
Plannen heraanleg Oostakkerdorp definitief

Stad Gent en FARYS zullen vanaf het najaar van 2018 Oostakkerdorp en omgeving
herinrichten. De troeven van Oostakker worden nog meer in de verf gezet met een
aantrekkelijke dorpskern, waar het aangenaam wonen, winkelen en wandelen is.
Het nieuwe ontwerp zet in op veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Projectzone

De projectzone van dit project bestaat uit Oostakkerdorp (dorpsplein met kiosk), de
Pijphoekstraat, de Eekhoutdriesstraat, de Oude Holstraat, de Langerbruggestraat (het
deel tussen de Pijphoekstraat en de R4), de Groenehoekstraat, de Bredestraat (het deel
tussen de Sint-Laurentiuslaan en de aansluiting met de Pijphoekstraat), de Sint-
Laurentiuslaan (het deel aansluitend op het dorpsplein) en een deel van de
Ledergemstraat.



Krachtlijnen

De belangrijkste krachtlijnen binnen het ontwerp zijn de volgende:

Er komen veilige en comfortabele voet- en fietspaden.
Een centrale plek verzamelt het openbaar vervoer.

Zwaar vervoer wordt geweerd uit de dorpskern en autoverkeer gaat met een grote lus
rond het centrum.
Er is voldoende ruimte voor parkeren aan de handelszaken, ook aan het
OntmoetingsCentrum Oostakker komt een parking.
Tussen de kerk en de kiosk komt een evenementenplein, voor markten, feesten en
kermissen.
De kiosk op het dorpsplein wordt volledig herbouwd: qua uitstraling blijft de sfeer
behouden, maar er gebeuren aanpassingen naar hedendaagse normen.

'Met de heraanleg worden de troeven van Oostakker nog meer in de verf gezet.
Oostakker krijgt wat het verdient: een aantrekkelijke dorpskern waar het
aangenaam wonen, winkelen en wandelen is.'

— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Meer informatie?

Alle informatie is te vinden op de website www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm:
Oostakkerdorp).

Infomarkt

Op donderdag 18 mei 2017 is er een infomarkt die plaatsvindt in Ontmoetingscentrum
Oostakker, Pijphoekstraat 30, 9041 Oostakker. Inschrijven is verplicht en kan online via
https://go.stad.gent/oostakkerdorp of telefonisch via Gentinfo op het nummer 09 210 10
10.

Informatie
Hannelore Bonami, Pers, Communicatie en Minder Hinder kabinet schepen Watteeuw,
gsm 0475 89 18 41, e-mail hannelore.bonami@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 258.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

De heer Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 50 97, e-mail:
schepen.watteeuw@stad.gent
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