
Start bouw parkeergarage Ledeberg

In Ledeberg komt er een nieuwe parkeergarage. De werken starten in de week van

4 juni 2018.

Het parkeergebouw ligt aan de afrit van de E17, vlakbij een tramhalte van lijn 4. De parking is

goed voor 500 parkeerplaatsen. Aan zes parkeerplaatsen komt er een oplaadpunt voor

elektrische voertuigen. Dat aantal kan in de toekomst nog opgetrokken worden.

In het gebouw komt er ook een afgesloten fietsenstalling voor 40 fietsen. Parkeerders kunnen er

zo vlot overstappen op de fiets om hun traject in Gent verder te zetten. Ook het aantal

fietsparkeerplaatsen kan nog worden uitgebreid. In het parkeergebouw wordt er verder ook

publiek sanitair voorzien.

Werfzone en verkeer



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 werf wordt ingericht vanaf maandag 4 juni 2018. Het einde van de werken is voorzien op 30

november 2019. Op de plaats waar het parkeergebouw komt, ligt nu een kleine parking. Die kan

sinds maandag 4 juni niet meer gebruikt worden. Verder zal er tijdens de bouw van de

parkeergarage relatief weinig hinder zijn. Het materiaal, de werfwagens en de werfkeet komen

binnen het bouwterrein.

 

Enkel voor laden en lossen wordt een deel van de parkeerstrook langs de Hundelgemsesteenweg

ingenomen. De bushalte blijft op dezelfde plaats en de Hundelgemsesteenweg blijft open in

beide richtingen.

Het ontwerp (zie afbeelding) is van Haerynck Vanmeirhaeghe architecten & L.U.S.T.

architecten uit Gent.

 

Informatie

Isabel De Kockere, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Cel Projectbeheer, tel. 09 266 28 27, e-mail

isabel.dekockere@stad.gent

Roel Vanderbeuren, kabinetschef schepen Filip Watteeuw, tel. 09 266 50 94,

roel.vanderbeuren@stad.gent

Bevoegd

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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