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Extra participatiefase: focusgroepen voor
wijkmobiliteitsplan Dampoort - Oud Gentbrugge

Sinds de start van het participatietraject voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort -

Oud Gentbrugge in oktober 2019 zijn er al ruim 4.000 reacties binnengekomen.

Bewoners en betrokkenen kunnen nog tot 20 december 2020 reageren op de

scenario's die voorliggen. In januari en februari worden nog enkele specifieke

focusgroepen georganiseerd.
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In januari en februari wordt nog een bijkomende reeks gesprekken gevoerd rond thema’s zoals

de versterking van de economische leefbaarheid in de wijken en de toegankelijkheid en de

bereikbaarheid van specifieke voorzieningen. Dat zal gebeuren aan de hand van focusgroepen

die rond een bepaald thema in gesprek gaan en waarin verschillende doelgroepen zijn

vertegenwoordigd, zoals handelaars, randgemeenten en specifieke bewonersgroepen.

Het is belangrijk dat mensen die dat nog willen, hun reactie indienen uiterlijk op
20 december. Maar we zetten dus ook in op een bijkomende reeks
focusgesprekken onder meer met economische actoren en bewonersgroepen.
Zo krijgen we een beter zicht op de uitdagingen én de mogelijkheden.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Ruim 4.000 reacties

Sinds de aftrap van het participatieproces in oktober 2019 kwamen in totaal al meer dan 4.000

reacties binnen. Voor de fase die nu loopt, van november tot vandaag, kwamen via

verschillende kanalen 1.500 reacties binnen. In een eerdere fase waren dat er ook al 2.500.

Meer dan 500 buurtbewoners namen deel aan 2 mobiliteitsmarkten eind 2019, en de digitale

wijkmarkten in december 2020 lokten meer dan 200 deelnemers. Ook kreeg iedereen een

brochure in de bus. Bovendien werd een uitgebreid doelgroepentraject opgezet. Om iedereen

een stem te geven werden wijkregisseurs en doelgroepbegeleiders ingezet waar nodig. Reageren

kan nog tot 20 december 2020, zowel telefonisch als via Gentinfo, per e-mail of via het

participatieplatform.

Nog niets beslist

De vele signalen over mobiliteitsproblemen in Dampoort - Oud Gentbrugge geven aan dat er

nood is aan ingrepen die de veiligheid en de leefkwaliteit in Dampoort en Oud Gentbrugge

verhogen. Uit de reacties werden 20 cruciale knelpunten gehaald, die de basis vormen voor de

scenario’s voor het wijkmobiliteitsplan die nu voorliggen. De scenario's zijn niet definitief. Op

basis van de reacties worden ze verder verfijnd. Het uiteindelijke plan kan dus nog vele kanten

uit, er is nog niets beslist.

 Contact

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

sofie.aelterman@stad.gent
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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.

Bevoegd

Betrokken

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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