
 

 

 

 

 

 

Een groter Bloemenhofplein voor een meer verkeersveilige buurt 

De circulatie rond het plein verandert vanaf 15 juni 

De bewoners, handelaars en scholen rond het Bloemenhofplein kunnen vanaf volgende week 

maandag genieten van een groter Bloemenhofplein. Het noordelijke en zuidelijke deel van het plein 

zullen vanaf dan enkel toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.  

“Er gaan elke dag veel kinderen naar scholen in de buurt, je hebt er gezellige restaurants en er wonen 

heel wat gezinnen. Vanuit de buurt kregen we regelmatig meldingen van gevaarlijk rijgedrag en 

sluipverkeer op en rond het bloemenhofplein. Om dat te stoppen plaatsen we bloembakken zodat het 

plein groter en verkeersveiliger wordt. De wijk blijft toegankelijk en bereikbaar voor alle 

weggebruikers. We maken ze een pak aangenamer voor de bewoners, de schoolgaande kinderen en 

jongeren en voor wie er komt genieten van een hapje of drankje op een van de terrassen”, zegt 

Schepen van Mobiliteit Bart Dhondt.  

Het noordelijke stuk tussen de Kartuizersstraat en het Bloemenhofplein richting de Onze-Lieve-

Vrouw van Vaakstraat en het zuidelijke stuk tussen de Zespenningenstraat en de Pletinckxstraat 

worden vanaf 15 juni “voetganger en fietser only”.  

Met het afsluiten van die twee delen wordt het sluipverkeer geweerd uit de wijk en zo ook de 

overlast die er mee gepaard gaat. Bloembakken en signalisatieborden zullen de nieuwe situatie voor 

de autobestuurders duidelijk maken.   

Burgemeester Philippe Close: “De gewijzigde circulatie van het Bloemenhofplein zal er vanaf 

maandag voor zorgen dat families en bewoners er elkaar in een veilige en aangename omgeving 

kunnen ontmoeten. Een stad waar je op wandelafstand van je huis alle voorzieningen hebt, en dit in 

een aangename leefomgeving, is waar we werk van maken.” 

Naast het afsluiten van de stukken straat ten noorden en ten zuiden van het plein, zorgt de stad ook 

voor meer verkeersveiligheid door twee andere ingrepen: de ’T’Kintstraat wordt eenrichtingsverkeer 

tussen de Zespenningenstraat en de Anneessensstraat, en de rijrichting verandert er tussen de 

Anneessensstraat en de Washuisstraat.  
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