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28 januari 2021   

Weren doorgaand vrachtverkeer omgeving Muide: tijdelijke 
maatregel 

 
Beste bewoner 

Eind oktober liep de Meulestedebrug schade op door een aanvaring met een 

binnenschip en werd de brug gesloten voor de noodzakelijke herstellingen. 

Hierdoor rijdt er veel doorgaand zwaar verkeer door de wijk Muide-Meulestede. De 

veiligheid en de leefkwaliteit wordt hierdoor sterk aangetast. 

Om de omgeving van de Muide en Meulestede zo maximaal mogelijk te vrijwaren van 

het doorgaand vrachtverkeer werden al een aantal maatregelen genomen zoals o.a. 

communicatie langsheen de E34 in Zelzate en de R4 in Merelbeke. Tevens werd de 

tonnagebeperking (met uitzondering voor plaatselijk verkeer) herhaald op borden in de 

omgeving van de wijk Muide-Meulestede.  

Er is echter vastgesteld dat de uitzondering die gemaakt werd voor plaatselijk 

vrachtverkeer moeilijk te handhaven is.  

 

Nieuwe maatregel: tijdelijk verbod op vrachtverkeer (+3,5 ton) op de Muidebrug 

In samenspraak met de politiediensten voert de Stad Gent een tijdelijk verbod voor 

vrachtverkeer (+3,5 ton) in op de Muidebrug. Zwaar verkeer mag dus niet meer over de 

Muidebrug rijden. 

Dit verbod is niet van toepassing voor: 

- Prioritaire voertuigen (politie, brandweer, ambulance…) 
- IVAGO 
- Personenvervoer zoals bussen van De Lijn, autocars en shuttles 

Zwaar verkeer kan de wijk dan enkel nog in via de Pauwstraat. Maar doorgaand zwaar 

verkeer is niet meer mogelijk. 

Signalisatie 

Op de brug zelf wordt een C23-bord geplaatst. Op de wegen die aansluiten op de brug 

wordt het C23-bord voorzien van een blauw onderbord met daarop vermeld binnen 

hoeveel meter het verbod ingaat. 
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Wanneer wordt de aanpassing uitgevoerd? 

De signalisatie wordt geplaatst begin februari. Het verbod gaat in van zodra de 

signalisatie geplaatst is en blijft geldig tot de nodige herstellingswerken uitgevoerd zijn 

aan Meulestedebrug. Tijdens de evaluatie zal ook bekeken worden of het verbod ook 

van kracht zal zijn tijdens de bouw van de nieuwe Meulestedebrug.  

 

Meer informatie 

Heb je nog vragen, wens je bijkomende informatie of een afspraak? Dan kan je bij het 

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent terecht: aan de balie (na afspraak) op maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, dinsdag 

tussen 16.30 en 19 uur, gesloten op donderdag; telefonisch via tel. 09 266 28 00 of per 

mail via mobiliteit@stad.gent. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
 

 Voor de burgemeester (bij delegatiebesluit van 
24 januari 2019) 

 

 

 

Mieke Hullebroeck  Filip Watteeuw 

Algemeen directeur  Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw 
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