
STAPPERS 



Bestaand zebrapad behouden bij de 

geplande heraanleg van de 

Evergemsesteenweg 



Het ontbreken van een zebrapad aan 

het kruispunt Dikkelindestraat 

en Kolegemstraat  



Het ontbreken van een zebrapad aan 

de Zeeschipstraat, oversteekplaats 

naar speelbos 



In de Botestraat zijn vaak, langs  

beide zijden, geen trottoirs of  

begaanbare bermen 



In tal van straten zijn trottoirs in 

slechte staat: verzakt, opstekende 

tegels, putten, … 



Vaak slechte heraanleg van  

trottoirs na werken door 

nutsmaatschapijen 



Op sommige plaatsen zijn trottoirs 

ontoegankelijk, bijna verdwenen. 



Veel voetgangers van tram 1, maar 

geen trottoirs langs basketbalveldje  

in Roodborstjesstraat 



Gebrek aan onderhoud van groen langs 

openbaar domein en stadseigen- 

dommen, bvb. P+R 



Meer waarschuwingsborden voor 

spelende kinderen in woonzones 

(cf. Zwanebloemstraat, Gaverstraat, …) 



TRAPPERS 



Herwaarderen van trage wegen en 

aangelanden sensibiliseren  

om groen te onderhouden 



Boordstenen aan trage wegen niet 

verlaagd waardoor ze minder 

toegankelijk zijn met fiets 



Onveilige aansluiting/oversteek voor 

fietsers Westerringspoor t.h.v. 

Morekstraat/Grensstraat 



Onveilige oversteek voor fietsers 

Westerringspoor t.h.v. 

Dikkelindestraat/Zandstraat 



Betonstroken worden vaak als fietspad 

beschouwd. Waarom geen volwaardig 

fietspaden of fietssuggestiestroken? 



Functionele fietspaden in Lange Velden 

zijn niet verlicht. In andere 

verkavelingen (bvb. Rietedries) wel. 



Is accentverlichting mogelijk aan 

oversteekplaats Vroonstalledries t.h.v. 

de Woestijnegoedlaan? 



Zal het Gaardenierspad op termijn 

opnieuw verdwijnen en over 

 de UCO-site komen te lopen? 



Stand van zaken van fietspaden langs 

spoorweg door o.a. Wondelgemse 

Meersen richting Evergem/Doornzele? 



Auto’s parkeren deels over het fietspad 

in de zeeschipstraat 



OPENBAAR VERVOER 



Geen bediening buslijn 6 op zondag 



Er is (nog) geen verlichting aan het 

schuilhuisje in de Roodborstjesstraat 

(richting Evergem) 



Aan heel wat haltes langs de drukke 

Tramlijn 1 ontbreekt het aan 

fietsenstallingen 



Kan de oude, verwaarloosde, barrière 

tussen de Zwembadstraat en Fr. 

Louwerstraat aangepakt worden? 



De nieuwe Albatros-tram zorgt 

opnieuw voor geluidshinder in de  

bocht aan de Dikkelindestraat 



PRIVE VERVOER 



Onduidelijke voorrangsregeling – Zijn 

bvb. haaietanden mogelijk? Op termijn 

een (mini)-rotonde? 



Onoverzichtelijk kruispunt, zeker met 

nieuwe verkaveling. Kan het kruispunt 

compacter gemaakt worden? 



Onduidelijke voorrangsregeling tussen 

Westergemstraat en Gentseaardeweg. 

Kunnen bvb. haaietanden  

aangebracht worden? 



Kruispunt compacter maken en 

verlengen van de parkeerstrook aan 

Wondelgemstationplein 



Meulestedebrug is belangrijk 

verbindingsas. Ook Wondelgemnaren 

informeren over de geplande werken! 



Obstakels (te hoge hagen, 

bestelwagens, …) belemmeren vaak 

het zicht op kruispunten. 



Ook in Wondelgem laad- en loszones, 

centrale leveringen en experiment met 

stille leveringen? 



De Zandstraat is (te) smal voor 

tweerichtingsverkeer. Is 

éénrichtingsverkeer een optie? 



Té snel verkeer in de Spesbroekstraat 

en vraag naar betere signalisatie van 

de lage spoorwegbrug. 
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