Werken BraVoKo gaan laatste fase in

Op dinsdag 10 januari 2017 start de laatste, maar ook de meest ingrijpende fase
van de werken aan de Brabantdam. Het kruispunt van de Brabantdam met de
Kortedagsteeg, Gouvernementstraat en Koestraat wordt opengebroken en opnieuw
heraangelegd.

Kruispunt Brabantdam
De werken aan het kruispunt Brabantdam met de Kortedagsteeg, Gouvernementstraat
en Koestraat zullen duren tot eind april - begin mei 2017. Eenmaal deze werken afgerond
zijn, gaat de Brabantdam terug open en zal de tram opnieuw kunnen doorrijden.
Aangezien een aantal werken tijdens de winter uitgevoerd worden, kunnen slechte
weersomstandigheden een negatief effect hebben op de totale uitvoeringstermijn. Bij
hevige regenval of bij vrieskou kunnen sommige werken immers niet doorgaan of
vertraging oplopen.

Omleidingen vanaf dinsdag 10 januari

Er zullen omleidingen van kracht zijn voor het gemotoriseerd verkeer en fietsers vanaf
dinsdag 10 januari 2017. Parking Kouter (P5) zal enkel bereikbaar zijn via de
Nederkouter.
Alle omleidingen zijn raadpleegbaar op www.stad.gent/bravoko

Overzicht timing en fasering werken Brabantdam
De timing en fasering van de werken is raadpleegbaar op
Informatie
Dirk De Baets, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, tel. 09 266 79 13, e-mail
dirk.debaets@stad.gent
Frank De Groot, projectleider werken BraVoKo, tel. 09 266 83 57, e-mail
frank.degroot@stad.gent
Bevoegd
De heer Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 50 97, e-mail:
schepen.watteeuw@stad.gent

OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 257.500 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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