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Op maandag 2 december 2019, om 20u, organiseert het Overlegplatform Zwijnaarde een
informatieavond in de Nieuwe Melac, Dorpsstraat 31, Zwijnaarde.

De onderwerpen van de avond zijn

de plannen voor het Technologiepark (Tech Lane Ghent Science Park/Campus Ardoyen)

en de impact op het verkeer en de leefbaarheid in de omgeving.

Zwijnaarde is de kennispoort van Gent. Wetenschap wordt er op hoog niveau bedreven, wat leidt tot
ondernemerschap en tewerkstelling. Het potentieel voor meer onderwijs, onderzoek en economische
activiteit is op deze locatie zeer groot. Met de huidige mobiliteitsafwikkeling loopt het echter mis. De
verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers en de bereikbaarheid staan onder druk. Het alsmaar
toenemende verkeer schaadt de leefbaarheid en de gezondheid, zowel in de omliggende woonwijken als
in de omgeving van de vele onderwijsinstellingen en bedrijven. Bij ongewijzigd beleid loopt het verkeer
vast, met bovendien nefaste gevolgen voor de luchtkwaliteit en de geluidshinder. Om de groeipool van
universiteit, onderzoeksinstellingen en bedrijven te verzoenen met leefbaarheid en gezondheid, zijn er
duurzame mobiliteitsoplossingen en gerichte investeringen nodig.

De Universiteit heeft in het voorbije jaar een ambitieus en alomvattend mobiliteitsplan voor het
Technologiepark ontwikkeld. Dit plan zal de mobiliteitsknoop op de N60 effectief aanpakken. Het plan
bestaat uit het volledig scheiden van het fietsverkeer, openbaar vervoer en het autoverkeer lang de N60
tussen De Sterre en de Tramstraat via de aanleg van een parallelle fietsersbrug (Magnelbrug) over de
R4/E40 + een aansluitende fietstunnel onder de ovonde en een vrije bedding voor het openbaar vervoer
vanaf de Sterre tot aan de Tramstraat, en een snelle tramverbinding naar het station Gent-Sint-Pieters.

Het Overlegplatform Zwijnaarde, Don Bosco Zwijnaarde, de Fietsersbond en het Gents Milieu Front
vragen:
1. de aanleg en de uitbreiding van een fiets- en voetgangersinfrastructuur in de ruime omgeving van het

Technologiepark en de onderwijs- en werklocaties er om heen, die voor zwakke weggebruikers veel
verkeersveiliger moet worden dan wat er nu bestaat en bijgevolg aanmoedigt om te wandelen en
vooral te fietsen van/naar de scholen, de universiteitscampus en de bedrijven,

2. een stipter en comfortabeler aanbod van De Lijn naar de scholen, de campus en de werkplekken,
waardoor het openbaar vervoer een reëel alternatief wordt voor de verplaatsingen met de wagen,

3. een fundamenteel gewijzigde houding bij alle deelnemers aan het verkeer op en rond de N60 en R4 in
Zwijnaarde, die op vrij korte termijn moet resulteren in het significant terug dringen van het aandeel
van de autoverplaatsingen tijdens de spitsuren.

Programma van de informatieavond:
· Verwelkoming door het Overlegplatform Zwijnaarde: Tom Van Wynsberge
· Inleiding door Don Bosco Zwijnaarde: Veronique Dept
· Uiteenzettingen door de Universiteit Gent (°):

- Jeroen Vanden Berghe, Logistiek beheerder
- Prof. Koen De Bosschere, Hoogleraar en vakgroepvoorzitter



· Reacties van de Stad Gent (°)
- Sofie Bracke, Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven
- Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke ruimte en Stedenbouw

· Slotwoord door Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen: Jan Geers
(°) na de uiteenzettingen van de Universiteit Gent en de Stad Gent, is er telkens voldoende tijd voor
vragen uit het publiek en antwoorden door de sprekers.

Perscontacten:

Overlegplatform Zwijnaarde:  Peter Provenier | peter.provenier@telenet.be | 0474/83.58.15
Universiteit Gent: Prof. Koen De Bosschere | Koen.DeBosschere@UGent.be | 0473/82.37.33
Universiteit Gent: Jeroen Vanden Berghe | Jeroen.VandenBerghe@ugent.be | 0486/48.93.30
Don Bosco Zwijnaarde: Martin Vande Kerckhove | martin.vandekerckhove@dbz.be | 0498/11.44.83

Op 2 december, van ± 18u30 tot 19u30, is er in de Nieuwe Melac een zaaltje vrij (nr. 4 op de 1e verdieping)
waar de pers, indien gewenst, terecht kan voor een gesprek en interviews.

Praktische informatie:

- De informatie- en debatavond gaat door in de theaterzaal van de Nieuwe Melac, Dorpsstraat 31,
Zwijnaarde (gelijkvloers).

- De deuren worden voor het publiek geopend om 19u. De informatie- en debatavond start om 20u en
eindigt omstreeks 22u15.

- Voor en na de uiteenzettingen zijn drankjes in de zaal verkrijgbaar aan democratische prijzen.
- De toegang is vrij. Iedereen is welkom (dat geldt ook wie niet in Zwijnaarde zou wonen of werken).

Vooraf inschrijven is niet nodig.
- Er is geen inkom te betalen. De avond wordt georganiseerd met de financiële steun van de stad Gent

(wijk aan zet).
- Een overdekte fietsenstalling is beschikbaar onder het gebouw (op -1). De ingang van de

fietsenstalling bevindt zich opzij van de Nieuwe Melac.
- Op 5 minuten wandelafstand bevindt zich de terminus van tram 2 (aan de wijkbibliotheek in

Zwijnaarde).
- Parkeren met de wagen kan op de P+R Hekers (naast de sporthal) in Ter Linden

(https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/park-and-ride-pr/pr-hekers).
Zie ook kaartje hieronder.

- Het model van de affiche en verdeelde flyer vindt u hier.

mailto:peter.provenier@telenet.be
mailto:Koen.DeBosschere@UGent.be
mailto:Jeroen.VandenBerghe@ugent.be
mailto:martin.vandekerckhove@dbz.be
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/park-and-ride-pr/pr-hekers
https://af737ddd-73a2-422a-ae78-ee141a6100ca.filesusr.com/ugd/560a5a_50a4be42840a45bdb2750a64b172677e.pdf

