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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Op mijn schriftelijke vraag nr. 1440 van 30 juni 2021 over de tijdelijke overgang voor
fietsers en voetgangers bij de herbouw van de Spanjeveerbrug in Mendonk antwoordde
minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Voor de herbouw van de
Spanjeveerbrug is de ontwerpstudie door de bouwheer (De Vlaamse Waterweg nv)
momenteel in uitvoering. Het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning wordt
samengesteld en er wordt regelmatig met de stad Gent overleg gepleegd rond het
ontwerp. Uit eerder overleg werd geen noodzaak tot het voorzien van een tijdelijke
kruising van de Moervaart tijdens de werken aan de Spanjeveerbrug vastgesteld. Gezien
de recente vraag hierover worden de mogelijkheden daartoe door De Vlaamse Waterweg
nv onderzocht.
In 2021 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en zal de aanbesteding van de
werken doorgaan. In 2022 wordt de uitvoering van de werken voorzien. De
projectmethodologie rond decreet basisbereikbaarheid loopt voor dit project.
Dit laatste betekent dat er een formeel overlegforum bestaat met een stuurgroep overleg
conform de projectmethodologie van het mobiliteitsbeleid en de basisbereikbaarheid.
Deze stuurgroep zal vermoedelijk eind augustus of in september plaatsvinden. De leden
van de stuurgroep voor dit project (waarbij ook de stad Gent wordt uitgenodigd) zullen
hun aanbevelingen samen brengen tot er een consensus is over het dossier en de vraag tot
een tijdelijke voorziening voor fietsers en voetgangers. Deze consensus houdt rekening
met budget, kwaliteit, technische haalbaarheid, doorlooptijd en hinder.
Er is een goede samenwerking tussen de betrokken diensten van zowel de stad Gent als
mijn administratie van De Vlaamse Waterweg nv in tal van dossiers. Eveneens voor de
herbouw van de Spanjeveerbrug en de specifieke vraag of er een tijdelijk alternatief voor
fietsers en voetgangers moet of kan voorzien worden zijn de diensten constructief met

elkaar in overleg. Ik wacht het resultaat van de onderlinge bespreking en de
projectstuurgroep af.”
Vandaar mijn vragen aan de schepen.
Vraag:

1/ Is de schepen bereid om een tijdelijke overgang voor traag verkeer mee te verdedigen
in de stuurgroep?
2/ Kan de schepen meer inzicht geven in het ontwerp van de brug?

Antwoord

vooreerst wil ik u bedanken voor uw vraag en bekommernis.
Natuurlijk ben ik bereid om een tijdelijke overgang voor traag verkeer mee te verdedigen
in de stuurgroep. Ik kan zelfs een primeur meegeven:
De stuurgroep had vorige week plaats en de Vlaamse Waterweg heeft toegezegd om een
veer te voorzien gedurende de onderbreking van de brug. De bedieningstijden van het
veer zijn nog niet definitief maar zullen hoogstwaarschijnlijk de volgende zijn:
 2 shifts in de week en 1 shift in weekend
 Week: van 5u tot 20u
 Weekend: halve capaciteit ½ in tijd (uren nog te bepalen),
Ik kan dus beamen dat er een goede samenwerking is tussen de betrokken diensten van de
stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv in tal van dossiers en ook in dit dossier.
Kan ik meer inzicht geven in het ontwerp van de brug?
Hiervoor verwijzen we naar het antwoord dat U door de bevoegde Vlaams Minister werd
overgemaakt op 18 mei 2021. Ik denk dat hier al besproken is hoe de brug er ongeveer
zal gaan uitzien. Het staat alleszins vast dat de stalen baileybrug niet behouden kan
worden en vervangen wordt door een nieuwe brug uit gewapend beton.
De Vlaamse Waterweg is bouwheer van deze brug. Momenteel zijn zij bezig met de
ontwerpstudie en later zal ook een aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning
worden samengesteld. De plannen zullen dan ook ikv openbaar onderzoek ontsloten
worden. Ik wil hier echter niet vooruit lopen op de initiatieven van de Vlaamse
Waterweg. U kan altijd inzagerecht via het Vlaams Parlement vragen naar de initiatieven
van DVW.

