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27 januari 2023 
 

Verder verloop van het wijkmobiliteitsplan Dampoort – Oud 
Gentbrugge 

 

Beste bewoner 
 

  

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen met betrekking tot het stilleggen van de 

werken aan Gentbruggebrug wil de Stad Gent je informeren over het verdere verloop van 

het wijkmobiliteitsplan.  

 

Invoering wijkmobiliteitsplan 

 

De eerder meegedeelde invoerdatum van 3 april 2023 wordt niet meer aangehouden, de 

Stad Gent wacht de uitspraak in een lopende rechtszaak af. Afhankelijk van de uitspraak, 

wordt de invoerdatum opgeschoven naar het begin van de zomervakantie. 

Het wijkmobiliteitsplan Dampoort – Oud Gentbrugge zal dan ingevoerd worden zoals het 

goedgekeurd is in de gemeenteraad van 22 november 2021. Het eigenlijke plan kan je 

terug vinden op www.stad.gent/wijkmobiliteitsplan 

 

Met de invoering van het wijkmobiliteitsplan, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad, zal gemotoriseerd verkeer op de Gentbruggebrug nog steeds in beide 

richtingen over de brug kunnen rijden.  

 

Voorbereidende werken 

 

Om het wijkmobiliteitsplan te kunnen invoeren, moeten er een aantal werken worden 

uitgevoerd. Zo moeten er bijvoorbeeld verkeersborden worden geplaatst of belijning 

worden aangepast. Ook het kruispunt aan de voet van Gentbruggebrug, ter hoogte van 

het kruispunt Gentbruggestraat-Gentbruggebrug moet nog worden aangepast. De 

aanpassing van dit kruispunt zal worden gerealiseerd met tijdelijke ingrepen (belijning, 

betonblokken en beperkte infrastructuuraanpassingen). De brug wordt dus niet volledig 

afgesloten. Het verkeer, inclusief de bussen van De Lijn, zal over de brug kunnen blijven 

rijden.  

 

De werken aan de brug zelf en de definitieve inrichting van het kruispunt 

Gentbruggestraat-Gentbruggebrug wil de Stad Gent nog steeds laten uitvoeren maar na 

afronding van alle werken aan de Dampoortrotonde.  

  

Samengevat: 

- Voor de zomermaanden verandert de circulatie niet. 

- Het wijkmobiliteitsplan Dampoort – Oud Gentbrugge wordt ingevoerd aan het begin 

van de zomermaanden. Na de invoering kan verkeer in beide richtingen over de 

brug. 

- Het wijkmobiliteitsplan wordt ingevoerd zoals goedgekeurd door gemeenteraad op 

22/11/2021 

 

 

http://www.stad.gent/wijkmobiliteitsplan


. 
 

- Het kruispunt Gentbruggestraat-Gentbruggebrug, aan de voet van Gentbruggebrug, 

wordt ingericht met tijdelijke maatregelen. Tijdens de heraanleg zal de hinder 

beperkt zijn, zonder omleidingen voor De Lijn.  

- De infrastructuurwerken aan Gentbruggebrug en de definitieve inrichting van het 

kruispunt Gentbruggestraat-Gentbruggebrug worden uitgevoerd na afronding van 

de werken aan de Dampoortrotonde. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
 
 
 
 
 

 

Meer informatie 

Heb je nog vragen? Dan kan je bij het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent terecht: aan de balie 

na afspraak, gesloten op donderdag; telefonisch via tel. 09 266 28 00 of per mail via 

mobiliteit@stad.gent. Vermeld hierbij zeker het dossiernummer P-68738 

 
 

  

  

  

  

  
 

Mieke Hullebroeck 

algemeen directeur 

 

Filip Watteeuw 

schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte 

en Stedenbouw  
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