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12 april 2021   

Uitbreiding zone 30 in Gentbrugge  
 

Beste bewoner 

In de tweede helft van april breiden we de zone 30 in Gentbrugge 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 

uitgebreide zone 30 wordt begrensd door de Schelde, de gemeentegrens met Melle, de 

Brusselsesteenweg en de R40. Meer details kan je op het onderstaande plan zien. 

 

Waarom wordt de zone 30 ingevoerd? 

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

kindvriendelijke omgeving.  

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

gemiddelde snelheid van het autoverkeer. Door snelheidsbeperking tot 30 kilometer per 

uur in te voeren is het aantal verkeersongevallen en de ernst van letsels bij ongevallen 

in Gent de afgelopen jaren fors gedaald. 
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Hoe wordt het aangeduid? 

De zone 30 wordt aan het begin en het einde steeds aangeduid met verkeersborden 

(F4a en F4b). Aan het begin van de zone schilderen we ook een grote 30 op het wegdek 

en waar nodig voorzien we extra markeringen om bestuurders te wijzen op de maximaal 

toegelaten snelheid.  

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.  

Belangrijk om mee te geven is dat de woonerven in de nieuwe zone 30 de 

snelheidsbeperking van 20 km/u blijven behouden.  

Hang een affiche aan je raam 

Wil je meehelpen om iedereen erop te wijzen dat er een zone 30 is in jouw wijk?  

Hang dan zeker de affiche aan je raam. Er zijn ook in het oog springende vouwborden 

die je kunt ophangen. Je kan een gratis exemplaar afhalen bij het Mobiliteitsbedrijf 

(Sint-Michielsplein 9, Gent).  

Meer informatie 

Heb je nog vragen, wens je bijkomende informatie of een afspraak? Dan kan je bij het 

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent terecht: aan de balie na afspraak, telefonisch via tel. 09 266 

28 00 of per mail via mobiliteit@stad.gent. 

Met vriendelijke groeten, 

 
 

 Voor de burgemeester (bij delegatiebesluit van 
24 januari 2019) 

 

 

 

Mieke Hullebroeck  Filip Watteeuw 

Algemeen directeur  Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw 
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