
 

 

  
Gent, 29 augustus 2008 

 
 
 
BEWONERSBRIEF: korte afsluitingen van K.Fabiolalaan (2) 
 
 

Geachte, 
 
Met deze informatiebrief brengen wij u graag op de hoogte van de komende 
werkzaamheden in uw straat en de tijdelijke hinder die daarmee gepaard gaat. 
 

 
1. Opstellen van een tweede torenkraan in de bouwput:  
 
Op maandag 8 september 2008, vanaf 7 u. ’s morgens, tot vermoedelijk 10 
september 2008, 16 u. zullen wij de K. Fabiolalaan opnieuw volledig afsluiten 
tussen het huisnummer 20 (hoek Tenderstraat) en 55 (hoek Aaigemstraat).  
 
Om veiligheidredenen mogen er dan geen voertuigen of fietsen langs. Wij verzoeken u, 
als aangelande, de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen (auto tijdig uit garage halen, 
planning voor laden en lossen aanpassen...). Voetgangers zullen er wel nog doorkunnen. 
Het doorgaand verkeer blijft de in voege zijnde omleiding via de Aaigemstraat en de 
K.Boudewijnstraat gewoon volgen.  
 

2. Opstellen van een derde torenkraan:  
 
Op dinsdag 30 september 2008, vanaf 7 u. ’s morgens, tot vermoedelijk 
donderdag 2 oktober 2008 komt er ook een derde torenkraan in de werfput. Dan 
zal de K. Fabiolalaan volledig worden afgesloten tussen het huisnummer 1 (hoek 
K. Maria-Hendrikaplein) en 20 (hoek Tenderstraat).  
 
Dezelfde beperkingen en adviezen als onder nr. 1 van deze brief gelden dan. 

 
3. Herstellingswerken van de versmalde rijstrook:  
 

Begin september, en vermoedelijk vóór 9 september 2008 (precieze datum hangt 
af van de weersomstandigheden) zullen dringende herstellingswerken aan de 
kasseistrook worden uitgevoerd. Bedoeling is om het gedaver van voorbijrijdende 
vrachtwagens, en de waterplassen bij slecht weer te beperken. Deze 
herstellingswerken zullen ook tijdelijk een afsluiting van de rijstrook meebrengen.  
 
Dezelfde beperkingen en adviezen als onder nr. 1 van deze brief gelden dan. 



 

 

 
 

4. Ondergrondse gestuurde boring in de versmalde rijstrook:  
 
In het lange weekend van 8 tot en met 11 november 2008 zal de NMBS-Holding 
een glasvezelkabel van het seinhuis naar het Flandria Palace Hotel 
(districtsgebouw NMBS) op het K.Maria-Hendrikaplein plaatsen, via 
ondergrondse gestuurde boringen. Daarvoor moeten in van het versmalde deel 
van de K.Fabiolalaan enkele werkputten worden gedolven.  
 
Ook tijdens deze werken zullen de aangelanden vermoedelijk niet door kunnen rijden met 
de auto. Gelieve dus ook tijdens deze dagen rekening te houden met de beperkingen en 
adviezen zoals geformuleerd onder nr. 1 van deze brief.  
 
5. Zaterdagse werkzaamheden:  
 
Wij brengen u bij deze tenslotte op de hoogte van het feit dat er de komende maanden 
mogelijks ook op zaterdag arbeiders actief zullen zijn in de werfput, en dit en vroegste 
vanaf 8 u. ’s ochtends. Het zal gaan om niet-storend werk, vb ijzervlechten in de 
bouwput. Wij zien er streng op toe dat er tijdens de weekends geen grondtransporten, 
(beton)stortingen, of andere storende werken zullen plaatsvinden. 
 
 
Wij danken u voor uw begrip. Voor dringende praktische problemen kan u terecht op de 
werftelefoon 09 241 89 30.  
 
 

Greet Riebbels 

Coördinator Communicatie Project Gent Sint-Pieters 
Info@projectgentsintpieters.be  
T. 09 241 24 11  

Infopunt Kon.Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent 

 

 

 


