Gent, 16 juni 2022

Bewonersbrief: oude tramtunnel afgesloten van 21/06 tot 4/07
Beste buurtbewoner,
Momenteel wordt de kelder uitgegraven ter hoogte van de sporen 6 en 7. Daarvoor moet de
doorloopcontainer ter hoogte van de oude tramtunnel tijdelijk worden weggenomen. De oude
tramtunnel zal daarom afgesloten zijn ter hoogte van de sporen 6 en 7 en dit tussen 21
juni en 4 juli.
De werken worden uitgevoerd tussen 6 en 22 uur en mogelijks ook op zaterdag. Er vindt
geen nachtwerk plaats. Er kan lawaaihinder zijn. De aannemer neemt alle voorzorgen om de
hinder te beperken.
Gevolgen voor bereikbaarheid
-

Toegang tot de perrons:
 Komt u van het busstation?
o Dan kunt u de sporen 1 tot 5 bereiken via beide tunnels (oude tramtunnel en
centrale reizigerstunnel. De sporen 8 tot 12 zijn alleen te bereiken vanuit de
stationshal, door de centrale reizigerstunnel.
 Komt u van de Voskenslaan of Sint-Denijslaan?
o Dan kunt u de sporen 1 tot 5 alleen bereiken via de centrale reizigerstunnel.
o De toegang tot de sporen 8 tot 12 blijft bereikbaar langs beide ingangen aan
het Koningin Mathildeplein.
o De snelste route naar het busstation loopt via de huidige tramtunnel
(fototunnel).

-

Toegankelijke route door het station: zolang de oude tramtunnel afgesloten is,
wordt er een helling voorzien aan de centrale reizigerstunnel.

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.

Met vriendelijke groeten
Infopunt Project Gent Sint-Pieters

