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Andere halte voor shuttle Ledeberg markt na
problemen viaduct Gentbrugge

Als gevolg van het afbrokkelende viaduct boven P+R Gentbrugge wordt de pendelbus
naar Ledeberg markt verplaatst naar de P+R Arsenaal Gentbrugge. Intussen zijn de P+R
Gentbrugge en de stelplaats van De Lijn ontruimd en worden er ook extra
veiligheidsmaatregelen doorgevoerd voor alle weggebruikers.

Gratis pendeldienst

Elke zondag vindt de markt van Ledeberg plaats. Sinds enkele jaren rijdt daarvoor een gratis
pendelbus van de Park&Ride onder de E17 in Gentbrugge naar het Ledebergplein (halte ter
hoogte van de kerk).
Als gevolg van de vallende brokstukken van de viaduct boven de Park & Ride wordt de opstap-
en afstaphalte van de gratis pendelbus vanaf zondag 23 december 2018 tot nader bericht
verplaatst naar de halte 'Arsenaal' van De Lijn op de Brusselsesteenweg (bushalte richting
Melle). Ter hoogte van deze halte is er eveneens een Park&Ride.
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Extra veiligheidsmaatregelen

In afwachting van een nieuwe inspectie van het viaduct, worden er intussen bijkomende
maatregelen genomen om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen.De risicozones
zijn afgezet met hekkens. Voetgangers en fietsers kunnen onder het viaduct door dankzij
veilige (onder)doorgangen, maar het autoverkeer moet lokaal omrijden.
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De inspectie van het viaduct start heel binnenkort en duurt vermoedelijk tot eind februari 2019.
Tot zolang blijven de tijdelijke veiligheidsmaatregelen van kracht. In 2020 en 2021 vervolgens
ondergaat het 1.6 km lange viaduct van Gentbrugge een grondige sanering.
Contact

Ann Vande Cotte, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel. 09 323 63 50, e-mail
ann.vandecotte@stad.gent (over de shuttle naar Ledeberg markt)

Merijn Gouweloose, cel Communicatie Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, gsm 0477 98 67 16, e-
mail merijn.gouweloose@stad.gent (over de extra veiligheidsmaatregelen)

Bevoegd

Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50,
e-mail: schepen.peeters@stad.gent

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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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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