
Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en
infomomenten

Van 1 september tot en met 29 november 2017 loopt een openbaar onderzoek over
het ontwerp van de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent. In september en
oktober vinden er tevens infomomenten plaats.

De Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent is een nieuw ruimtelijk structuurplan voor de
stad. Het biedt een vernieuwende visie op lange termijn over hoe de stad zich ruimtelijk
moet ontwikkelen, om tegemoet te komen aan de belangrijke uitdagingen voor de
toekomst rond wonen, werken, klimaat, leefkwaliteit en mobiliteit.

De Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent zit nu in de fase van het ontwerp. De Stad
Gent stelt de plannen voor aan alle geïnteresseerden, tijdens vier infomomenten, telkens
van 19.30 tot 21.30 uur, op vier verschillende locaties. Iedereen is van harte welkom. De
toegang is gratis, inschrijven is niet nodig.

Infomomenten



13 september 2017, Zaal Ooievaar, Buurtwerk Brugse Poort-Malem, Kokerstraat 36, 9000
Gent: focus op verdichting in 20ste-eeuwse wijken
2 oktober 2017, Gemeenteraadszaal stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent: focus op
verweven van functies
11 oktober 2017, Zaal Den Boot, Buurtwerk Nieuw Gent-Steenakker, Rerum
Novarumplein 180C, 9000 Gent: focus op buitengebied
16 oktober 2017, De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge: focus op
strategische projecten

Op de infomomenten van 11 en 16 oktober 2017 kan iedereen bovendien meepuzzelen
en uittesten hoe Ruimte voor Gent er in de praktijk zou kunnen uitzien, aan de hand van
een 'speelmaquette' van het E17-viaduct.

Openbaar onderzoek

De infomomenten vinden plaats in het kader van het openbaar onderzoek. Dat loopt van
1 september 2017 tot en met 29 november 2017. Tijdens die periode kan iedereen
officieel opmerkingen of bezwaren indienen. De Stad Gent verwerkt de bezwaren en kan
indien nodig het ontwerp nog aanpassen.

Een opmerking of bezwaar indienen kan enkel op volgende drie manieren:

1. Door een aangetekende brief te sturen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening (GECORO), p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

2. Door een mail te sturen aan gecoro@stad.gent.
3. Door de opmerking of het bezwaar af te geven tegen ontvangstbewijs bij het Loket

Stedenbouw en Openbaar Domein, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein
1, 9000 Gent. Het Loket is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot
12.30 uur, op woensdag ook van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook na afspraak tussen 16.30
en 19 uur.

Het ontwerp nalezen/inkijken

Het ontwerp volledig nalezen kan via onderstaande bijlage. Een samenvattende tekst kan
u terugvinden op www.ruimtevoorgent.be, net als een korte film die de belangrijkste
krachtlijnen toont.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek, van 1 september 2017 tot en met 29
november 2017, kunnen burgers het ontwerp ook inkijken bij het Loket Stedenbouw en
Openbaar Domein, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.

https://www.youtube.com/watch?v=8P0o0T-WLqo&feature=youtu.be
http://www.ruimtevoorgent.be/
mailto:gecoro@stad.gent


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.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

'Nieuw ten opzichte van het vorig structuurplan is dat Ruimte voor Gent grondig
ingaat op uitdagingen als klimaatrobuustheid en kindvriendelijkheid, met een brede
focus op de leefwereld van de bewoners en het concrete, alledaagse gebruik van
de ruimte. Waar een ruimtelijk structuurplan vroeger erg gedetailleerd was, gaat
het nu eerder om inhoudelijke afwegingskaders. En last but not least werd de
Gentenaar meer dan ooit betrokken bij de opmaak.'

— Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en
Wonen

Meer info
Eleke Langeraert, gsm 0477 76 02 38, e-mail eleke.langeraert@stad.gent

Bevoegd

De heer Sven Taeldeman
Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke
Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail:
schepen.taeldeman@stad.gent
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