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Proefproject met paaltje in Begijnengracht om
sluipverkeer te weren

Vanaf woensdag 24 oktober 2018 wordt de Begijnengracht afgesloten met een

manueel verzinkbare paal. Alleen wie er woont of er een zaak heeft, kan dan nog

met de wagen de straat in. De maatregel moet sluipverkeer uit de straat weren en

de leefbaarheid voor bewoners vergroten. In december volgt een evaluatie van het

proefproject.

Elke woning en handelszaak in de Begijnengracht kan een sleutel krijgen om het paaltje neer te

laten, zodat men de straat nog in kan met de wagen. Achteraf trekt men de paal weer op, zodat

er geen sluipverkeer door kan. Alleen wie in de straat woont of werkt, kan zo de Begijnengracht

nog in, maar ook de hulpdiensten kunnen uiteraard altijd door.
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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 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.

'De Begijnengracht is een erg smalle straat die daardoor helemaal niet
geschikt is om zware verkeersstromen te verwerken. Vooral vrachtverkeer
zorgt hier voor veel hinder voor bewoners. Met dit proefproject willen we de
leefkwaliteit voor bewoners en de veiligheid voor fietsers verhogen.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

In december volgt een evaluatie van het proefproject. Is de methode werkbaar en wordt het

paaltje ook altijd weer omhoog gezet? Afhankelijk van de resultaten wordt dan beslist of de paal

al dan niet behouden blijft.
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