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Informatiebrief:  
voorbereidende werken in de K. Fabiolalaan tussen Tenderstraat 
en K. Boudewijnstraat voor het bouwen van de zijarm van De Link. 
  
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
  
Op 26 en 27 april 2012 wordt een torenkraan geplaatst in de K. Fabiolalaan ter hoogte 
van het zebrapad tussen de tramperrons van Lijn 1 (zie foto op keerzijde). De K. Fabiolalaan 
wordt tussen de Tenderstraat en K. Boudewijnstraat gedurende die twee dagen afgesloten 
voor het autoverkeer en fietsers. Zij moeten tijdelijk omrijden via de Aaigemstraat. 
Voetgangers dienen over te steken en het voetpad langsheen de huizen te gebruiken. 
 
De torenkraan zal worden ingezet voor de opbouw van de zijarm van de Link. 
Vanaf 2 mei tot aan het bouwverlof in juli 2012 worden hiervoor al de eerste 
voorbereidende werken uitgevoerd.  
De K. Fabiolalaan blijft in deze periode open voor het autoverkeer, maar het fietspad zal  
worden ingenomen door de werf. Hierdoor zullen fietsers ter hoogte van de werfzone ook 
de rijweg moeten volgen. Voetgangers dienen gebruik te maken van het voetpad langs de 
huizen (zie plan op keerzijde).  
We willen u hierbij ook informeren dat er geregeld werfverkeer zal zijn in die periode. 
 
Na het bouwverlof starten we dan met de bouw van de zijarm van De Link. Verdere 
informatie hierover volgt later. 
  
 
We verontschuldigen ons voor het ongemak. 
 
Met vriendelijke groeten 
Het Infopunt project Gent Sint-Pieters 
 
Nog vragen? 
Aarzel niet om contact op te nemen met het Infopunt als u nog vragen heeft of verdere inlichtingen wenst. U 
kunt ons bellen tijdens de kantooruren op het nummer 09 241 24 11 of mailen naar 
info@projectgentsintpieters.be  
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K. Fabiolalaan afgesloten voor autoverkeer op 26 en 27 april 2012 voor het plaatsen van 
een torenkraan. 

 
 
K. Fabiolalaan werfzone voorbereidende werken zijarm “De Link” vanaf 2 mei tot 
bouwverlof juli 2012. 

 


