
Communicatie De Link 30 juli – 31 oktober
bouw zijarm



Situering

• Start bouw zijarm: 30 juli 2012
• Einde ruwbouw: 31 oktober 2012 

! Veiligheid weggebruikers + beperking hinder
Goede communicatie



Boodschappen

1. Gebruikers openbaar vervoer: 
Tram 1 rijdt niet door naar Flanders Expo

• 3 maanden. 
• vervangende bussen

2. Fietsers
omleiding via Timicheg of Kortrijksesteenweg

3. Voetgangers
doorgang wijzigt niet (via de oude tramtunnel, tijdelijke 
tramtunnel of door station), wel andere looproutes op K. Maria 
Hendrikaplein



Boodschappen

4. Omwonenden
– Doorgang noord en zuid van het station
– gebruik openbaar vervoer  
– Nachtwerk/geluidshinder?
– Organisatie werfverkeer



Communicatiemiddelen (algemeen)

Juni:
• Nieuwsbrief (ook katern in Stadsmagazine)
• 6, 7, 8 juni: infostand station (flyer + NB)
• Bewonersbrief

- direct omwonenden
- ruimere buurt (tot Maaltebrugge)

• Affiches op Lijn-voertuigen
• Mail naar specifieke doelgroepen (vb Maria 

Middelares, Ikea) 
• Flyers aan wagens op P&R van Flanders Expo
• 2 e-newsletters naar abonnees De Lijn



Communicatiemiddelen (algemeen)

Eind juli: 
• Pers
• Item op AVS-nieuws (De Lijn)
• Omroepen in trams
• Lichtkrant (De Lijn)
• Website (De Lijn + pgsp)
• Affiches busperrons
• Aangepaste magentaborden

Augustus: 
• AVS (stadsTV)
• Flyer in agenda scholen



Specifiek per doelgroep

-Website pgsp
-Magenta-
borden

-Stadstv-AVS
-Website pgsp
-magentaborden

-Pers
-Website Project GSP
-Aangepaste 
magentaborden

Fietsers & 
voetgangers

-stadstv-AVS
- Website PGSP 
– De Lijn

- Stadstv -AVS
Lijnspotters
- Lichtkrant (De 
Lijn)
-Website De Lijn 
+ pgsp
-Affiches 
busperrons
-magentaborden

Augustus

-Website 
PGSP

-Klankbord-
groep

-Pers
-Website PGSP – De Lijn
-Affiches
-signalisatie

-Katern Stadsmagazine
-Bewonersbrief
-Klankbordgroep

Buurtbewoners

- Lijnspotters
-Lichtkrant (De 
Lijn)
-Website De 
Lijn + pgsp
-Affiches 
busperrons
-Magenta-
borden

-Pers
-Lichtkrant (De Lijn)
-Website De Lijn + project 
GSP
-Affiches busperrons + 
voertuigen
-aangepaste 
magentaborden
- Flyers verdeeld door 
Lijnspotters

-Infopunt in het station
-- Nieuwsbrief
-e-newsletter (De Lijn)

Pendelaars

SeptemberJuliJuni



Specifiek per doelgroep

-Website PGSP-Website PGSP-Mail met flyer
-Website PGSP

- bewonersbriefHandelaars en 
bedrijven

-Website pgsp/De 
Lijn

-Flyers in de 
agenda’s
-Website PGSP/De 
Lijn
- e-mail

- KlankbordgroepScholen

Augustus

- Zwelplannen
-

Blinden/slechtz

SeptemberJuliJuni


