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Week langer tijd voor feedback op scenario's
eerste wijkmobiliteitsplan

Buurtbewoners krijgen een week langer de tijd om te reageren op de 3 mogelijke

scenario's voor een wijkmobiliteitsplan voor Dampoort - Oud Gentbrugge.

Opmerkingen geven kon oorspronkelijk tot 13 december 2020, dat wordt nu 20

december 2020.
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De 3 scenario's voor Dampoort - Oud Gentbrugge zijn een eerste aanzet voor een plan voor een

meer verkeersveilige en leefbare wijk. Bewoners en andere betrokkenen kregen een

infobrochure in de bus, en in het weekend van 5 en 6 december konden ze vragen stellen en

feedback geven tijdens een digitale infomarkt. Ook via het e-mailadres

wijkmobiliteitsplan@stad.gent en Gentinfo (09 210 10 10) stroomden heel wat opmerkingen

binnen, en op www.stad.gent/wijkmobiliteitsplan werden al zo'n 300 reacties achtergelaten op

de 3 scenario's, van aanmoedigingen tot kritische bemerkingen. Op basis van al die feedback

maakt de Stad Gent later een definitief plan op.

Om buurtbewoners en betrokkenen meer tijd te geven om de scenario's te bekijken en te

reageren, verlengt de Stad Gent de periode om feedback te geven nu met een week, tot 20

december 2020. De scenario's zijn al gebaseerd op eerdere voorstellen van de bewoners en

betrokkenen, dus roept de Stad Gent op om feedback te geven op de 3 scenario's die nu

voorliggen. Wijkregisseurs, sleutelfiguren en lokale organisaties zorgen ervoor dat ook

kwetsbare Gentenaars gehoord worden.

We krijgen veel meldingen binnen op de scenario's voor het wijkmobiliteitsplan
Dampoort - Oud Gentbrugge. Ook de digitale infomarkt vorig weekend was
een succes. We merken echter dat sommige mensen nog met vragen zitten en
daarom verlengen we nu de tijd voor vragen en opmerkingen met een week.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Het wijkmobiliteitsplan Dampoort - Oud Gentbrugge is het eerste in een reeks van zeven. Ook

voor Zwijnaarde, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem - Kolegem -

Bloemekenswijk, Ledeberg - Moscou en Muide - Meulestede wordt deze legislatuur nog een

wijkmobiliteitsplan opgemaakt.
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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 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.
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