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Gents steegjesplan draait op volle toeren

Na een proefproject in de Werregarenstraat (beter gekend als het

Graffitistraatje) startte de Stad Gent in september 2018 met de uitvoering van

haar 'steegjesplan'. Op twee jaar tijd worden in totaal 20 steegjes en smalle

straten in het stadscentrum volledig opnieuw aangelegd. De eerste 5 steegjes (fase

1) zijn bijna klaar en tegen eind september moet de teller op 13 staan (fase 2). De

Stad Gent lanceert nu een bestek voor de 3 daaropvolgende stegen (fase 3).
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In 2016 selecteerde de Stad Gent 20 steegjes en smalle straten die in aanmerking kwamen voor

een volledige heraanleg, inclusief nieuwe rioleringen en nutsleidingen. Die steegjes vormen

vaak een interessante doorsteek voor fietsers en voetgangers of een aangename toegang tot de

woningen. Maar een slecht wegdek of smalle voetpaden zorgen voor een slechte

toegankelijkheid en ergernis bij bewoners en gebruikers. Het 'steegjesplan' pakt die straten en

stegen versneld aan.

'De stegen in het centrum zijn vaak verborgen parels, maar ze hebben even
vaak veel van hun pracht verloren. Het steegjesplan maakt er terug
aantrekkelijke en aangename woonerven van met ruimte voor geveltuinen en
groenslingers.'
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte

Tweede fase gaat van start

De steegjes worden per 3 tot 5 gebundeld, aan een aannemer gegund en in fases uitgevoerd. De

Werregarenstraat (beter gekend als het Graffitistraatje) werd als testcase uitgevoerd eind 2016,

begin 2017. Daaruit werden lessen getrokken en er werd een aannemer gezocht voor een eerste

pakket van 5 straatjes en steegjes. Die werken gingen in september 2018 van start. De Gillis

Coppinssteeg, de Perkamentstraat en de Jan Botermanstraat zijn klaar. De werken in de

toegang tot het beluik in de Phoenixstraat en de Koolsteeg zijn volop bezig en worden in de

volgende weken afgewerkt.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad

Op 23 april 2019 starten de werken van fase 2. De aannemer start met de Turrepoortsteeg en

schuift dan op naar de Jonkvrouw Mattestraat en de Watergraafstraat. In september 2019

moeten die werken afgerond zijn. In dezelfde periode zal Farys de Schoenlapperstraat en het

Hoefslagstraatje vernieuwen en zal de Stad Gent de Saghermansstraat en de Sint-Jansvest

volledig opnieuw aanleggen.

Bestek voor volgende drie steegjes

De Stad Gent lanceert nu via Farys een opdracht voor de volgende drie stegen in het centrum:

de Kleinvleeshuissteeg, Sint-Martensblindeken en de Heilig-Bloedstraat. Die werken moeten

starten in september 2019 en moeten worden afgerond in het voorjaar van 2020. Daarna komen

de laatste vijf stegen aan bod: de Garensteeg, de Pluimstraat, de Varkensstraat, de Oliestraat en

de Sint-Clarastraat. Tegen het einde van 2020 zou het volledige steegjesplan uitgevoerd zijn.
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Roel Vanderbeuren, woordvoerder schepen Filip Watteeuw, gsm 0494 70 76 30, e-mail

roel.vanderbeuren@stad.gent

Hendrik Depreter, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, tel. 09 266 83 22, e-mail

hendrik.depreter@stad.gent

Marijke De Roock, projectleider Farys, tel. 07 835 35 99, e-mail marijke.deroock@farys.be

Bevoegd

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt
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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.
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