
Hundelgemsesteenweg onderbroken vanaf 8
augustus 2017

De Stad Gent en FARYS starten met de heraanleg van de Adolf Van
Ooteghemstraat, de Frans De Coninckstraat en een deel van de
Hundelgemsesteenweg. Op 8 augustus 2017 start de eerste fase van de werken in
de Hundelgemsesteenweg, belangrijke omleidingen zijn van kracht. Hou hier
rekening mee bij het bepalen van uw reisroute en reistijd.

Achtergrond

De Adolf Van Ooteghemstraat en de Frans De Coninckstraat krijgen een inrichting als
woonerf, een autoluwe straat waarin doorgaand verkeer wordt afgeraden. In de
Hundelgemsesteenweg zal een rijweg met aan beide zijden brede voet- en fietspaden
leiden tot meer comfort voor elke weggebruiker.



Werken verlopen gefaseerd

Fase 1: Hundelgemsesteenweg

Fase 2: Frans De Coninckstraat

Fase 3: Adolf Van Ooteghemstraat

Hundelgemsesteenweg onderbroken

De Hundelgemsesteenweg, vanaf het kruispunt met de Jozef Vervaenestraat tot voorbij
de Frans De Coninckstraat, wordt heraangelegd in een eerste fase. Tegelijkertijd zal de
aannemer ook een parking aanleggen onder de E17. De werken zullen 60 werkdagen in
beslag nemen en starten op 8 augustus 2017.
Daardoor zal dat deel van de Hundelgemsesteenweg in beide richtingen afgesloten zijn
voor alle gemotoriseerd verkeer. Daarna volgt de heraanleg van de Frans De
Coninckstraat en de Adolf van Ooteghemstraat, wat op zijn beurt telkens een vijftal
maanden in beslag neemt.



Omleidingen

Voetgangers: doorgang blijft mogelijk
Fietsers: doorgang blijft meestal mogelijk. Af en toe lokale omleidingen.
Omleidingen gemotoriseerd verkeer: zoveel mogelijk via het hoger wegennet

De Bussen volgen een omleiding via de Jules de Saint-Genoisstraat en de Peter
Benoitlaan - meer informatie op www.delijn.be/Gent

http://www.delijn.be/Gent


Informatie
Dirk De Baets, directeur-manager Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, tel. 09 266 79
13, dirk.debaets@stad.gent
Céline Borgonie, projectleider Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, tel. 09 266 79 17,
e-mail celine.borgonie@stad.gent
Mobiliteitsbedrijf, tel. 09 266 28 00, e-mail mobiliteitsbedrijf@stad.gent
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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 259.000 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.

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
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