Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Aan de bewoners van de Bagattenstraat en omgeving

18 januari 2021
Infobrief m.b.t. de werken in de Bagattenstraat
Beste bewoner.
Eind december 2020 ontving je een bewonersbrief over de stand van zaken van de werken in de Bagattenstraat en
omgeving. De aannemer is ondertussen met de volgende fase van de wegenis- en rioleringswerken in de
Bagattenstraat (deel Nederkouter - Pollepelstraat) gestart. Die fase duurt vermoedelijk tot begin mei 2021, tenzij
onvoorziene omstandigheden of slecht weer voor vertraging zouden zorgen. Alle informatie over deze werken kan
je nalezen via www.stad.gent/bagattenstraat.
Verbod voor zwaar verkeer
Voor de veiligheid van de bewoners en van de schoolgaande jeugd weren we alle zwaar verkeer op schooldagen bij
het begin en einde van de schooluren.
Dit betekent concreet dat het tijdelijk, gedurende de periode van de werken, voor alle vrachtverkeer boven de 3,5
ton verboden is om in de zone Bagattenstraat/Savaanstraat/Ketelvest (zie rode arcering op de kaart hieronder) inen/of uit te rijden tijdens onderstaande momenten:

>
>

op alle weekdagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag):
vanaf 7u30 tot 8u30 en vanaf 15u30 tot 16u30
op woensdag vanaf 7u30 tot 8u30 en vanaf 11u30 tot 12u30

Bijkomende info:
> stilstaan en parkeren voor zwaar verkeer is wel toegelaten tussen deze uren
> deze tijdelijke maatregel gaat in op vrijdag 22 januari 2021 en zal ten minste gelden tot het najaar van
2021 (onder voorbehoud van eventuele noodzakelijke verlengingen)
> de signalisatieborden om dit in- en uitrijverbod aan te duiden plaatsen we op 22 januari 2021
> de afvalophaling door Ivago blijft ongewijzigd
> hulpdiensten mogen uiteraard steeds door
> bussen krijgen ook een uitzondering om tijdens deze uren in en uit de straat te rijden
> locaties waar het zwaar vervoer kan wachten tijdens bovenstaande uren zijn:
o Drongensesteenweg
o Nieuwelaan
o Wiedauwkaai
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Signalisatieplan
Het inrijverbod duiden we aan met dit verkeersbord:

In het plan hieronder geven we de omleiding voor het vrachtverkeer boven de 3,5 ton weer. De rode arcering duidt
aan waar de maatregel geldt.

Vragen over dit specifieke onderwerp?
•
Dhr. Gaëtan De Moor
Minder hinder adviseur
gaetan.demoor@stad.gent
0473 56 39 03

Met vriendelijke groeten
Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en
Stedenbouw

Mieke Hullebroeck
Algemeen Directeur
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