
Sneeuwval in Gent: update strooien en
verkeershinder (2)

De voorbije nacht (de nacht van zondag 10 december op maandag 11 december
2017) zijn de strooiploegen van de Stad Gent gestart met strooien en ruimen van
sneeuw. Ze zullen ononderbroken werken tot in de loop van dinsdagavond. Dat wil
zeggen dat er de komende 24 uur permanent ploegen op de baan zijn. Daarna
wordt de situatie geëvalueerd. De avondspits in Gent verloopt maandagavond erg
moeizaam.
 
De vaste strooiploegen van de Stad Gent werden maandag bijgestaan door extra
personeel van de Dienst Wegen bij het ruimen van sneeuw op de belangrijkste bruggen.
In totaal worden zo’n 700 kilometer aan stadswegen en 100 kilometer aan fietspaden
gestrooid. In omstandigheden waarbij het aanhoudend sneeuwt, zoals vandaag, is het
niet vanzelfsprekend om alle wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te maken. Toch zet
de Stad Gent alles op alles om te doen wat mogelijk is.



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.

 

Verkeershinder tijdens de avondspits

Zoals in de rest van Vlaanderen, is het ook in Gent een dag waarop het verkeer vast zit.
De avondspits verloopt erg moeizaam. Er zijn grote vertragingen op de R4 en de R40 en
ook het openbaar vervoer lijdt onder de sneeuwval. Ook het Agentschap Wegen en
Verkeer (de wegbeheerder van R4, R40 en B401) doet zware inspanningen om de hinder
te beperken.
 
Door de sneeuwval is de Meulestedebrug defect. Dat leidt tot heel wat extra
verkeershinder. De technici van Waterwegen en Zeekanaal, de beheerder van de brug,
 zijn onderweg om het defect te herstellen.

Informatie
Hannelore Bonami, Pers, Communicatie en Minder Hinder, Kabinet schepen van
Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw, gsm 0475 89 18 41, e-mail
hannelore.bonami@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
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