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SV 00382 -  Heraanleg straten Bourgondische wijk 
 

Geachte mevrouw D’Hose 
 
Zijn bovengenoemde straten opgenomen in de planning? Zo ja, wanneer komen deze aan de 
beurt? Zo nee, waarom niet? 
Het bepalen welke straten en pleinen van het openbaar domein heraangelegd worden is altijd een 
moeilijke evenwichtsoefening. In de Stad Gent zijn er heel wat straten en pleinen waarin we 
investeren. De financiële middelen waarover de stadsdiensten beschikken zijn beperkt, waardoor per 
jaar slechts een aantal straten en pleinen in aanmerking komen voor heraanleg.  
Daarom werkt de Stad Gent o.a. met een objectief systeem, of kortweg WIS. Dit systeem geeft aan 
alle straten in de Stad Gent een kwaliteitslabel gaande van A (zeer goed) tot D (zeer slecht). De 
kwaliteit van een straat speelt een grote rol in onze beslissing om een straat aan te pakken. 
Daarnaast wordt ook nog rekening gehouden met andere factoren zoals de kwaliteit van de riolering 
en de afvalwaterzuivering, het gevaar op wateroverlast, intenties van nutsmaatschappijen, 
mobiliteitsvragen- of opportuniteiten enz. De combinatie van al deze factoren is bepalend bij de 
selectie van de straten die vernieuwd worden. 
De Maria Van Boergondiëstraat en de Karel De Stouttestraat hebben inderdaad niet meer de beste 
kwaliteit.  In het Wegen Inventarisatie Systeem of WIS hebben deze straten overwegend de kwaliteit 
C2 en C3. Deze straten zijn aangelegd in kasseien wat er mee voor zorgt dat het rijcomfort niet ideaal 
is. Gezien de ligging op het ‘schiereiland’ tussen de Scheldearmen betreft het wel pure woonstraten 
met bijna uitsluitend bestemmingsverkeer.  
 
De kwaliteit van deze straten, in combinatie met de andere factoren waarmee rekening gehouden 
wordt, is niet doorslaggevend om tot een heraanleg over te gaan. Binnen de huidige legislatuur zijn 
deze straten niet opgenomen in de meerjarenplanning. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
blijft wel verder instaan voor het curatief onderhoud. Specifieke meldingen kunt u steeds overmaken 
op het nummer van Gentinfo: 09/210 10 10. 
 
Kunnen er in afwachting van een definitieve heraanleg reeds een aantal quick wins worden 
gerealiseerd die de situatie tijdelijk kunnen verbeteren?  
We kunnen niet meteen opmaken uit de vraag wat er verstaan wordt onder “quick wins”. We 
kunnen enkel meegeven dat bij acute defecten (ontbreken kassei, lokale verzakking,…) men hier best 
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melding van maakt via Gentinfo. Dan bekijkt de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen in hoeverre 
het euvel lokaal kan aangepakt worden.  
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