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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Eind oktober vroeg ik u schriftelijk naar de verkeerssituatie op de R4 Oostakker-Noord
en meer specifiek over de problematiek van Vega Benelux, een bedrijf dat Volvo Trucks
ondersteunt in het uitleveren van hun vrachtwagens. Het bedrijf kampt met problemen
wat de te volgen route betreft en vraagt de openstelling van de parallelweg.
U heeft aangegeven dat dit niet opportuun is en dat er op dinsdag 26 oktober een overleg
was voorzien tussen het bedrijf en de bereikbaarheidsadviseurs. Vanuit het bedrijf deelt
men mee dat men hier echter niet van op de hoogte was en dat er geen overleg heeft
plaats gevonden.
Vraag:

Kan er alsnog met het bedrijf in overleg worden gegaan? Zij gaan inmiddels zelf op zoek
naar een zo verkeersveilig mogelijke route. De Drieselstraat is immers afgesloten vanaf
de Antwerpsesteenweg, waardoor alle vrachtwagens de omleiding moeten volgen via
Palingstraat en de Smalle Heerweg, zowel heen als terug.
Deze straten zijn niet geschikt voor intensief vrachtverkeer, zeker niet in combinatie met
al het ander verkeer van en naar Oostakker centrum, waaronder veel (schoolgaande)
fietsers.

Antwoord

Het Agentschap Wegen en Verkeer is de opdrachtgevende dienst voor deze werken.

AWV stelt voor werken van deze grootorde een bereikbaarheidsadviseur aan die in direct
contact met de betrokken bewoners en bedrijvers treedt om tot oplossingen te komen. De
bereikbaarheidsadviseur meldde ons dat Vega inderdaad contact had opgenomen met
hen. Daaropvolgend werden ze uitgenodigd op een overleg om de situatie te bespreken.
De openstelling van de parallelweg is niet mogelijk wegens technische redenen. De
oplossing is een iets langere, maar veiligere route. Komende van Volvo Trucks rijden ze
via Schansakker op de R4 tot in Destelbergen. Van daaruit kunnen ze de N70 oprijden in
Lochristi, waardoor ze rechtsaf de Drieselstraat kunnen inrijden. Zo vermijden ze
Palingstraat(je) en de smalle Smalleheerweg.
De fasewissel van fase 3 naar fase 4 van de werken op de N70 gebeurde concreet op
maandag 22/11/2021 voor 7u00 ’s ochtends. In deze volgende fase 4 schuift de werf op
naar Gent toe en is de Drieselstraat weer bereikbaar. Volgens de huidige planning zal de
situatie met linksafverbod ter hoogte van de Drieselstraat zich normaliter niet voordoen.
We houden bij elke nieuwe hinder maximaal rekening met de transporten van Vega,
binnen de mate van het mogelijke.

