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Opening fietsstraat Coupure Links op
woensdag 27 maart 2019 om 14 uur
Beste lezer

Eind vorig jaar kondigde de Stad Gent aan dat Coupure Links een fietsstraat zou worden. Het

eerste deel werd op 10 december 2018 al omgedoopt tot fietsstraat. Nu opent de Stad ook het

tweede deel. Vanaf woensdag 27 maart 2019 is Coupure Links over de volledige lengte een

fietsstraat.

Graag nodigen we u uit voor de officiële opening van het tweede deel van Coupure Links als

fietsstraat op woensdag 27 maart 2019 om 14 uur aan de Rozemarijnonderdoorgang, ter hoogte

van Coupure Links 613, 9000 Gent.

Vanaf woensdag 27 maart mogen fietsers ook tussen de Rozemarijnbrug en de

Nieuwewandeling de hele breedte van de rijweg gebruiken. Wagens mogen er geen fietsers

inhalen. Het pad langs het water wordt voetpad.
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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.

Om de verkeerssituatie nog duidelijker te maken, plaatst de Stad Gent tijdelijk grote oranje

borden met verduidelijking aan het begin en einde van de fietsstraat en aan alle zijstraten. Ook

de 2 meter hoge borden van de fietsstraatcampagne, met de boodschap dat wagens achter de

fietsers moeten blijven, staan er.

Om te verzekeren dat de regels in de fietsstraat worden nageleefd, zal de Gentse politie

regelmatig controles doen en inhalende wagens beboeten.

U bent van harte welkom op de opening.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

 

Contact

Roel Vanderbeuren, woordvoerder schepen Filip Watteeuw, gsm 0494 70 76 30, e-mail

roel.vanderbeuren@stad.gent
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