
ViaduKaduk maakt er werk van!
met presentatie bij de mobiliteitsavond n.a.v. Wijk van de Maand • met 
overleg op kabinet Schauvlieghe • met infostand op de Dag van het 
Park • met memorandum voor de verkiezingen van 25 mei • met bezoek 
aan ondertunneling A2 in Maastricht • met continu overleg met stad 
Gent en Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen • met 
inspireren tot studentenprojecten voor herinrichting Gentbrugse Meersen 
• met actieve communicatie naar leden van Commissie Mobiliteit van 
het Vlaams Parlement en presentatie op inspiratiedag Participatie voor 
beleidsmakers in Vlaanderen • met heldere missie voor de toekomst.

Uw vraag…!
"Waarom komen er nog altijd 

geen aaneensluitende 
geluidspanelen? Het ziet er 

nu zo belachelijk uit.  
Ik krijg dat niet uitgelegd aan 
buurtbewoners, wandelaars, 
sporters, spelende kinderen, 

familie en volkstuinders." 
R.D.M. uit Gentbrugge

Actueel!
Enkele buurtbewoners staken vorig jaar de koppen bij elkaar om luidop 
te dromen van een betere leefbaarheid in de omgeving van het E17-
viaduct. Hun infostand, bij de opening van de nieuwe Groenpool, oogst 
veel bijval, lanceert de petitie en zet in vele persoonlijke contacten met 
bewoners en lokale politici ViaduKaduk op de Gentse kaart.  
Nu komt de kerngroep maandelijks samen • om het technisch dossier 
te verdiepen, • om de beleidsmakers te sensibiliseren en • om het lokale 
draagvlak te verstevigen. Wij luisteren naar alle ideeën die bij u leven.

Studie !
De drukbevolkte wijken van Gentbrugge en Ledeberg worden nu al 4 
decennia verstoord door grote hoeveelheden decibels en uitstoot van 
fijn stof die de wettelijke normen ver overschrijden. Op de recente 
officiële geluidskaart en op de kaart van de luchtkwaliteit leven wij in een 
dieprode overlastzone.  
ViaduKaduk informeert helder en krachtig via de eigen website en houdt 
contact via de facebookpagina. Steun de verdere uitbouw van de zo 
noodzakelijke werking. Alle helpende handen zijn welkom. ViaduKaduk 
dankt u voor uw financiële steun, hoe klein ook: BE96 8902 4414 6405.

Uw verhaal !
Gentbrugge… een oase van groen vlakbij Gent, met alle voorzieningen.  
Jammer genoeg doorkruist de autosnelweg op stelten deze woondroom.  
Terwijl internationaal steeds meer steden de snelwegen ondertunnelen.   
Ook Gent werkt actief aan zijn mobiliteit voor de toekomst, en ziet daarin 
geen heruitgave van het huidige E17-viaduct (mobiliteitsplan 2030).  
ViaduKaduk denkt mee na en doet voorstellen voor een gezonde 
leefomgeving. Dat is zo belangrijk voor onze kinderen die in hier school 
lopen, spelen en opgroeien. We maken ons zorgen over de gezonde 
lucht en rust voor morgen. We geven het nog lang niet op. "Nie pleuje!" 

Uw voorstel…!
"Het verkeer over het viaduct 
in Gentbrugge en Ledeberg is 
de moderne terreur van het 

lawaai en de ongezonde 
lucht. Het zou hier anders wel  

rustig, groen en gezond 
wonen kunnen zijn. Breek dat 
onding uit de vorige eeuw af." 

J.G. uit 9050

Citaat van de maand…!
"Het viaduct heeft onderhoud 
nodig. Dat kost elk jaar 1,2 
miljoen euro. Zo gaat het 
viaduct nog zeker tot 2045 
mee." Minister Ben Weyts  !
ViaduKaduk vraagt een 
studie naar de meest 

duurzame oplossing voor 
de E17-verkeersstromen.

Wist je dat…!
• Gentbrugge bij metingen 

kampioen is in geluidshinder 
en luchtverontreiniging? !

• elke dag 90.000 auto’s en 
30.000 vrachtwagens voorbij 
dokkeren over het viaduct? !

• fijn stof van de snelweg ons 
leven hier met 3 jaar inkort?

!
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Meer info www.viadukaduk.be  •  Contact viadukaduk@gmail.com  •  Bezoek https://www.facebook.com/viaduk.kaduk
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