
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: Stand van zaken m.b.t. heraanleg K. Elisabethlaan en Kortrijksesteenweg 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
In de periode van augustus 2009 tot het najaar van 2010 wordt de volledige K. Elisabethlaan en 
een deel van de Kortrijksesteenweg (het stuk tussen de binnenring R40 en de K. Elisabethlaan) 
heraangelegd, inclusief het kruispunt van de R40 met de 
Kortrijksesteenweg/Kortrijksepoortstraat.  
 
Tijdens een eerste infomarkt van 17 november 2008 kon u de plannen daarover uitgebreid bekijken. 
Binnenkort nodigen wij u uit op een tweede informatieavond, op dinsdag 15 september 2009. Noteer 
alvast de datum. Details (juiste plaats en uur) vindt u later in uw brievenbus. Deskundigen van de Stad 
Gent (dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en dienst Mobiliteit), van De Lijn, van het Agentschap 
Wegen en Verkeer en van het Project Gent Sint-Pieters spreken dan over de gedetailleerde fasering 
van de werkzaamheden.  
 
Ik herhaal hier nog even de grote lijnen van het project, volgens de huidige planning. Zo kunt u 
eventueel maatregelen treffen voor uw woning of handelszaak.  
 
K. Elisabethlaan:  
In augustus en september 2009 voeren de nutsmaatschappijen de voorbereidende werken in de K. 
Elisabethlaan uit. Alle leidingen onder de trottoirs worden in orde gemaakt.  
Vanaf oktober 2009 wordt de trambedding heraangelegd en wordt het volledige wegdek, van gevel 
tot gevel, vernieuwd. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel ingegraven (aparte buizen voor 
regenwater en afvalwater). Eerst zal - gezien vanaf het station - de rechterzijde van de laan 
gerenoveerd worden (de kant van het Citadelpark) en dan de linkerzijde (Sint-Pauluskant). Begin 
2010 zal de K. Elisabethlaan afgewerkt zijn. 
 
Kortrijksesteenweg:  
In oktober, november en december 2009 worden de nutsleidngen in het trottoir vervangen. 
Begin 2010 wordt de trambedding en het volledige wegdek van gevel tot gevel heraangelegd. De 
aannemer start - gezien vanaf het station - aan de linkerkant (Sint-Paulus), daarna de rechterkant 
(kant van het Citadelpark). De Kortrijksesteenweg zal heraangelegd zijn tegen het najaar van 2010. 
 
Hebt u hierover vragen, aarzel dan niet het Infopunt Project Gent Sint-Pieters te contacteren: 
info@projectgentsintpieters.be of 09 241 24 11, K. Maria-Hendrikaplein 2, 9000 gent.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 
Martine De Regge 
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik  


