


Programma

Waarom vernieuwing Godelievewijk?

Feedback participatiemoment 2018

Voorstellen tot herinrichting

Hoe communiceren we verder?



Waarom vernieuwing Godelievewijk?

• Vernieuwing Godelievewijk noodzakelijk:
• Wateroverlast in het verleden

• Nood aan voetgangers- en fietsvriendelijke wegen

• Vraag naar ruimte voor groen en ontmoeting

• Kansen door ontwikkeling nieuwe woonzone Roobaertpark

• Aanleg warmtenet woonzone Roobaertpark

• 2018: Feedback bewoners n.a.v. participatiemoment





Feedback participatiemoment 4/7/2018



Feedback van de aanwezigen

4 voornaamste bekommernissen:

• Maatregelen tegen wateroverlast

• Meer verkeersveiligheid:
• Verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker primeert. 

• Er is een grote vraag naar een ontwerp zodat traag rijden een evidentie is.

• Versterken van het netwerk van trage wegen. 

• Extra verkeersveiligheid door kruisingen met autoverkeer te minimaliseren en minder 
sluip/doorgaand verkeer

• Meer aangenaam groen

• Meer aangenaam ontmoeten



Moeilijk verenigbare feedback

Ontlasting doorgaand verkeer in de 
wijk

Autobereikbaarheid, 
parkeergelegenheid, verbetering van 
de fietsinfrastructuur

Extra ruimte voor groen en 
ontmoeting

Zeer vlotte bereikbaarheid voor eigen 
bewoners

Beschikbare ruimte van het openbaar 
domein

Hoe combineer je 

én toegankelijke 

voetpaden én 

eenvoudig parkeren 

én veilig verkeer?



Voorstellen tot herinrichting

Sanering St. Amandsbeek

Brugsesteenweg

Gitsestraat

Honzebroekstraat

De Zilten tot Biezenstraat





Actieplan water: uit te voeren ingrepen



Actieplan water

• met daarin tal van acties die ervoor moeten zorgen dat de 
wateroverlast zoveel als mogelijk vermeden wordt

• twee grote pijlers van de waterbeheersing:
• zoveel mogelijk regenwater bufferen tijdens de regenbui

• een vertraagde afvoer van het regenwater na de regenbui



• Inrichten van nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden

• rond Duivelsbeek, Mandel en Kasteelbeek

• Collievijverbeek Ieperstraat

• Gescheiden rioolstelsel in 

• Honzebroekstraat en Lakenstraat

• Gitsestraat en Bobijnstraat

• Aanleg vuilwaterriool 

• naast de St. Amandsbeek, incl. aanleg gescheiden riolering in aanliggende 
straten

• langs de Collievijverbeek

• Ontwikkelaars zijn verplicht om 820 m² hemelwaterbuffer/ha verharde 
oppervlakte te voorzien in de nieuwe verkavelingen





Sanering St. Amandsbeek
• Voorstellen

• Aanleg vuilwaterriool naast de Sint-Amandsbeek

• Aanleg gescheiden riolering in een aantal zijstraten

• Afkoppelen van regenwater op privaat domein

• Verhogen buffercapaciteit

• Ontharden

• Aanleg van wadi’s in groenzones

• Gitsestraat, Oude Noordlaan en Honzebroekstraat
• Extra ontharding en vergroening

• Waterdoorlaatbare bestrating

• Gescheiden rioleringsstelsel en afkoppeling



• Andere foto groenzone



Brugsesteenweg

Maatregelen tegen wateroverlast:

• gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen

• afkoppelen regenwater op privaat domein

• verbinding Sint-Amandsbeek naar de 
waterbufferbekkens Spoorweglaan

AWV: heraanleg cfr. 
Noordlaan-Westlaan





Verzoek van bewoners na participatie

• Meer ruimte voor parkeren

• Veiligheid voor fietsers verhogen

• Meer plaats voor groen

• Eénrichtingsverkeer

Logische keuze:

• éénrichtingsverkeer Oude Noordlaan richting Gitsestraat

• éénrichtingsverkeer Gitsestraat van Oude Noordlaan tot Noordlaan
• dubbelrichtingsverkeer Gitsestraat van Oude Noordlaan tot         
Honzebroekstraat blijft behouden

Gitsestraat – Oude Noordlaan





Verzoek van bewoners na participatie:
• eenvoudig parkeren

• meer plaats voor groen

• meer veiligheid voor fietsers

• verkeersluwer en afleiden doorgaand verkeer / sluipverkeer

• éénrichtingsverkeer

• maatregelen snelheid

Logische keuze:

• dubbele richting tot Ter Beke, i.f.v. bereikbaarheid 
parking

• éénrichtingsverkeer vanaf Ter Beke tot Rolariusweg 

Gitsestraat tussen Honzebroekstraat en 

Rolariusweg





Honzebroekstraat t.h.v. 
schoolomgeving

Verzoek van bewoners na participatie en in ruggespraak
met de scholen:

• meer plaats voor groen

• meer veiligheid voor fietsers en voetgangers

• verkeersluwer en afleiden doorgaand verkeer / sluipverkeer

• vrijliggende parkeerstroken

• maatregelen snelheid

Logische keuze:

éénrichtingsverkeer tussen Biezenstraat en Beekstraat





Honzebroekstraat

Verzoek van bewoners na participatie:

• Verhogen leefbaarheid

• Geen bijkomende verkeersdruk

• Veilige fietsinfrastructuur

• Meer groen

Logische keuze:

• Dubbele rijrichting blijft behouden tussen 
Biezenstraat en Jacobus Vermanderstraat

• Éénrichtingsverkeer omgeving woonzone Roobaert

• Vergroening







De Zilten tot Biezenstraat





Infoavond

Plenaire sessies om 18u, 19u en 20u

Infomarkt

• Inkijken voorstellen

• Ruimte voor individuele vragen

• 5 standen volgens zones in het gebied

• Stand nutsmaatschappijen

• Stand afkoppeling regenwater



Partners - nutsmaatschappijen



Hoe communiceren we verder?

Vanavond: 

• commissie Ruimte

• infomarkt voor inwoners

Alle communicatie Godelieve Leeft

• www.godelieveleeft.be

• krant in de Godelievewijk

• borden in de wijk

Gerichte communicatie per fase

• bewonersbrieven

• infomomenten

• dringend: via SMS

http://www.godelieveleeft.be/







