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    5 augustus 2015 

 

 

Vrijdag 7 augustus: start fase 2 werkzaamheden P. Clementinalaan + wijziging verkeerssituatie 

 
 
Beste bewoner 

 
Sinds maandag 27 juli 2015 werken we aan de tram- en busbaan in de Prinses Clementinalaan. Het 
gaat vlot, want het zuidelijke deel (kant treinsporen) van de rijbaan is zo goed als afgewerkt. 

Op vrijdag 7 augustus gaat dan ook fase 2 van start. Vanaf dan zullen we aan het noordelijke deel 
(kant stadscentrum) van de Prinses Clementinalaan werken. Daardoor verandert ook de 
verkeerssituatie. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen die vanaf vrijdag tot het einde van 
de werkzaamheden gelden, zoals gecommuniceerd in de eerste bewonersbrief die u kreeg. 

• voor autobestuurders: vanaf vrijdag 7 augustus is er in de Prinses Clementinalaan 
plaatselijk eenrichtingsverkeer richting de Burggravenlaan. Ook de parkeerplaatsen aan die 
kant van de rijbaan zijn beschikbaar. Doorgaand autoverkeer is verboden; 
 

o wie van de Kortrijksesteenweg komt, kan het Sint-Pietersstation, de Koning 
Albertlaan en de Prinses Clementinalaan bereiken via de Koningin Astridlaan of de 
Koningin Elisabethlaan; 
 

o in de Oostendestraat is er tweerichtingsverkeer. De straat is enkel bereikbaar vanaf 
de Koningin Astridlaan en loopt dood aan de kant van de Prinses Clementinalaan. 

Op de achterzijde van deze brief vindt u een kaart met de omleidingen voor autobestuurders. 

• voor voetgangers en (brom)fietsers: de Prinses Clementinalaan blijft toegankelijk in beide 
richtingen. Signalisatie zal duidelijk aangeven langs waar de fietsers moeten rijden. 
 

• voor gebruikers van het openbaar vervoer: er verandert niets. Tram 4 rijdt tot het einde 
van de werkzaamheden niet tussen het Sint-Pietersstation en de eindhalte Gent 
Zwijnaardebrug. Een pendelbus vervangt de tram. Meer informatie vindt u aan de haltes en 
op www.delijn.be/gent. 
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Hebt u nog vragen? 
 
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Jamilia Knockaert, medewerker externe communicatie 
van De Lijn Oost-Vlaanderen; via jamilia.knockaert@delijn.be of telefonisch via 09 211 92 31. 

Wegenwerken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Wij doen er alles aan om de hinder tot 
een minimum te beperken en hopen dat we op uw begrip mogen rekenen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Tania Fierens 
Hoofd Communicatie 


