Gent, 13 juni 2022

Bewonersbrief: afvoer van grond voor verbouwing station
Beste buurtbewoner,
Op 10 juni 2022 zijn de graafwerken voor de verbouwing van het station Gent-Sint-Pieters
opnieuw gestart. Daarna worden de funderingen gebouwd die als basis dienen voor de
kolommen, de spoorbakken, de perrons en het dak van de sporen 6 en 7.
Afvoer van grond
Tot 11 juli zal een deel van de uitgegraven grond worden afgevoerd. Dit brengt frequent
werfverkeer met zich mee. Niet alle grond zal evenwel worden afgevoerd: een gedeelte van
de afgegraven grond wordt op de werf gestockeerd en later hergebruikt.
De afvoer van grond zal voornamelijk via de oude trambedding in de Sint-Denijslaan in de
richting van de Kortrijksesteenweg verlopen. Het werfverkeer rijdt daar in zijn eigen bedding.
Vanaf het kruispunt met de Kortrijksesteenweg komt het werfverkeer op de openbare weg
om via Sterre weg te rijden.
De aannemer is er zich van bewust dat dit een druk fietspunt is en neemt dan ook de nodige
veiligheidsmaatregelen onder andere door een steward in te zetten. Vrachtwagenchauffeurs
zijn op de hoogte van het drukke fietsverkeer.
Er wordt opnieuw een wielwasinstallatie ingezet die de vrachtwagens reinigt en ervoor zorgt
dat er zo weinig mogelijk zand of modder op de openbare weg terecht komt.
Bouwverlof
We willen u hierbij ook alvast op de hoogte brengen van het bouwverlof van de aannemer:
tussen 11 juli en 31 juli zullen er nauwelijks werken worden uitgevoerd.
Met vriendelijke groeten
Infopunt Project Gent Sint-Pieters
Vragen?
U kunt bij het Infopunt steeds terecht als u vragen of opmerkingen heeft over deze werken. Dit kan via
info@projectgentsintpieters.be, of telefonisch tijdens de openingsuren op 09 241 24 11. U kunt
langskomen in het Infopunt op dinsdag- en donderdagnamiddag van 13.30u tot 17 uur en op
woensdag van 9 tot 12 uur en van 13.30u tot 17 uur. Als u op een ander moment wil langskomen, kunt
u ons best contacteren om een afspraak te maken.
Het Infopunt bevindt zich in de Prinses Clementinalaan 215, in de rode container naast het station.
Neem ook een kijkje op onze site voor meer informatie over de werken:
www.projectgentsintpieters.be.

