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Wijkplan Zwijnaarde weer opgestart met
infomarkt in openlucht en online chat

Corona gooide even roet in het eten, maar vanaf vandaag, maandag 22 juni 2020,

kunnen alle inwoners van Zwijnaarde, de Schilderswijk en Pleispark online hun

ideeën delen over de toekomst van hun wijk. Er komt ook een nieuwe brochure,

een wandelroute en een infomarkt in openlucht. Bewoners kunnen online chatten

met experts om inspiratie op te doen.

Inspraak

Het wijkplan Zwijnaarde heeft twee onderdelen, een wijkmobiliteitsplan en een

wijkstructuurschets. Het mobiliteitsplan bepaalt hoe weggebruikers zich veilig in de wijk

verplaatsen. De structuurschets bundelt een visie over de toekomst van wonen, werken en

winkelen. De ideeën van de inwoners zijn de input voor enkele scenario’s die de Stad Gent

uitwerkt en in het voorjaar van 2021 aan de inwoners voorlegt.

⏲



'De wijkstructuurschets is een visie over hoe de ruimtelijke structuur van
Zwijnaarde kan evolueren. Zo’n visie gaat over alle ruimtelijke aspecten van
een wijk of buurt, bijvoorbeeld voor voetgangers en fietsers, parkeren,
gewenste woontypologieën, sportvoorzieningen, sociale voorzieningen,
economisch aanbod.'
— Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

Het traject voor het wijkplan was al opgestart in februari. Een van de hoofdactiviteiten was een

'wijkmarkt' op 31 maart, maar door de coronacrisis kon die niet doorgaan. De Stad Gent neemt

nu de draad weer op. Zonder wijkmarkt, maar met een hele reeks andere mogelijkheden om

inwoners een stem te geven.

'Met het wijkplan maken we van Zwijnaarde een veilige en aangename buurt.
Iedereen moet daarbij zijn of haar gedacht kunnen zeggen. De bewoners
kennen hun eigen buurt het best.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Online gesprekken met experts

Maandag 15 en dinsdag 16 juni kregen alle inwoners van Zwijnaarde, de Schilderswijk en

Pleispark een nieuwe brochure in de bus over het wijkplan. Ideeën doorgeven kan online, maar

ook op niet-digitale manieren. Helemaal nieuw zijn de online gesprekken. Inwoners gaan in

dialoog met experten van de Stad Gent, MAAT-ontwerpers en Universiteit Hasselt, om zo

inspiratie op te doen.

 

De infopanelen van de afgelaste wijkmarkt komen nu ook in een infomarkt in openlucht. Aan de

zijgevel van Lokaal Dienstencentrum De Mantel (Hutsepotstraat 29a) komen een twintigtal

kaarten. Er zijn kaarten over wandel- en fietsroutes, het netwerk van het openbaar vervoer,

clusters van handel en horeca, enzovoort.

 

De Universiteit Hasselt ontwikkelde ook een wandelzak én een online wandeltool. In de

wandelzak zit een kaart en het nodige materiaal om een route uit te tekenen en ideeën en

knelpunten aan te duiden. Wie liever online aan de slag gaat, kan dat met de wandeltool op

www.planjewijk.be.

 

http://www.planjewijk.be/


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Contact

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-mail

sofie.aelterman@stad.gent

Steven Heyse, kabinet schepen Souguir, gsm 0485 39 50 12, e-mail steven.heyse@stad.gent
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