
Na de zomervakantie aanpassingen aan
verkeerscirculatie in sector Tolhuis

Op maandag 3 april 2017 werd het nieuwe Circulatieplan ingevoerd in Gent.
Daarmee werkt de Stad Gent aan leefbare buurten en een betere bereikbaarheid
voor wie een bestemming heeft in het centrum. Na de zomervakantie worden in
sector Tolhuis enkele rijrichtingen aangepast. Dit moet er voor zorgen dat alleen
het verkeer dat in sector Tolhuis een bestemming heeft nog door de straten van die
sector rijdt.
 
In de maanden na de invoering van het Circulatieplan signaleerden verschillende
bewonersgroepen uit sector Tolhuis hun bezorgdheden. Zij stellen vast dat een deel van
het verkeer op de stadsring de buurt gebruikt als sluipweg van de ene sector naar de
andere.
 



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 259.000 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.

De verkeersdeskundigen van het Mobiliteitsbedrijf bogen zich over de situatie. Zij
werkten een oplossing uit waarbij men, met enkele kleine bijkomende maatregelen, het
probleem uit de wereld kan worden geholpen. Dat moet ervoor zorgen dat alleen het
verkeer dat in sector Tolhuis een bestemming heeft nog door de straten van die sector
rijdt.
 
De rijrichting wordt op 2 plaatsen aangepast:

1. Om het sluipverkeer van de stadsring tegen te gaan, wordt de Kraankindersstraat
enkelrichting, van de Ham naar Dok Zuid.

1. Om het sluipverkeer vanuit Sluizeken richting Dampoort en sector Portus Ganda tegen te
gaan, wordt de Minnemeersbrug eenrichtingsverkeer vanuit de Kongostraat richting
Minnemeers en Baudelokaai.

 
De aanpassingen worden uitgevoerd na de zomervakantie van 2017. Met deze twee
maatregelen zal de verkeerssituatie in deze buurt verbeteren. Het Mobiliteitsbedrijf zal
het effect van deze maatregelen opvolgen en werkt ondertussen verder aan het
verbeteren van de kwaliteit van het Circulatieplan. Ook onder meer op basis van de
adviezen van het Burgerkabinet.
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Hannelore Bonami, kabinet schepen Filip Watteeuw, gsm 0475 89 18 41, e-
mail hannelore.bonami@stad.gent
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Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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