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          Gent, 7 juli 2010 
 

Informatiebrief voor de bewoners van de Koningin Elisabethlaan,  
Kortrijksesteenweg en zijstraten 
 
Geachte mevrouw, Geachte heer, 
 
Met deze bewonersbrief willen wij u informeren over de huidige stand van zaken met 
betrekking tot de werken in uw buurt en u eveneens inlichten over de werken die 
gepland zijn voor augustus 2010.  
 
1) Koningin Elisabethlaan 
De werkzaamheden in de K. Elisabethlaan verlopen momenteel volgens planning. In deze 
laatste week voor het bouwverlof (begint op maandag 12 juli 2010) is de aannemer bezig 
met het plaatsen van waterslikkers en met de verharding van de parkeerplaatsen. 
Vrijdag wordt de werf opgeruimd en klaar gemaakt voor het bouwverlof. Als alles 
verloopt zoals voorzien zal de Koningin Elisabethlaan volledig afgewerkt zijn tegen einde 
september 2010 
 
2) Kortrijksesteenweg 
Vele bewoners en passanten hebben ongetwijfeld al opgemerkt dat er tussen de R40 en 
de Meersstraat er rioleringswerken worden uitgevoerd. Dit moet de werkzaamheden op 
de Kortrijksesteenweg sneller laten verlopen in de volgende fase. Deze eerste deelfase 
wordt nog voor het bouwverlof afgewerkt.  
 
De volgende fase begint op dinsdag 3 augustus 2010. De oneven zijde (kant van het 
Citadelpark) van de Kortrijksesteenweg wordt dan door de aannemer ingericht voor 
heraanleg. Er zal gewerkt worden met twee ploegen die respectievelijk van aan de R40 
en van aan de K. Elisabethlaan vertrekken en naar elkaar toe werken. Nadat het asfalt 
verwijderd is, staan volgende werken op het programma: 

• plaatsen van een gescheiden rioleringstelsel (regenwater en afvalwater), 
• creëren van nieuwe brede trottoirs 
• aanleggen van een comfortabel fietspad 
• plaatsen van nieuwe sporen in een eigen trambedding 
• gieten van een nieuwe asfaltlaag 

Deze fase zal – in normale omstandigheden - voltooid zijn begin november 2010. 
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2.1 Nachtwerk 
In de eerst week van augustus in de nacht van 5 op 6 augustus, plant de aannemer 
nachtelijke werkzaamheden. Ter hoogte van café De Karper wordt een riolering 
aangelegd die de tramsporen dwarst. Hiervoor moeten de sporen plaatselijk verwijderd 
worden. Dit kan enkel ’s nachts gebeuren. De werken beginnen om 22u en zullen voltooid 
zijn tegen 5uur ’s ochtends. De hinder voor buurtbewoners wordt zoveel als mogelijk 
beperkt. 
 
2.2 Tram in beide richtingen op 1 december 
Aangezien alle projectpartners zich tot doel hebben gesteld de tram op twee sporen – 
en dus opnieuw in beide richtingen te laten rijden tegen 1 december 2010 - worden ook 
de sporen langs de even zijde (kant Sint-Paulus) vernieuwd. Concreet betekent dit dat 
van het ogenblik dat de sporen ‘oneven zijde’ gebruiksklaar zijn, men aansluitend ook de 
sporen ‘even zijde’ zal vernieuwen.  
 
Omleiding 
Het verkeer en de tram rijden in de richting van het station. Het verkeer dat richting 
stad wil, wordt tijdens deze fase via de Leopold II laan naar de R4O geleid. Alle 
zijstraten langs de oneven zijde lopen dood op de Kortrijksesteenweg. Vanaf 3 augustus 
2010 geldt er een parkeerverbod langs de oneven kant van de Kortrijksesteenweg. 
Hierbij ingesloten vindt u een omleidingskaart.  
 
 
 
 
 
 
Voor de burgemeester        
(bij delegatiebesluit van 3 januari 2007)     
Karin Temmerman      Martine De Regge  

 
 
Schepen van Stadsontwikkeling,     Schepen van Openbare Werken, 
Mobiliteit en Wonen      Stadswoningen en  
        Rationeel Energiegebruik 
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Naargelang de aard, kan u met uw vragen terecht bij: 
 
Contactpersoon Contactgegevens 
Micha Tillaert (vertegenwoordiger KEL) 
 
 
Alfred Lear (vertegenwoordiger KSW) 

0475/31. 66.69 
micha.tillaert@hotmail.com 
 
0496/30.62.11 
alfred.lear@telenet.be 

Fabian Van De Velde 
 
Algemene informatie 
Communicatie - doorgeefluik 
Minder – hinder 

Stad Gent 
Infopunt – CIVITAS 
Koningin Maria-Hendrikaplein 2 
9000 Gent 
09/241.28.02 
fabian.vandevelde@gent.be 

Raf Lucas  
Frederik Cantré 
 
 
Aannemer / werfverantwoordelijken 

raphael.lucas@colas.be 0475/71.99.22  
frederik.cantre@colas.be 0475/49.37.93 
NV WEGEBO 
Nestor Martinstraat 315 
1082 BRUSSEL 

Ing. Marc Despriet 
Nick Van Eetvelde  
 
 
Controle werf 
Werfopvolging 
Aansluiting regenwaterpijp 

marc.despriet@gent.be 
nick.vaneetvelde@gent.be  
0476/89.64.32 
Stad Gent  
Dienst Wegen, bruggen en waterlopen 
W. Wilsonplein 1 
9000 Gent 
09/266.79.00 

Isabelle Colbrandt 
 
 
Omleiding tram 

De Lijn Oost-Vlaanderen 
Communicatie en Relatiebeheer 
Brusselsesteenweg 361  
9050 Gentbrugge 
tel. 09/210.94.62 

Parkeerbedrijf Stad Gent 
 
 
 
Parkeren en bewonerskaart 

Parkeerbedrijf Stad Gent 
Sint-Michielsplein 9 
9000 Gent 
tel: 09/266.28.00  
parkeerbedrijf@gent.be 
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