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Evaluatie bevraging proefproject filter Sparrenstraat

Beste Bruggeling

In oktober ontving u een bewonersbrief over de Sparrenstraat. Via een bevraging gingen we
na of een ‘knip’ of ‘filter’ een oplossing zou bieden voor het snelheidsprobleem in de straat.
Een knip of filter zorgt ervoor dat de rijbaan wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
De Sparrenstraat inrijden is dan enkel mogelijk via de Engelendalelaan of de Lorreinendreef.
Voetgangers, fietsers of bromfietsen kunnen steeds door.

Evaluatie bevraging
We zoeken steeds in overleg met de omliggende omgeving naar de best mogelijke oplossing.
Een goede evaluatie is pas mogelijk als wij genoeg input van de buurt ontvangen. Bij deze bevraging
ontvingen we 334 formulieren.
De bevraging toont aan dat de bewoners van de Sparrenstraat voorstander zijn van het invoeren van
de filter. In de ruimere omgeving (langs de Engelendalelaan) blijkt dat de buurtbewoners – weliswaar
zeer nipt – ook graag willen dat dit proefproject van start gaat.
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge | 050 44 8000 | info@brugge.be | www.brugge.be
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag 8.30 tot 17 uur, woensdag 8.30 tot 20 uur,
vrijdag 8.30 tot 12.30 uur, zaterdag 8.30 tot 12.30 uur

Op basis van deze evaluatie heeft het stadsbestuur beslist om het proefproject voor een periode
van drie maanden in te voeren. Als timing stellen we de 2e helft van april voorop.
We benadrukken dat het om een proefproject gaat. Nadien volgt een tweede bevraging, zodat we de
impact met de eventuele voor- en nadelen grondig kunnen onderzoeken.
We houden u verder op de hoogte van de exacte timing via een bewonersbrief.
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