
27 maart 2019

PERSBERICHT:

Op woensdag 3 april, om 19u30, gaan Sofie Bracke (Open-VLD), Filip Watteeuw
(GROEN), Joris Vandenbroucke (sp.a), Stijn De Roo (CD&V), Bob Cammaert (N-VA), Johan
Deckmyn (Vlaams Belang) en Tom De Meester (PVDA) met elkaar in debat over het
verkeer in de Gentse zuidrand. De moderator is Soumaya Zaougui (Billie Bonkers).

Het debat gaat door in het ontmoetingscentrum de Nieuwe Melac in Zwijnaarde,
Dorpsstraat 31. De deuren gaan open om 19u. De toegang is gratis.

Het debat is een initiatief van het Overlegplatform Zwijnaarde, de Werkgroep voor Milieu
en Verkeer Sint Denijs Westrem en Afsnee en de Dekenij Borluut.

Aan de deelnemers van het debat werden vooraf vragen en voorstellen gemaild over:
1. het afsluiten van de R4-Binnenring op- en afrit Gestichtstraat,
2. het rechtstreeks aansluiten van bedrijven en bedrijventerreinen (in Zwijnaarde en

omgeving) op de R4, zodat het vracht- en het woon-werkautoverkeer niet meer door
woonwijken moet rijden,

3. de doelstellingen van het mobiliteitscoördinatiecentrum SPITS, alsook hoe en wanneer
deze doelstellingen zullen bereikt worden,

4. de heraanleg van de Ovonde, tussen het Technologiepark en Don Bosco Zwijnaarde,
met o.a. een tunnel voor fietsers en betere doorstroming van het autoverkeer,

5. het afsluiten van de illegale zijingangen van het Technologiepark aan de Tramstraat,
6. de locatie en de timing van de bouw van een parkeertoren op het Technologiepark,
7. het intunnelen van de snelwegen in en rond Gent, zoals o.a. de E40 in Sint-Denijs-

Westrem, en - in afwachting - een snelheidsbeperking tot 90 km/u,
8. fietsen aanmoedigen, maar conflicten tussen e-bikes en werkelijk traag verkeer

aanpakken; meer landelijke fietspaden aanleggen; fietsonveilige punten oplossen, ook
in functie van de zones 30; een kleine tunnel door een berm van de E40 boren voor
traagverkeer tussen Parkbosgebied en de Kortrijksesteenweg,

9. zwaar en sluipverkeer in Sint-Denijs-Westrem omleiden; een duidelijker
verkeersverloop op The Loop,

10. de heropening van het voorstadstationnetje St-Denijs-Westrem; een trambus op de
Kortrijksesteenweg tot St-Martens-Latem; gratis en veilige P+R’s aan openbaar vervoer
knooppunten, zowel voor auto’s als fietsen.

U leest meer op http://www.toekomstzwijnaarde.be en in een artikel, dat op 23 maart over
deze  problematiek verscheen in de dorpskrant ‘De Kiosk’ nr.49.
Meer inlichtingen: Peter Provenier | peter.provenier@telenet.be | 0474/83.58.15

Het debat is mogelijk dankzij de financiële steun van de stad Gent (met een Wijk aan zet
subsidie).
De pers is uiteraard welkom om verslag uit te brengen over dit debat. Indien
daarvoor specifieke faciliteiten gewenst zijn (inzake beelden, geluid, of
andere ..), aarzel niet om dit vooraf te vragen.


