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Uitnodiging 
  

 

28 november 2019 

Uitnodiging infomarkt 
12 december 2019 
Nieuwe toegangsweg en  
plannen Coca-Cola-site  

 

  

 
 
Beste buurtbewoner, 

 
De Stad Gent en Coca-Cola European Partners nodigen je van harte uit op een infomarkt  
op 12 december 2019 over de nieuwe ontwikkelingen op de Coca-Cola-site  en de nieuwe 
toegangsweg. 
 
 
Waarover gaat het? 

Stad Gent en Coca-Cola European Partners stellen elk hun plannen voor de Coca-Cola-site 
voor aan de buurt tijdens een infomarkt.  

 
• Nieuwe toegangsweg   

Stad Gent wil een  nieuwe toegangsweg aanleggen die het bedrijf rechtstreeks 
met de E17/R4 verbindt. Deze nieuwe toegangsweg zal het vrachtverkeer in de 
omliggende woonstraten verminderen.   

 
• Nieuwe plannen Coca-Cola-site  

Coca-Cola plant volgend jaar de bouw van een nieuw magazijn op de 
productievestiging in Gent. Dit hoogtechnologische magazijn zorgt voor extra 
opslagcapaciteit zodat er minder heen en weer moet gereden worden naar 
externe opslagplaatsen.  
 
 
 

Hoe verloopt de infomarkt? 
 
Je krijgt eerst een algemene voorstelling van beide projecten. Nadien kan je de plannen 
in detail bekijken en vragen stellen aan de infostanden van Stad Gent en van Coca-Cola 
European Partners. 
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Praktisch 
 
De infomarkt vindt plaats op donderdag 12 december 2019 op de site van Coca-Cola, 
Zwijnaardsesteenweg 811, 9000 Gent, parking voorzien. Je kunt de infomarkt bezoeken 
tussen 19 en 21u.  
 
 
 
Heb je vragen over deze brief? 
 
Neem dan contact op met Lieve Staes, Projectcommunicator – Projectbureau Ruimte -
Stad Gent, tel.: 09 266 77 60, e-mail: lieve.staes@stad.gent . 
 

We kijken uit naar je komst! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 

 

Mieke Hullebroeck 

 

 

Sofie Bracke 

 

 
 
Filip Watteeuw 
 

 

Algemeen directeur 
 

Stad Gent 

Schepen van Economie, 
Handel, Sport en Haven 

Stad Gent 

Schepen van Mobiliteit, 
Publieke Ruimte 
en Stedenbouw 
Stad Gent 

 
 
Bernard Santens 
Productiedirecteur 

Coca-Cola European Partners   

 
Dit infomoment is een organisatie van Stad Gent en Coca-Cola European Partners 
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