
Kan ik nog naar mijn huis rijden?
Er wordt maar een klein stuk van een straat afgesloten, en niet elke straat 
wordt doorgeknipt. Daarbij werd rekening gehouden met de zorgen van de 
buren. Alle straten in Leefwijk Brugse Poort blijven dus bereikbaar met de 
auto. Het is wel mogelijk dat je een stukje een andere weg moet nemen.

Kan ik nog parkeren?
Er zijn heel veel auto’s in de Brugse Poort. Ook als er geen Leefstraat is, kun je 
vaak geen parkeerplaats vinden. Daar willen we met de Leefstraten iets aan 
doen. Voor elke parkeerplaats die wegvalt tijdens de Leefstraat, parkeert een 
vrijwilliger zijn of haar auto buiten de buurt. Er worden enkele parkeerplaatsen 
voorbehouden voor zorgverleners (dokter, verpleger, hulp aan huis, …). Gelieve 
deze te respecteren.

Tijdens de Leefwijk testen we ook of het beter kan. Omdat je gemakkelijk met 
de fiets, tram of bus overal in de stad geraakt, worden sommige auto’s weinig 
gebruikt. Misschien is het beter als die auto’s buiten de wijk staan. Je kan ook 
een auto delen met andere mensen. Dat is dan weer een auto minder.

Wil je helpen om het parkeerprobleem in de buurt op te lossen? Contacteer 
ons en we helpen je graag verder.

Kan de vuilniswagen of de brandweer nog 
veilig door de Leefstraten?
Het plan voor de Leefstraten werd opgemaakt samen met de stadsdiensten. 
Zij keurden het plan goed. Zo zijn we zeker dat vuilniswagens, brandweer, 
politie, ziekenwagens, … zonder problemen overal kunnen komen. Dit is het vierde jaar dat er Leefstraten zijn in Gent. In onze wijk doen er 

5 straten tegelijk mee. Daarom noemen we dit een Leefwijk.

→ Aambeeldstraat - Haspelstraat

→ De Ooievaar van de Meibloem

→ Sparrestraat

→ Meibloemstraat 100+

→ Zonnebloemstraat
Deze folder vertelt je meer over de Leefwijk Brugse Poort.

Welkom
in de Leefstraten van de Brugse Poort

Dit jaar starten de Leefstraten op zaterdag 14 mei,  
en eindigen ze op zaterdag 16 juli (de eerste zater-
dag van de Gentse Feesten).

Contact
→ info@leefwijkbrugsepoort.be
Zonnebloemstraat
→ leefstraatzonnebloem@gmail.com
Sparrestraat
→ sparreleefstraat-trekkers@googlegroups.com 

facebook.com/sparreleefstraat
Aambeeldstraat-Haspelstraat
→ leefstraataambeeldstraathaspelstraat@gmail.com 

0488 23 46 80
De Ooievaar van de Meibloem
→ leefstraat.ooievaar.meibloem@gmail.com 

deooievaarvandemeibloem.be
Meibloem 100+
→ Meibloem100plus@gmail.com 

0477 71 60 60

This brochure also available in English.
Ce dépliant est aussi disponible en français.
Diese Broschüre gibt es auch auf Deutsch.
Este folleto también está disponible en Español.
Bu broşürün Türkçe çeviriside vardir.
Broszura jest rowniez dostepna w jezyku polskim. 
Ovaj brošura je dostupna na vašem jeziku.
Этот буклет также доступен на русском языке.
тази брошура може да се получава и на българския език.

هذا البروشور متوفر باللغه العربيه
ستجدونه في المكتبه ، مركز الحي و المركز الصحي للحي

→ Buurtcentrum Brugse Poort - Kokerpark
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Waarom een Leefwijk in 
de Brugse Poort?
Ontmoetingsruimte
→ Er komt plaats vrij voor om gezellig samen 
te komen en elkaar beter te leren kennen. Wij 
denken daarbij aan álle bewoners: iedereen is 
welkom, en we respecteren de nachtrust.
Verkeersveiligheid
→ Door de nieuwe inrichting van de straat 
vertraagt het verkeer en wordt de Brugse 
Poort veiliger voor ons en voor onze kinderen.
Parkeerdruk
→ Tijdens de twee maanden van de Leefstraat 
proberen de bewoners of het ook met minder 
auto’s kan. Ze zetten hun auto op een 
buurtparking of buiten de ring. We zoeken uit 
hoe dit ook in de toekomst kan werken.
Rijden in de wijk
→ Het is beter als alleen mensen die in de 
Brugse Poort moeten zijn door de wijk rijden. 
We testen of een andere wijkcirculatie het 
sluipverkeer kan verminderen.

Wonen in de straat en leven in de stad 
wordt aangenamer én beter voor het milieu.

Plan van de Leefwijk Brugse Poort
Dit plan toont je waar de Leefstraten onderbroken zijn, 
waar je nog door kan, en waar de rijrichting verandert.

Leefstraat met knip
Leefstraat met doorgang
Aangepaste rijrichting


