters tot bouwverlof 

• 27/06/18: Nieuwe school aan de Koningin Fabiolalaan 

• 01/08/18: Demonteren torenkraan aan Koningin Fabiolalaan 

• 23/08/18: Werken aan de traminfrastructuur Koningin Maria-Hendrikaplein - 

Fase 1 (algemeen, handelaars, scholen, ouders) 

• 29/08/18 Opstellen kraan en nachtwerk 

• 17/10/18 Werken aan de traminfrastructuur Koningin Maria-Hendrikaplein - 

Fase 2 

• 18/10/18 UGent voert sociaal-ruimtelijke studie uit in de stationsbuurt 

• 25/10/18  Spoorinfrastructuurwerken in Gent-Sint-Pieters tot eind 2018  



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

 

 Onderwerpen:  

• Station  

• Mobiliteit  

• Projectontwikkeling 

• Fietsen 

• Taxizone 

 Krantenberichten  

 Blogs: Skyscrapercity, Gentcement, Fietsbult, GMF 

 TV en radio 

• 7/07/18 – AVS – Interview met Gisèle Rogiest 



Klankbordgroepvergaderingen (3) 

 

Voorzitter: Prof. Herwig Reynaert, Hoogleraar, Vakgroep politieke 

wetenschappen - Universiteit Gent. 

Verslagen: goedgekeurde versies zijn terug te vinden op de website 

 

In 2018 werden 3 klankbordgroepen georganiseerd: 

(59)   6 februari 2018 

(60)   29 mei 2018 

(61)   27 september 2018 

 

 

Er werden 66 schriftelijke vragen beantwoordt. 

 

 

 

 
 



Informatie- en participatie momenten 

Infomomenten 

• 17 september 2018: Infonamiddag Rinkkaai 

 

Participatiemomenten 

• 24 februari 2018: themawandelingen ikv. ‘Project Gent Sint-Pieters op het juiste 

spoor?’ 

 

 

 



 

• Maandelijks overlegmoment (of tweewekelijks indien voldoende 
agendapunten) onder voorzitterschap van Eurostation, 10 
vergaderingen in 2018, 

 

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

 

• Afspraken over projectsignalisatie, toegankelijkheid, werfimpact. 

 

Minder Hinder Werking (BOF) 



Bijeenkomsten Werkgroep Communicatie WG1 

WG1-134: 16/01/2018 

WG1-135: 06/03/2018 

WG1-136: 08/05/2018 

WG1-137: 11/09/2018 

WG1-138: 27/11/2018 

 

 

 


