
 14 mei 2019, 13:00 (CEST)

Voorstelling stadsessay 'Brokkelbrug: Wat met
het E17-viaduct?' op vrijdag 17 mei 2019 om
9.30 uur
Beste lezer  

Graag nodigen we je uit voor de voorstelling van het derde stadsessay van de Stadsbouwmeester

Gent: 'Brokkelbrug: Wat met het E17-viaduct?', op vrijdag 17 mei 2019 om 9.30 uur op het

kruispunt van de Land Van Rodelaan met de Oude Brusselseweg onder het E17-viaduct in

Gentbrugge.

Het viaduct, eertijds een symbool van vooruitgang, verkeert in een lamentabele staat. Bovendien

is de snelweg dwars door dense woonbuurten niet meer van deze tijd. Moeten we de snelweg

ondertunnelen of gelijkgronds insleuven? Moeten we het traject verleggen via de R4 of toch

maar een brug behouden op het huidige tracé? De stadsbouwmeester pleit ervoor om samen alle

mogelijke oplossingen te onderzoeken en de beslissing niet boven onze hoofden te laten

gebeuren.    

Programma

⏲



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.

9:30 uur: inleiding door schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw Filip

Watteeuw

9.40 uur: voorstelling stadsessay #03 Brokkelbrug door stadsbouwmeester Peter Vanden

Abeele

10.55 uur: vragenronde

Op verzoek kan u op voorhand het stadsessay in pdf verkrijgen, stuur daarvoor een e-mail naar

bregje.provo@stad.gent. Het stadsessay staat evenwel expliciet onder embargo tot na

de persconferentie op vrijdag 17 mei 2019.

Je bent van harte welkom.

 

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

 

Contact

Liesbeth De Bruyn, kabinet schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw Filip

Watteeuw, gsm 0470 210 592, e-mail liesbeth.debruyn@stad.gent

Bregje Provo, team Stadsbouwmeester Gent, gsm 0473 35 18 82, e-mail

bregje.provo@stad.gent

mailto:bregje.provo@stad.gent
mailto:liesbeth.debruyn@stad.gent
mailto:bregje.provo@stad.gent
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
http://www.stad.gent/


Stad Gent

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

