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Bewonersbrief 
Departement Welzijn en 

Samenleving 

Stad Gent 

25 januari 2023 

Tijdelijk nooddorp –  
Levering woonunits  

 

 

 

Beste buurtbewoner 

 
Vanaf 30 januari start de levering en plaatsing van de eerste woonunits. De 
levering gebeurt met grote en brede opleggers. Om door de Eikstraat te 
kunnen manoeuvreren, kan er op momenten van levering niet op straat 
geparkeerd worden. Op het plan in bijlage is aangeduid waar er 
parkeerverbod (rode en gele zone) geldt en waar de tijdelijke uitwijkplaatsen 
voor de buurtbewoners (blauwe zone) zijn.  
 
De leveringen zullen helaas hinder met zich meebrengen, waarvoor onze 
excuses. We stellen alles in het werk om die zo beperkt mogelijk te houden. 
Hieronder geven we een overzicht van de vooropgestelde leveringsdata met 
parkeerverbod en mogelijke hinder. Deze data kunnen wijzigen door weer of 
andere onverwachte omstandigheden! 
 

Momenten van levering (onder voorbehoud) 
 
30 januari tot en met 10 februari:  
Levering van 21 wooneenheden met 3 slaapkamers op weekdagen tussen 6 
en 19 uur, rekening houdend met het charter werftransport voor de 
verkeersveiligheid. Een zone in het begin van de Eikstraat (gele zone op het 
plan) wordt gebruikt  als bufferzone voor het tijdelijk plaatsen van de 
transporten. 
 
Parkeerverbod:  

• Van 30 januari om 6 uur tot en met 10 februari om 19 uur op 
weekdagen in de rode zone van de Eikstraat. 

• Vanaf 30 januari tot en met 10 februari, ook tijdens de weekends, in 
de gele zone. 

 
Mogelijke hinder:  

• Doorgaand verkeer kan voor korte periodes tijdens de levering 
verhinderd zijn. 
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16 februari: 
De levering van 8 wooneenheden met 2 slaapkamers gebeurt met 
uitzonderlijk transport, dat ’s nachts moet gebeuren. De eerste 4 transporten 
zullen rond middernacht aankomen in de Eikstraat en voorlopig geplaatst 
worden in de gele zone. Vanaf de middag worden ze naar het terrein van het 
nooddorp overgebracht. De overige 4 transporten komen in de Eikstraat aan 
omstreeks 5 uur en worden onmiddellijk begeleid naar het terrein van het 
nooddorp. Tegen 17 uur zijn alle werken en transporten beëindigd. 
 
Parkeerverbod: 

• Van 15 februari om 20 uur tot en met 16 februari om 17 uur in de 
rode en gele zone in de Eikstraat. Ook in de blauwe zone in de 
Eikstraat tegenover de gele zone is er een parkeerverbod.  

 
Mogelijke hinder: 

• Lichthinder tijdens de nacht: De transporten en hun begeleiding zijn 
voorzien van functionele- en veiligheidsverlichting. Dit is nodig om de 
transporten veilig te laten verlopen. Ook op het terrein van het 
nooddorp wordt extra verlichting voorzien voor de veiligheid. 

• Geluidshinder door het transport.  

• Er is tijdens de transporten tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk 
in de Eikstraat. De hinder kan duren tot 17 uur. 

 
21-23 februari: 
Het transport van 11 wooneenheden met 1 slaapkamer komt in functie van 
de planning van de transporteur in de Eikstraat aan kort voor middernacht op 
21 of 22 februari of kort voor 6 uur op 22 en 23 februari. 
 
Parkeerverbod: 

• Van 21 februari vanaf 20 uur tot en met 23 februari om 17 uur voor de 
gele en rode zone in de Eikstraat. 

 
Mogelijke hinder: 

• Lichthinder rond middernacht of 6 uur afhankelijk van de planning van 
de transporteur. 

• Er zal geringe geluidshinder zijn. 

• Beperkte verkeershinder doorheen de dag. 
 

8 en 9 maart: 
Opnieuw worden er 8 wooneenheden met 2 slaapkamers geleverd met 
uitzonderlijk transport. De eerste 4 transporten komen rond middernacht aan 
in de Eikstraat en worden tijdelijk in de gele zone geplaatst. Rond de middag 
worden ze overgebracht naar het nooddorp. De andere 4 transporten 
arriveren omstreeks 5 uur in de Eikstraat en worden onmiddellijk begeleid 
naar het nooddorp. 
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Parkeerverbod: 

• Van 8 maart om 20 uur tot en met 9 maart om 17 uur in de gele en 
rode zone in de Eikstraat, ook in de blauwe zone tegenover de gele 
zone. 

 
Mogelijke hinder: 

• De verlichting die nodig is om het transport veilig te laten verlopen, 
kan zorgen voor lichthinder tijdens de nacht. 

• Geluidshinder door het nachtelijke transport. 

• Er zal tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Eikstraat 
tijdens de transporten. De hinder kan duren tot 17 uur. 

 
5 en 6 april: 
De 5 wooneenheden met 3 slaapkamers worden met uitzonderlijk transport 
geleverd tijdens de nacht van 5 op 6 april.  
 
Parkeerverbod: 

• Vanaf 5 april om 20 uur tot en met 6 april om 17 uur in de rode en 
gele zone in de Eikstraat, ook in de blauwe zone tegenover de gele 
zone. 

 
Mogelijke hinder: 

• De verlichting op het terrein en van de transporten en hun begeleiding 
kunnen zorgen voor lichthinder. 

• Geluidshinder door nachtelijk transport. 

• Er zal gedurende een deel van de dag geen doorgaand verkeer 
mogelijk zijn in de Eikstraat. 

 
Op de momenten van levering wordt er ook steeds om 6 uur een hijskraan op 
het terrein van het nooddorp verwacht. De hijswerken zelf vatten aan om      
7 uur. 
 
De bovenstaande planning is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen 
door weer of andere onverwachte omstandigheden. Voor de meest recente 
planning of mogelijke wijzigingen: check de website! 
  

Meer info?  

        www.stad.gent/nooddorp  
 nooddorp@stad.gent 

       

Met vriendelijke groeten  

 

 

Team Oekraïne 

mailto:nooddorp@stad.gent
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• Rode zone: parkeerverbod tijdens leveringen 

• Gele zone: parkeerverbod. Is zone voor tijdelijk stationeren van opleggers  

• Blauwe zone: tijdelijke uitwijkplaatsen voor buurtbewoners om te parkeren 

tijdens parkeerverbod, behalve de blauwe zone tegenover de gele zone op 16 

februari, 8 en 9 maart en op 5 en 6 april. 


