
Een plan voor de stationsomgeving zonder rekening te houden met het concept "bewoners"... 

Open brief van buurtbewoners en een petitie ondertekend door 240 buurtbewoners naar aanleiding 
van het eerste participatietraject "Mobiliteit" bij de Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte Project 
Gent-Sint-Pieters 

Hieronder vind je de open brief die een groot aantal buurtbewoners schreven in juni 2020: 

 

Het Project Gent-Sint-Pieters is een project dat met horten en stoten vooruitgaat. Hoe het geheel er zal 
uitzien, wanneer het zal klaar zijn: die plannen worden regelmatig eens bijgesteld.  

Ondertussen wordt er echter ook al nagedacht over hoe de verkeersstromen rond dat station zullen 
moeten verlopen in het kader van Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte, Mobiliteit - Fase 1 (Noot 
van de Redactie: over de achtergrond van dit “Masterplan”, “Project Gent St-Pieters”, “Ontwerpteam”, 
“Mobiliteitsscenario’s” en de bedenkingen van de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten erbij, lees je op: 
http://sintpietersbuiten.be/project-gent-sint-pieters-2/267-korte-bedenking-bij-de-bevraging-mobiliteit-
in-het-kader-van-de-actualisatie-masterplan-publieke-ruimte-pgsp-deel-2 ). 

Kort voor de zomervakantie werden een aantal scenario’s daarover bekendgemaakt. Dat gebeurde via 
een website die een tweetal weken online gestaan heeft, en een online infomoment waarop burgers in 
overleg konden gaan met ambtenaren en experten. Via een webformulier kon men dan opmerkingen en 
eventuele suggesties doorsturen. Hoewel iedereen een brief met informatie daarover in de bus had 
gekregen, bleek al snel dat dit de meeste buurtbewoners toch ontgaan was. Op het online infomoment 
waren er méér ambtenaren en experten aanwezig, dan betrokken burgers. 

Sommige van de voorstellen waren nogal ingrijpend. Zo bestond één van de voorgelegde scenario’s erin 
dat er voor auto’s éénrichtingsverkeer zou ingevoerd worden in de Voskenslaan (van aan het kruispunt 
met de Tuinwijklaan tot aan het station) en de Sint-Denijslaan (van aan het station tot aan het kruispunt 
met de Timichegtunnel en de Valentin Vaerwyckweg): zie het plannetje hieronder (NvdR: Herkomst Afb: 
“Informatiebundel Actualisatie Masterplan PGSP, Mobiliteitsscenario’s fase 1, 24/06/20”, blz. 6: 
https://drive.google.com/file/d/1SyndM-Fm_z3Zrre_fXFIQLLKe-GxTAhw/view ). Dit zou inhouden dat die 



zones alleen konden bereikt worden via de Sterre, en dat men ze alleen zou kunnen verlaten langs de 
oprit naar de Vaerwyckweg (richting R4 of Flanders Expo) of via de Snepkaai. Een kilometerslange om-
weg dus voor wie vanuit het noorden of het westen die buurt zou willen bereiken; en hetzelfde als je 
vanuit die buurt weg zou willen richting noorden of oosten. Niet alleen de bewoners van die delen van 
de Voskenslaan en de Sint-Denijslaan zouden daarmee te maken krijgen, maar ook die van Overwale en 
het Vina-Bovypark, en bewoners van het verderop gelegen deel van de Sint-Denijslaan. Verder: een paar 
handelszaken in de buurt, onderwijsinstellingen, een hotel, een sporthal, een kerk, … : allemaal slechts 
te bezoeken via dat kilometerslange éénrichtingscircuit. 

Voor fietsers werden bovendien voorstellen gedaan over waar er fietspaden konden komen, en waar 
stukken “fietsstraat” konden worden ingericht. Als sommige van die voorstellen werden waargemaakt, 
dan zouden er bv aan de kruispunten met de Timichegtunnel en aan de huidige tramtunnel voor die 
fietsers echt gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (NvdR: zie ook http://sintpietersbuiten.be/project-
gent-sint-pieters-2/266-korte-bedenking-bij-de-bevraging-mobiliteit-in-het-kader-van-de-actualisatie-
masterplan-publieke-ruimte-pgsp-deel-1 ). 

Wat vooral opviel in de online brochure en op de website waarmee de plannen werden voorgesteld: dat 
daar – op één of twee uitzonderingen na – nergens gesproken werd over de bewoners. Hoe mensen van 
verder weg het station zouden kunnen bereiken en verlaten: dat was uitvoerig bestudeerd. Wat dat 
betekende voor de buurtbewoners was blijkbaar buiten beeld gebleven, of alvast: daarover was in die 
brochures zeer weinig te vinden. Nochtans gaat het hier ook om een woonbuurt: met jonge gezinnen, 
met ouderen (waarvan sommigen niet goed te been zijn), met winkels en scholen en al wat daar bij 
hoort. 

Toen duidelijk werd dat nogal wat bewoners van de betrokken straten niet van de plannen op de hoogte 
waren, werd door een paar buren het initiatief genomen om toch nog een informatiebrief uit te delen, 
met daarbij een petitie. In die petitie: een voorstel om het doorgaand verkeer in de Voskenslaan en de 
Sint-Denijslaan te ontmoedigen en te vertragen zonder dat dit voor de bewoners buitenissige omwegen 
zou betekenen. En ook voorstellen om een paar knelpunten voor het fietsverkeer op een veilige manier 
op te lossen. De petitie werd op een paar honderd exemplaren verspreid, in de betrokken straten. Ge-
volg: op nauwelijks 14 dagen tijd waren er 220 handtekeningen. En in de weken nadat de petitie op het 
Kabinet van Schepen Watteeuw werd afgegeven, kwamen er nog een twintigtal laattijdige handtekenin-
gen binnen. 

Bij dit soort projecten is het waarschijnlijk onmogelijk om iedereen tegelijk gelukkig te maken. Er zijn 
vele belangen die samenkomen, en die soms (alvast op het eerste gezicht) met elkaar in conflict zijn. 
Soms kan men creatieve oplossingen verzinnen waardoor die conflicten ontkracht worden. Veel hangt 
hier ook af van communicatie. Als mensen de indruk hebben dat ze op hun hoede moeten zijn, en dat er 
boven hun hoofden beslist wordt, leidt dat vaak tot wrevel, protest, wantrouwen. Als diezelfde mensen 
de indruk krijgen dat er wèl met hen rekening gehouden wordt, zullen ze gemakkelijker beslissingen 
aanvaarden. En in dit geval had men, door de timing en de korte duur van de informatieronde en de 
minimale communicatie errond, toch de indruk dat er geprobeerd werd er snel-snel iets door te druk-
ken. 

Wij hopen alvast dat we niet te dikwijls meer van dit soort petities zullen moeten organiseren… 

 

 

Hieronder vind je ter info de petitie die deze bewoners organiseerden en die vlot door 240 buurtbewo-
ners werd ondertekend: 



 

 

Aan Schepen Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, in die functie bevoegd binnen 
het Project Gent Sint-Pieters   

Betreft: inspraaktraject mobiliteitsscenario’s in het kader van het masterplan Publieke Ruimte bij het Projet Gent-
Sint-Pieters 

 

Geachte heer Watteeuw, 

Wij werden erover geïnformeerd dat de Stad Gent een aantal wijzigingen overweegt in de verkeersstromen doorheen 
onze wijk: 

• Een stuk Voskenslaan (Tuinwijklaan tot station) en een stuk Sint-Denijslaan (station tot Vaerwyckweg) zouden één-
richtingsverkeer worden richting Vaerwyckweg. 

• Er zou een bewoners-K&R komen bovengronds, aan de kop van de Voskenslaan. 

We staan alvast achter de visie om zo weinig mogelijk autoverkeer te voorzien aan de kop van de Voskenslaan bij 
het station: er moet naar gestreefd worden dat zo weinig mogelijk mensen van buiten de wijk met de auto naar deze 
plaats komen. Maar: terzelfder tijd moet men niet verhinderen dat mensen die er wonen, er kunnen rijden.  

Bij het heel korte participatietraject dat werd georganiseerd, missen wij eigenlijk het concept "bewoners”: in al die 
documenten is nergens een spoor te vinden dat men ook zou bekeken hebben wat dit betekent voor de bewoners van 
onze straten.  

Echter, in het Vina Bovypark, in het stuk St-Denijslaan tussen de twee tunnels, in Overwale en in het stuk Voskenslaan 
van aan de Tuinwijklaan wonen honderden mensen, die geen alternatief hebben dan deze verbinding. De Fietsambas-
sade, het atheneum, een kerk en enkele handelszaken trekken wel buitenstaanders aan, maar in essentie is deze wijk 
een levende woonwijk met bewoners, zowel jonge gezinnen als ouderen. Wij maken gebruik van verschillende ver-
keersmogelijkheden: fiets, openbaar vervoer, en – ja – ook de auto. Als men de zaak bekijkt vanuit de verkeersbehoef-
ten van de bewoners:  

• Bewoners hebben heus geen K&R nodig aan het station. Indien nodig, kunnen wij ook de nieuw aan te bouwen on-
dergrondse K&R gebruiken die er komt via de Timichegtunnel.  

• De Sint-Denijslaan is de énige verbinding tussen het westelijke en oostelijke gedeelte van de wijk. Er is geen alterna-
tief voor de wijkcirculatie.  

Eenrichtingsverkeer invoeren zoals hierboven beschreven, treft de bewoners op een drastisch manier. Concreet bete-
kent dat dat wij per wagen onze woning alleen nog kunnen bereiken via de Sterre en de Voskenslaan, en onze wijk 
alleen kunnen verlaten langs de Vaerwyckweg, richting R4 en The Loop. Dit betekent vaak kilometerslange omwegen, 
wat trouwens voor nog veel meer uitstoot zorgt, en auto’s nog veel langer op de weg houdt. Niet iedereen voelt zich 
ook veilig op een drukke autosnelweg waar regelmatig lange files staan en soms ongelukken gebeuren.  

Verder was er een plan om in de St-Denijslaan (stuk station tot Vaerwyckweg) een tweerichtingsfietspad aan te leggen 
aan één zijde van de straat. Wij pleiten ervoor om, in de plaats daarvan, de betroffen delen van de Voskenslaan en van 
de St-Denijslaan een fietsstraat te maken (wat trouwens ook één van de beschreven scenario’s was). Wat ons daar-
voor doet kiezen, is dat tweerichtingsfietspaden ook gevaarlijk zijn voor fietsers:  

  



 

 

1. Er gebeuren (logischerwijze) meer aanrijdingen tussen fietsers. Fietsers moeten tegen hun intuïtie in aan "de ver-
keerde kant van de straat" rijden.  

2. De fietsers zouden onnodig gevaarlijke oversteekbewegingen moeten maken ter hoogte van het station en de Timi-
chegtunnel.  

3. Bij een tweerichtingsfietspad langs de kant van de spoorwegberm is de aansluiting met de fototunnel en Timicheg-
tunnel gevaarlijk wegens de onoverzichtelijke scherpe hoek.  

4. Garage-uitritten van de bewoners maken het voor fietsers gevaarlijk rijden op een tweerichtingsfietspad aan de 
huizenkant.  

Bovendien zou een apart tweerichtingsfietspad van de St-Denijslaan voor effect hebben dat auto’s daar uitgenodigd 
worden om sneller te rijden (zeker met een eenrichtingsstraat): de fietsers rijden immers toch mooi aan de kant. Een 
fietsstraat heeft een beter vertragend effect, wat kan helpen om de stationsomgeving veiliger en autoluwer te ma-
ken…  

Een fietsstraat maakt al deze nadelen van een tweerichtingsfietspad overbodig. Een fietsstraat verbindt zowel de wens 
om autoverkeer te ontmoedigen/vertragen en de nood aan toegankelijkheid voor bewoners in deze straten. Wij plei-
ten voor volgend scenario:  

1. Promoot de komende ondergrondse K&R aan de zuidzijde van het station via de Timichegtunnel als enige moge-
lijkheid voor K&R en maak K&R'en bovengronds buiten het rijvak fysiek onmogelijk door het plaatsen van verhoog-
de borduren en paaltjes. 

2. Geen eenrichtingsverkeer in het stuk Voskenslaan (Tuinwijklaan tot station) en het stuk St-Denijslaan (station tot 
Vaerwyckweg). Wel één uniforme trage fietsstraat, met een ribbelstrook in het midden die onwettig inhalen door 
wagens ontmoedigt.  

Kortom: volg het principe: tref niet de wijkbewoners in hun mobiliteit, maar ontmoedig en vertraag het verkeer van 
buiten de wijk en leid het waar noodzakelijk naar de ondergrondse K&R.  

We waarderen erg de wens om deze kant van het station verkeersveiliger te maken. Dat is een doel dat wij delen. Met 
ons bovenstaand voorstel verbinden we die wens met een oplossing die voor de bewoners van onze woonwijk leef 
baar is. 

Wij rekenen er op dat dit voorstel een weg vindt in de eindplannen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 


