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Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde gaat in op 15 mei
2023

Het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk wordt ingevoerd

op maandag 15 mei 2023. De nieuwe circulatie moet de verkeersveiligheid en de

leefkwaliteit verbeteren en de bereikbaarheid van de buurten garanderen. In april

beginnen enkele voorbereidende werken.
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Begin 2020 startte de Stad Gent met de opmaak van het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde,

Pleispark en Schilderswijk. De Stad verzamelde heel wat info en data tijdens verschillende

participatiemomenten. Dat leidde tot een plan dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de

buurten weert en zo de dagdagelijkse verplaatsingen van de bewoners veiliger maakt. Op

maandag 15 mei 2023 wordt het plan ingevoerd, vanaf dan geldt de nieuwe circulatie. Na de

invoering wordt het wijkmobiliteitsplan geëvalueerd. Hieronder nog eens de belangrijkste

wijzigingen.

In verschillende straten (Krekelstraat, Heistraat, Putstraat, Rijvisschestraat, Hutsepotstraat

en Heerweg-Zuid) verlaagt de snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur. In de Tramstraat

wordt dat 50 per uur.

De Hutsepotstraat wordt ingericht als fietsstraat tussen de Eedstraat en de Heerweg-Noord,

en voorzien van fietspaden tussen de N60 en de Eedstraat.

In de Hutsepotstraat, Hofakkerstraat en Joachim Schayckstraat komt er een verkeersfilter

voor gemotoriseerd verkeer.

In de Pieter Pauwel Rubenslaan, Maaltemeers, Campusstraat en Isabella Van

Oostenrijkstraat wordt eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer ingevoerd.

In de Rijvisschestraat komen er twee delen met verkeer in één richting. Gemotoriseerd

verkeer rijdt er altijd weg van de Heistraat.

In de Heistraat wordt een wandelstrook uitgetest en in de Putstaat komen rijbaankussens. In

de Krekelstraat komen wegversmallingen samen met een zone 30 in afwachting van de

heraanleg van de straat.

Zwijnaarde is een wijk waar al veel wordt gewandeld en gefietst en mensen op
zoek gaan naar rust en groen. Met het wijkmobiliteitsplan wordt dat nog beter.
Het doorgaande sluipverkeer halen we er zoveel mogelijk uit. Dat maakt het
veiliger en fijner om er te wonen, te werken, te wandelen en te fietsen.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit



Voorbereidende werken

De voorbereidende werken gaan in april in de Adolphe della Faillelaan van start. De werken

zullen weinig hinder veroorzaken voor het gemotoriseerd verkeer en hebben geen invloed op de

routes van het openbaar vervoer. Bovendien worden tijdens de werken de oversteken voor

voetgangers en fietsers veiliger gemaakt. Ook in mei staan er nog voorbereidende werken op de

planning.

Meer informatie

De komende dagen krijgt iedereen in de wijk een bewonersbrief. Rond eind april verspreidt de

Stad Gent een vouwkaart met daarop alle wijzigingen in detail. Die kaart wordt huis aan huis

bedeeld. Op donderdag 4 mei organiseert de Stad ook een inloopdag in lokaal dienstencentrum

De Mantel. Bewoners kunnen er met hun specifieke vragen terecht bij de stadsmedewerkers.

Alle informatie is ook online te vinden op www.stad.gent/wijkmobiliteitsplan.

Contact voor de pers

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

mail sofie.aelterman@stad.gent
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Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
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