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Uitbreiding zone 30 in Sint Amandsberg en Oostakker Lourdes 
 

Beste bewoner 

In de loop van de maand februari 2022 breiden we de zone 30 in jouw wijk uit. Dit doen 

we  om de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit in je buurt te verhogen. 

Zodra de nieuwe verkeersborden er staan, geldt de aangeduide snelheidsbeperking. De 

nieuwe zone 30 is omsloten door de R4, de Antwerpsesteenweg en de as Hogeweg - 

Grondwetlaan.       

De as Grondwetlaan – Hogeweg blijft gedeeltelijk 50 km/u net zoals de N70a tussen de 

Nieuwelaan en de August van Geertstraat. Meer details zie je op het plan op de 

achterzijde van deze brief. 

Waarom wordt de zone 30 ingevoerd? 
 

Trager verkeer zorgt voor een aangenamere, veiligere, schonere, gezondere en meer 

kindvriendelijke stad. De zone 30 verhoogt de verkeersveiligheid en vermindert het 

sluipverkeer door de straten van jouw wijk. 

Uit onderzoek blijkt dat de invoering van een zone 30 duidelijk effect heeft op de 

gemiddelde snelheid van het autoverkeer. Dankzij de snelheidsbeperking tot 30 

kilometer per uur is het aantal verkeersongevallen in Gent de afgelopen jaren fors 

gedaald. In de eerste weken na de invoering van de zone 30 plaatsen we 

snelheidsindicatieborden om weggebruikers attent te maken op hun snelheid. De politie 

houdt ook een oogje in het zeil en er volgen zeker nog snelheidscontroles. 

Als je graag zelf de mensen in de wijk attent maakt op het nieuwe snelheidsregime kan 

je een affiche of gevelbord aanvragen bij het Mobiliteitsbedrijf. Stuur hiervoor een 

mailtje naar mobiliteit@stad.gent. 

Meer informatie 

Heb je nog vragen? Dan kan je bij het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent terecht: aan de balie 

na afspraak, 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 
3 januari 2022) 

 

 

 

 

 

 

Mieke Hullebroeck Filip Watteeuw 

Algemeen directeur Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw 
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