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Onderhoudswerken in Parking Vrijdagmarkt

Vanaf maandag 18 maart 2019 worden er onderhoudswerken uitgevoerd in
Parking Vrijdagmarkt (P1). De parking blijft in gebruik tijdens de werken, die
vermoedelijk vier dagen zullen duren.
Om de vijf jaar wordt de elektrische installatie van Parking Vrijdagmarkt volledig gecontroleerd.
Tijdens de laatste keuring bleek dat er een aantal onderhoudswerken nodig zijn. Zo moet er
onder andere een zekeringskast vervangen worden .
Van de gelegenheid wordt ook gebruikgemaakt om enkele bijkomende aanpassingen te doen. Zo
wordt bijvoorbeeld ook de datakast vernieuwd, waarmee de camera’s en de slagbomen worden
bediend.

'We onderhouden niet alleen wat er is, maar we kijken ook vooruit. We voeren
nu al voorbereidingswerken uit om in de toekomst extra laadplaatsen voor
elektrische voertuigen te kunnen voorzien.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

De parking blijft in gebruik tijdens de werken
Tijdens de werken wordt de stroomvoorziening volledig onderbroken. De parking kan wel
terugvallen op een tijdelijke stroomvoorziening, maar die zal niet volstaan om de volledige
dienstverlening te garanderen.
De parking blijft open, maar de slagbomen en betaalapparatuur zijn tijdens de werken buiten
gebruik. Zolang de werken duren, kunnen bestuurders de parking vrij in- en uitrijden.
Abonnees kunnen ook tijdens de werken vrij gebruikmaken van de parking.
Er is steeds verlichting voorzien.
Tijdens de werken kunnen elektrische auto’s er niet geladen worden.
De lift werkt niet.
Het sanitair is niet toegankelijk.
Informatie
Wie vragen heeft, kan terecht bij de parkeerwachter of het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent: tel. 09
266 28 00, mobiliteit@stad.gent
Contact
Roel Vanderbeuren, kabinetschef schepen Filip Watteeuw, gsm 0494 70 76 30, email Roel.Vanderbeuren@stad.gent
Erwin Vanhoeijen, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Exploitatie Parkings, tel. 09 266 28 23, email Erwin.Vanhoeijen@stad.gent
Bevoegd
Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

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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