
Werken aan schoorsteen stadhuis gestart

In het Gentse stadhuis zijn de werken gestart aan de instabiele schoorsteen. Tegen
Kerstmis moet de onveilige situatie verholpen zijn. Tijdens de werken blijft de
veiligheidsperimeter in de Hoogpoort behouden.

De schoorsteen boven de Collegezaal vertoont instabiliteit. Er is kans op vallende
brokstukken en zelfs gedeeltelijke instortingen. In september werd daarom een deel van
het stadhuis afgesloten en werd een veiligheidszone afgebakend in de Hoogpoort. Nu is
de aannemer gestart met de werken om de schoorsteen af te breken en de onveilige
situatie te verhelpen.

De perimeter die in de Hoogpoort langs de kant van het stadhuis werd ingesteld, blijft van
kracht tijdens de werken. Op een aantal momenten zal de Hoogpoort ook voor korte tijd
volledig worden afgesloten. Dat zal een eerste keer gebeuren op woensdag 22 november
2017. Om drie stalen liggers naar boven te hijsen zal de doorgang drie keer ongeveer 15
minuten volledig onderbroken worden. De politie houdt een oogje in het zeil zodat er
geen gevaar is voor voorbijgangers, handelaars of omwonenden.

Tijdens de Gentse Winterfeesten (vanaf 8 december 2017) zal de aannemer er alles aan
doen om de hinder in de Hoogpoort zoveel mogelijk te beperken. Als dat mogelijk is, zal
de werfzone verkleind worden. Dat zal zeker gebeuren vanaf 25 december. De omleiding
voor gemotoriseerd verkeer blijft van kracht tijdens de werken.



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.
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