
 

 

Timing en afspraken 

- 19u30 – 22u = ± 2 uren en 30 minuten (van ± 22 tot 23u15 is er tijd voor nabeschouwing met 
drankje aan de toog in de zaal – wellicht blijven enkele panelleden napraten). 

- Voor het debat: 5 à 7 minuten om de panelleden voor te stellen en het debat in te leiden - door 
Tom, Lieven of Peter.  

- ± 2 uren debat: te verdelen over 1 thema voor de Gestichtstraat, 2 thema’s voor Zwijnaarde en 
een lijst met 10 punten voor St-Denijs-Westrem – in deze volgorde. 

- Het thema voor de Gestichtstraat komt ± 20 minuten aan bod. Er zijn 40 à 45 minuten te verdelen 
over 2 thema’s voor Zwijnaarde; dat kan ook 15 minuten zijn voor thema 1 en 25 minuten voor 
thema 2.  

- Verdeling van de debattijd over de 3 ‘deelgemeentes’ – bij benadering: 
- ± 20 minuten voor de Gestichtstraat (= 1 thema) 
- ± 40 à 45 minuten voor 2 thema’s m.b.t. Zwijnaarde 
- ± 40 à 45 minuten voor St-Denijs-Westrem  

- Voor de thema’s van de Gestichtstraat en Zwijnaarde stelt de moderator één reeks of meerdere 
reeksen vragen (de thema’s en de reeksen vragen worden geprojecteerd op het beeldscherm 
achter de panelleden – Google maps zal eveneens op het scherm geprojecteerd worden / de 
panelleden kunnen een pointer gebruiken om hun antwoord met Google maps te verduidelijken). 

- Gezien het tijdsschema is het niet de bedoeling om uit te weiden over elk van de 10 punten voor 
St-Denijs-Westrem. De Dekenij Borluut en de Werkgroep voor Milieu en Verkeer (WMV)  

Sint-Denijs-Westrem en Afsnee vragen: “politici kom eindelijk eens naar S-D-W.” 

- De vragen voor de Gestichtstraat en Zwijnaarde zijn vragen die leven bij de buurtbewoners. Het 
zijn geen vragen die de standpunten weergeven van de organisatoren !! Voor Sint-Denijs-
Westrem zitten de Dekenij Borluut en WMV wel op één lijn. 

- De spreektijd moet verdeeld worden over de 7 partijen = elk panellid krijgt gemiddeld ± 2 
minuten om op een vraag te antwoorden – waarop dan weer max. twee andere panelleden elk 
± 1 minuut kunnen repliceren. De moderator waakt over het respecteren van de tijd. 

- Van de panelleden wordt verwacht dat zij concrete lokale oplossingen voorstellen voor de al lang 
aanslepende verkeersproblemen, met (verplicht !) een timing en fasering.  

- De moderator moet verduidelijkingen vragen als een panellid niet concreet of niet precies 
antwoordt op een vraag of niet duidelijk genoeg is over de timing en fasering van wat zij/hij 
voorstelt.  

- De panelleden vertegenwoordigen de 7 partijen uit de Gentse gemeenteraad, die ook deelnemen 
aan de verkiezingen van 26 mei 2019. Bijgevolg mogen de panelleden zich niet verschuilen 
achter “dit is geen bevoegdheid van de stad”. De moderator zal op dit excuus antwoorden dat 
minstens enkele van aanwezige partijen deel zullen uitmaken van de volgende Vlaamse regering 
en dus wel degelijk in staat zullen zijn om te realiseren wat zij tijdens het debat voorstellen.  

- Na het debat is er ± 20 à 25 minuten tijd voor een aantal precieze vragen uit het publiek, die 
moeten aansluiten bij hetgeen tijdens het debat is gezegd. Het publiek kan mondeling een vraag 
stellen over één van de behandelde thema’s. De vraagsteller moet meedelen aan welk panellid de 
vraag is gericht en enkel dit panellid moet/kan antwoorden.  

- Wie vanuit het publiek niet de gelegenheid kreeg om een vraag te stellen of dit liever schriftelijk 
doet, kan een vraag opschrijven op briefjes, die beschikbaar zullen zijn in de zaal.  

- Een vraag kan achteraf ook gemaild worden naar toekomstzwijnaarde@gmail.com. Het 
mailadres zal geprojecteerd worden op het scherm. 

- Alle vragen zullen per mail doorgestuurd worden, de antwoorden eveneens. 

- In Zwijnaarde volgt een nabespreking van het debat in het Overlegplatform Zwijnaarde op 
30 april. De datum zal geprojecteerd worden op het scherm achter de panelleden. 

- Na ± 20 à 25 minuten vragen uit het publiek, sluit de moderator het debat af met een algemeen 
besluit en een bedanking aan de panelleden .  



 

 

Thema’s en vragen 
 
Voor de Gestichtstraat is er 1 thema: de afsluiting van in- en uitrit R4.  
 

Voortdurend meer autoverkeer en vooral veel zwaar transport, zelfs supertrucks, door de 
Gestichtstraat, waar tegelijk een zorginstelling sterk uitbreidt en mensen wonen. Hoe valt dat te 
rijmen?  Wanneer zal Coca-Cola een rechtstreekse uitrit naar de R4-Binnenring hebben? Wanneer zal 
de in- en uitrit van de R4-Binnenring aan de Gestichtstraat worden gesloten? En daarna, via welke 
wegen zal de verkeersafwikkeling vlot kunnen verlopen, o.a. voor EasyPost en voor de inwoners  van 
Zwijnaarde? Wat is de timing en de fasering?      

 
Voor Zwijnaarde zijn er 2 thema’s.  
 
1. Thema 1: de ontsluiting van bedrijventerreinen, o.a. Zwijnaarde II (Domo/Alinso) en 
Zwijnaarde III (Klaartestraat), en van bedrijven in Zwijnaarde en omgeving 
  
1) De R4-Buitenring tussen Zwijnaarde en Merelbeke is 5 jaar geleden geopend. Wanneer zal het vracht- 

en het woon-werkautoverkeer naar de bedrijven rond de R4 niet meer door woonstraten rijden? Wat 
is de timing en de fasering voor de rechtstreekse aansluiting van alle bedrijventerreinen op de R4-
Buitenring? Zullen de Zwijnaardse inwoners naar huis kunnen rijden via de R4-Buitenring en de nog 
aan te leggen rechtstreekse ontsluitingswegen, bedoeld voor de bedrijven? 

 
2) Het mobiliteitscoördinatiecentrum SPITS moet bedrijven overtuigen om woon-werkautoverkeer te 

ontmoedigen en te kiezen voor alternatieven: o.a. fietsen en bus(jes) of de tram. Hoe wil SPITS dat 
bereiken? Hoeveel autopendelaars wil SPITS aanzetten om niet meer met de auto naar bedrijven in 
Zwijnaarde en omgeving te rijden? Wanneer moet SPITS dat doel bereikt hebben?   

 
2. Thema 2: de uitbreiding van het Technologiepark en de Tramstraat 
 
1) Op en rond de Ovonde staan er al jaren files, die bovendien steeds langer worden. De Ovonde is nog 

geen 20 jaar geleden aangelegd. Er wordt al 10 jaar gesproken over een fietstunnel (of een brug), 
vooral voor de scholieren van Don Bosco. Al even lang wordt de heraanleg van de Ovonde 
aangekondigd om het auto- en vrachtverkeer beter te laten doorstromen in alle richtingen. Met 
praten alleen zullen de files niet verdwijnen. Met welke concrete maatregelen zullen de files wel 
verdwijnen? Wat is de timing en de fasering?      

 
2) Het meeste verkeer rijdt het Technologiepark binnen via de zijingangen Tramstraat. Het gebruik van 

deze ingangen is in strijd met alle regels inzake ruimtelijke ordening, die nu van kracht zijn. Er werd 
een bouwmisdrijf vastgesteld. De woonwijken rond het Technologiepark lijden onder het sluipverkeer 
naar deze zijingangen. Onder andere het verkeer in een zijstraat van de Tramstraat, is tijdens de spits 
compleet verzadigd. Door het verkeerslawaai wordt de geluidsnorm overschreden. De luchtkwaliteit 
is slecht. Hoe lang blijft deze illegale toestand nog bestaan?  

 
3) Er komt een parkeertoren op het Technologiepark. Nog meer parkeerplaatsen voor veel meer auto’s, 

die allemaal door Zwijnaarde zullen rijden. De bewoners vrezen meer files, meer autoverkeer door 
woonwijken en ook wildparkeren in woonstraten. Wat is het plan van aanpak om de verkeersdruk in 
Zwijnaarde en omgeving te doen dalen, in de plaats van te laten stijgen? Wat is de timing en de 
fasering. 

 
  



 

 

Voor Sint-Denijs-Westrem/Afsnee (SDW) is er de 10 puntenlijst WMV-visie verkeersaanpak:  

1. Door de stad Gent lopen twee drukke snelwegen, met een topdensiteit in Europa, die o.a. op vlak 
van milieu best zouden worden ondertunneld, zeker nu de technologie van de luchtbehandeling 
zo flink erop vooruitging. Hiermede zouden vele tienduizenden Gentenaars gebaat zijn. Dit, in 
navolging van tal van o.a. Europese steden, met een terugverdienoplossing op relatief korte tijd 
(op maaiveld: dan overwegend verkavelingen voor ca. 7 ha woonuitbreiding), met vooral het 
aanwenden van het Europees Infrastructuurfonds, en met o.a. het lokaal stedenbouwkundig 
herstel van het weefsel van functies en wegen. WMV verwerpt immers de overkapping van de E40 
over ca. 2.600m lengte. 

2. Zij vraagt nu alvast de invoering bij de E40 ter hoogte van SDW/Afsnee, van max. 90 km/u in de 
aanpak van de milieuhinder, zijnde het aanhoudend verkeerslawaai , dag en nacht. 

3. Ook in de ZW-stadsregio werd vastgesteld dat het fietsverkeer zich snel ontwikkelt, wat leidt tot     
drie voorstellen:   
a) Ook in de agglomeratie moet deze evolutie goed worden opgevolgd: zo dreigen fietsassen 

stilaan te evolueren tot mini-velostrades, zoals de ene as vanuit St-Martens-Latem en de 
andere as vanuit De Pinte via de Lauwstraat en Watersportbaan, vanaf en naar de binnenstad;   

b) De aanpak   van de blackspots o.a. op fietsroutes;  
c) Meer werk maken van P+R’s zowel t.a.v. het openbaar vervoer als t.a.v. carpoolings waarvoor 

nu dringend ruimte dient te worden gevonden en gereserveerd.                             

4. Het hedendaags (vaak gemotoriseerd) ‘traagverkeer op wielen’ werd sneller, leidend tot aan te   
pakken conflicten waar het op smalle wegen van het dorp SDW het echt traag ‘traagverkeer’ 
ontmoet (zoals wandelaars, jeugdgroepen, schoolrijen, enz.). WMV stelt ook vast dat ‘zone 30’  
i.h.a. nu minder wordt geëerbiedigd. Die ‘zone 30’ dient in SDW ook duidelijker te worden 
aangegeven (zoals bv bij de Leiestreekroute : Wegn°67 -  in SDW). 

5. Er is behoefte aan landelijke fietspaden, los van drukker bereden landelijke, smalle autowegen 
in de regio, én zeker ook aan een mega-aanpak van echt vele hectometers trottoirs in SDW-dorp.   

6. WMV vraagt de heropening van het voorstadstationnetje SDW al of niet met het doen halteren  
van regionale treinen op verzoek, zoals in het buitenland bestaat. Het bouwwerk kan een 
bescheiden glazen constructie zijn (afdakje, wanden en bank), los van het te behouden 
stationsgebouw, te situeren tussen de twee er  bestaande  lichtpalen. Daarbij stelt WMV (er opzij) 
een P+R voor, dit voor auto’s én fietsen.    

7. Zwaar verkeer omleiden van/naar de Kortrijksesteenweg (N43) via de de Ghellincklaan, 
Steenaardestraat en Beukenlaan. Dit kan tevens een vlot traject zijn voor een deel van het 
doorgaand (sluik-)verkeer van en naar de R40 via de Beukenlaan en de Blaarmeersen. (Dit traject 
zou niet echt worden opgedrongen of aanbevolen omwille van  het behoud van de lokale handel). 

8. WMV stelt de doorboring of doorpersing voor van een kleine tunnel (3,60m op 3,60m) voor 
traagverkeer bij de hoge E40-berm tussen de Driekoningenstraat (nabij het Pleispark) en de 
drukke Putstraat, waardoor eindelijk een welgekomen verkeersrelatie zou ontstaan tussen het 
Parkbosgebied en de dynamische as van de Kortrijksesteenweg, met bushalten, school, kliniek, 
enz.  En dit alvast in afwachting dat voorgestelde ondertunneling van de E40 zou klaar zijn. 

9. WMV vraagt een duidelijker verkeersverloop op The Loop (aanhoudende klachten) en wenst 
ook voorzieningen voor fietsers, alsook meer P-ruimte (bij voorkeur gratis) bij de P+R bij de 
trams. 

10. WMV pleit voor een trambus op de N43 (Kortrijksesteenweg) tussen Maalte/Don Bosco en De 
Kroon (Golflaan) in St.-Martens-Latem omwille van de forse ontwikkeling van o.a. kantoren, handel  
en recreatie langsheen die N43.  O.a. de eindhalte veronderstelt, ook hier weer, ruimte voor P+R. 


