EEN LANGETERMIJNVISIE
VOOR HET VIADUCT GENTBRUGGE
April 2018

Mei 2019

December 2019

Resolutie Vlaams Parlement:
leefbare toekomst voor de omgeving van het viaduct door
 Grondige renovatie
 Uitwerking van scenario’s voor de toekomst

Beslissing Vlaamse Regering:
opstart van het proces ‘complex project’ door De Werkvennootschap
4 fases van een complex project:
 Verkenningsfase
 Onderzoeksfase
 Uitwerkingsfase
 Uitvoeringsfase

Aanstellen studieteam voor Verkenningsfase
doelstellingen van de Verkenningsfase:
 Komen tot een gedeelde probleemdefinitie en
projectdoelstellingen
 Grote lijnen van het proces vastleggen
Het studieteam verzamelt verschillende expertises: ingenieurs,
stedenbouwkundigen, omgevingsmanagers, stakeholdermanagers,
mobiliteits- en leefbaarheidsexperten.
De coördinatie van de Verkenningsfase gebeurt door
De Werkvennootschap en Departement Omgeving.

December 2020

Afronden Verkenningsfase
 Resultaat van de Verkenning wordt neergeschreven in rapport
 Vlaamse Regering kan beslissen om Onderzoeksfase op
te starten

HOE GAAN WE DIT AANPAKKEN?
3 ONDERZOEKSSPOREN

Ruimte en
leefbaarheid

Mobiliteit en
infrastructuur

Proces en
stakeholdermanagement

4 SCHAALNIVEAUS

Gewest

Regio

Stad

Viaduct & Wijk

ONDERZOEKSVRAGEN
VOOR DE VERKENNINGSFASE
Ruimte en
leefbaarheid

Mobiliteit en
infrastructuur

 Hoe kan de transitie van het viaduct E17 een
katalysator worden voor wijkontwikkeling?
 Welke ingrepen kunnen op langere termijn de
leefbaarheid van de omgeving rondom de E17
verbeteren?
 Welke (stedenbouwkundige) projecten zijn lopende
en kunnen samen bijdragen aan een gedeelde
regionaal raamwerk?
 Hoe wordt het viaduct een positief project voor Gent,
Gentbrugge én de omliggende gemeenten?

 Hoe zal de transitie in mobiliteit op lange
termijn impact hebben op onze (inter)nationale
weginfrastructuur?
 Welke invloed hebben aanpassingen aan het viaduct
op verkeersknopen in de directe omgeving?
 Welke vervoersstromen maken vandaag gebruik van
het viaduct en zijn er alternatieven voor de wijk, de
stad, de regio en Vlaanderen?

Proces en
stakeholdermanagement
 Welke samenwerkingsstructuur is nodig om de wijk,
de stad, de regio en Vlaanderen te betrekken?
 Hoe kunnen we samen een project maken met
overheden, experten en burgers?
 Hoe kunnen belanghebbenden op een actieve en
diverse manier een plaats krijgen in het proces?

FASERING
VERKENNINGSFASE
FASE 1

POTENTIESCAN
 Welk studiewerk is reeds verricht rond ruimte en mobiliteit?
 Welke projecten lopen er rond ruimte en mobiliteit?
 Wie zijn de belanghebbenden op de verschillende
schaalniveaus?
 Welke ambities koesteren de belanghebbenden?
 Hoe kunnen belanghebbenden een plek krijgen in de
verkenningsfase?

FASE 2

VERKENNINGSSCENARIO’S MAKEN
 Welke synergiën kunnen er ontstaan tussen het viaduct en
lopende projecten?
 Welke synergiën kunnen er ontstaan tussen verschillende
schaalniveaus waarop het viaduct werkt?
 Welke criteria kunnen we gebruiken om verkenningsscenario’s
te evalueren?
 Welke kansen en risico’s zijn verbonden met de verschillende
verkenningsscenario’s?
 Wie zijn de belanghebbenden in de verschillende
verkenningsscenario’s?
 Hoe kunnen belanghebbenden actief bijdragen aan de
verkenningsscenario’s?

FASE 3

VALIDATIE EN PERSPECTIEF
 Hoe kijken de verschillende belanghebbenden naar de
probleemstelling en de doelstelling?
 Welke adviezen hebben belanghebbenden voor de
verschillende verkenningsscenario’s?
 Welke verfijning van de verkenningsscenario’s is nodig,
op basis van de adviezen van belanghebbenden?
 Hoe kunnen belanghebbenden een rol krijgen in het
verdere traject?

UW BETROKKENHEID
Wil u graag op de hoogte blijven, laat dan hier uw gegevens achter.
Contacteer ons via info@viaductgentbrugge.be of schrijf u in voor onze nieuwsbrief:
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