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bezwaarschrift RUP Handelsdokbrug (rup/2010/prup/OVL/086)
Geachte,
Tot en met 8 maart 2012 loopt het openbaar onderzoek voor het RUP Handelsdokbrug.
Het Gents Milieufront vzw en de Fietsersbond Gent wil van dit openbaar onderzoek
gebruik maken om enkele bezwaren en suggesties in te dienen.

Het RUP maakt melding van “hoogwaardige assen voor fietsers en voetgangers” (blz 6). Op de
schetsen en plannen stellen wij echter vast dat er geen enkele aandacht gaat of vermelding wordt
gemaakt van fietspaden of fietsverbindingen. De intenties zijn er, maar de engagementen blijven
vaag. Wij vrezen daardoor dat in de loop van het proces de aandacht voor fietsroutes en
fietsverbindingen zal verslappen. Daarom vragen wij dat er reeds in deze fase van het planproces
fietsverbindingen concreet worden onderzocht en uitgetekend.
Op blz 13 lezen we dat “voor de aansluiting van de R40 op de N424 wordt gekozen voor een
lichtengeregeld kruispunt”. Dit is volgens ons niet in overeenstemming met het ruimtelijk kader
geschetst op blz 6 ivm ruimtelijk beleid en inrichtingsprincipes. Fietsers moeten de Handelsdokbrug
kunnen bereiken zodanig dat conflicten met het gemotoriseerd verkeer minimaal, bij voorkeur
uitgesloten zijn, en zonder dat de doorstroming van het fietsverkeer in het gedrang wordt gebracht.
Om deze redenen vragen wij op de aansluiting R40/N424 een ongelijkgrondse kruising.

Verder merken we op dat er gekozen wordt voor een brug met twee keer twee rijvakken. Dit is in
tegenstrijd met het toekomstbeeld van een stadsboulevard (met één rijstrook en een vrijliggende
baan voor openbaar vervoer).
Ook vragen Gents MilieuFront en de Fietsersbond aandacht voor het feit dat de Handelsdokbrug Dok
Noord en het Stapelplein zullen ontlasten, maar dat het rond punt rond de Dampoort helemaal niet
zal ontlasten omdat de Afrikalaan nog altijd uitgeeft op de Dampoort.
Het Gents MilieuFront en de Fietsersbond hopen dat u als vergunningverlenende
overheid zal ingaan op de bovenstaande bekommernissen.
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