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Infobrief: aanvang van de werken 

 

Beste bewoner 

Op 4 november 2019 start het wegen- en rioleringsproject cluster Bagattenstraat. Er wordt een nieuw 

rioleringsstelsel aangelegd en over het volledige projectgebied worden de straten vernieuwd. FARYS en 

de stad Gent zijn de opdrachtgevers voor deze werken. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, 

willen wij u zo goed en snel mogelijk informeren. Deze brief is bedoeld om u een overzicht te geven 

van de werken en een antwoord te bieden op een aantal concrete en praktische vragen. U kunt ook 

inschrijven op een digitale nieuwsbrief van dit project via de website 

stad.gent/binnenstad/nieuwsbrieven en steeds het ontwerp raadplegen op stad.gent/openbarewerken 

(zoekterm: Bagattenstraat).  

1 De projectzone  

Het project omvat volgende straten: 

Bagattenstraat, Savaanstraat, Sint-Barbarastraat, Jeruzalemstraat, Rozendaalken, Sint-Liesbethsteeg, 

kruispunt Bagattenstraat met de Sint-Pietersnieuwstraat en het kruispunt Sint-Pietersnieuwstraat-

Lammerstraat. 

2 Aard van de werken 

In de Bagattenstraat wordt een fietsstraat aangelegd in bordeaux-bruine asfalt met een middenstrook 

in kasseien. Het voetgangersgebied in de Savaanstraat wordt ingericht met Italiaanse porfier met 

plantvakken, bomen en zitbankjes. Het andere gedeelte van de Savaanstraat krijgt een rijstrook in 

asfalt en aan beide zijden parkeervakken met afwisselend boomvakken. De Jeruzalemstraat, 

Rozendaalken, Sint-Liesbethsteeg en een stuk van de Pollepelstraat krijgen het statuut van woonerf. 

Hier komt een gelijkgrondse aanleg.  

Wenst u de geplande ingrepen meer in detail te bekijken? Dat kan! Surf naar 

stad.gent/openbarewerken (zoekterm: Bagattenstraat). Daar vindt u alle detailontwerpen terug. 

 

 

 



 

3 Uitvoeringstermijn en fasering 

Op 4 november 2019 start de aannemer, De Mol Grondwerken bvba, de werken. Deze gebeuren in 

verschillende fases. Een algemeen overzicht van de fasering en alle contactpersonen vindt u in bijlage.  

 

De eerste fase start in de Sint-Barbarastraat/Pollepelstraat, van het kruispunt Ketelvest tot aan het 

kruispunt met de Jeruzalemstraat. Eerst is er archeologisch onderzoek, vervolgens legt de aannemer de 

nieuwe riolering aan en daarna volgt een nieuw wegdek. Deze fase duurt tot en met januari 2020. 

 

Gelieve er wel rekening mee te houden dat de timing steeds onder voorbehoud is van onverwachte 

weers- en/of werfomstandigheden.  

 

Bij de start van elke volgende fase en locatie krijgt u een nieuwe bewonersbrief. Tijdens de werken zal 

ook de aannemer u geregeld, tijdig en duidelijk informeren bij een nieuwe situatie. 

 

4 Bereikbaarheid 

Het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken brengt hinder met zich mee. Het auto- en fietsverkeer 

zal per (deel)fase omgeleid worden. Gelieve de signalisatie ter plaatse te volgen. Tijdens de eerste fase 

zal het kruispunt Savaanstraat-Pollepelstraat afgesloten zijn. De Savaanstraat (autogebied) wordt 

tijdelijk dubbelrichtingverkeer. Deze eerste fase duurt tot en met januari 2020. 

 

4.1. Toegang tot garages en opritten 

 

De aannemer brengt na het plaatsen van de riolering een minderhindersteenslag aan om ervoor te 

zorgen dat de opritten van de woningen terug bereikbaar zijn. Bij onbereikbaarheid van de garages en 

opritten wordt u op voorhand geïnformeerd door de aannemer. 

 

5 Verhuizing of levering: informeer ons 

U kunt ons helpen de werken vlot te laten verlopen door ons tijdig te laten weten wanneer u een 

verhuizing plant of misschien een bijzondere levering verwacht. Op die manier kan onze aannemer 

hiermee rekening houden. U kan de werfleider, Stephan Lippens van aannemer De Mol, bereiken op 09 

356 90 79 of op stephan@grondwerkendemol.be. 

 

6 Belangrijk  

■ Private parkeergelegenheid onbereikbaar door werken aan het openbaar domein 

 

In de projectzone geldt in de meeste straten een parkeerregime. Wanneer uw garage of standplaats 

door de wegenwerken minstens twee weken onbereikbaar is, biedt de stad Gent u een aantal 

mogelijkheden aan ter compensatie. Surf naar stad.gent/parkeercompensatie voor meer informatie of 

neem contact op met het Mobiliteitsbedrijf van de stad Gent op 09 266 25 00. 

 

■ Huisvuilophaling 

 

Handelaars plaatsen hun containers buiten de werfzone óf stappen over op vuilniszakken en volgen 

dezelfde afspraken als particulieren. IVAGO bezorgt nog aparte bewonersbrieven met meer informatie. 

 

Er wordt gevraagd om vuilniszakken buiten te plaatsen op de normale dag van ophaling vóór 7.00 uur 

‘s morgens. Kan de afvalmaatschappij niet tot aan uw woning door de werken, dan zal de aannemer 

het huisvuil verzamelen op een centrale plaats die wel bereikbaar is.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Informatie voor handelaars en ondernemingen  

Handelaars en ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken, kunnen in sommige 

gevallen een hinderpremie ontvangen. Wie in aanmerking komt, krijgt automatisch een brief van het 

Agentschap Innoveren en Ondernemen. U vindt alle informatie op www.vlaio.be/hinderpremie.  

■ Geveltuintjes 

Wanneer de werken aan het voetpad beginnen, kan de aannemer een uitsparing voorzien voor een 

straatgeveltuintje. Indien u dit wenst, kunt u dit melden aan Gentinfo (09 210 10 10) of via 

stad.gent/geveltuinen. De melding moet ons bereiken voordat de aannemer het voetpad afwerkt in uw 

fase. Voor de eerste fase is dit voor 1 december 2019. Eens het voetpad is aangelegd, voert de 

aannemer geen geveltuintjes meer uit. 

Hou er wel rekening mee dat uw muur voldoende waterdicht moet zijn. Heeft u al een geregistreerde 

geveltuin, dan behouden wij die gewoon. 

7 Contactgegevens  

In de bijlage vindt u een lijst met de contactgegevens van de projectverantwoordelijken en aanvullende 

praktische informatie. 

 

 

Alvast bedankt voor uw begrip. 

 

  

 

 

Filip Watteeuw       Marleen Porto-Carrero  

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw  algemeen directeur FARYS 

Stad Gent 


