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WEGENIS- EN 

RIOLERINGSWERKEN 
 

 

SALVIASTRAAT en omgeving  

Infobrief: aanvang van de werken 

 

Beste bewoner 

Op 3 februari 2020 starten er wegenis- en rioleringswerken in de Salviastraat en nabije omgeving.  

Wij leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan en in het volledige projectgebied worden de straten 

vernieuwd. FARYS en de stad Gent zijn de opdrachtgevers voor deze werken. Om de hinder zo veel 

mogelijk te beperken, willen wij u zo goed en zo 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 het ontwerp altijd raadplegen op www.stad.gent/salviastraat.  

 

 

 

 

1 Aard van de werken 

De projectzone omvat de Salviastraat, de Bromeliastraat, de Oscar De Reusestraat, de Rozebroekstraat 

(deel tussen de Victor Braeckmanlaan en Oscar De Reusestraat, inclusief het kruispunt),  

de Rozebroekslag en de Victor Braeckmanlaan (geen heraanleg, enkel plaatsen van een bufferleiding). 

Op de aangeduide locatie breken wij de weg volledig open en komt er een nieuw, gescheiden 

rioleringsstelsel. Tegelijkertijd krijgt de straat een volledig nieuwe inrichting. 

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

Surf naar www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm: Salviastraat). U vindt daar alle detailontwerpen. 

 

 

2 Uitvoeringstermijn en fasering 

De aannemer, Persyn nv, start op 3 februari 2020 met de werken. De werken gebeuren in verschillende 

fases. U vindt hieronder een algemeen overzicht van de fasering. Alle contactpersonen vindt u in de 

bijlage.  

 

 

 

 

  



 

Fase 1: Werken aan gracht en aanleg koker tot aan de N70, ter hoogte van de Rozebroekslag –  

vanaf 3 februari 2020 tot midden maart 2020 

 

Fase 2: Kruising riolering onder toegangsweg zwembad S&R en wegherstel ter hoogte van de 

Rozebroekslag – vanaf eind februari 2020 tot eind maart 2020 

 

Fase 3: Aanleg riolering en wegenis in de Rozebroekslag – vanaf 15 februari 2020 tot eind mei 2020 

 

Fase 4: Aanleg koker in de Victor Braeckmanlaan N70 – mei 2020 tot augustus 2020 

 

Fase 5: Kruising riolering onder de N70 en wegherstel – augustus 2020 tot midden oktober 2020 

 

Fase 6: Aanleg riolering en wegenis in de Rozebroekstraat – vanaf eind september 2020 

 

Fase 7: Aanleg riolering en wegenis in de Oscar De Reusestraat – vanaf december 2020 

 

Fase 8: Aanleg riolering en wegenis in de Bromeliastraat – vanaf maart 2021 

 

Fase 9: Aanleg riolering en wegenis in de Salviastraat – vanaf mei 2021 

 

De aangegeven timing is steeds onder voorbehoud van onverwachte weers- en/of 

werfomstandigheden.  

 

Wij bezorgen u bij de start van elke volgende fase een nieuwe bewonersbrief. 

 

 

3 Bereikbaarheid 

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

zal per (deel)fase omgeleid worden. Wij vragen u om de signalisatie ter plaatse te volgen. De aannemer 

moet na het plaatsen van de riolering een minderhindersteenslag aanbrengen om ervoor te zorgen dat 

de opritten van de woningen weer bereikbaar zijn.  

 

Tijdens de werken zal de aannemer de buurtbewoners geregeld, tijdig en duidelijk informeren. Bij elke 

start van een volgende deelfase worden de aangelanden verwittigd door een briefje dat de aannemer in 

de brievenbus deponeert.  

 

Over de omleidingen vanaf fase 4 wordt later gecommuniceerd. 

 

 

4 Verhuizing of levering: informeer ons 

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

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

aannemer hiermee rekening houden.  

U kan de werfleider Karel Maeyaert van Persyn nv bereiken op het nummer 0497 47 59 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Belangrijk  

■ Gescheiden rioleringsstelsel en afkoppelen 

 

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij elke woning worden 2 rioolaansluitputjes 

voorzien, één voor het vuile water en één voor het regenwater. U bent verplicht om uw regenwater af te 

koppelen van uw afvalwater. U kreeg hiervoor een afkoppelingsstudie aangeboden: 

▪ Schreef u in op de collectieve aannemer, dan zal de aannemer met u contact opnemen 

om deze werken uit te voeren.   

▪ Wenst u de afkoppelingswerken zelf uit te voeren, dan doet u dat het best vóór de 

aannemer de aansluitputjes plaatst. Op die manier kan hij onmiddellijk uw leidingen 

aansluiten. 

 

 

■ Huisvuilophaling 

 

Particulieren moeten tijdens de werken overstappen naar het gebruik van vuilniszakken in plaats van 

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

en volgen dezelfde afspraken als de particulieren. Ivago bezorgt nog aparte bewonersbrieven met meer 

informatie. 

 

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

uur ‘s morgens. Indien de afvalmaatschappij niet tot aan uw woning kan omwille van de werken, zal de 

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

 

Voor de gft-ophaling blijft het containersysteem behouden. 

Er wordt gevraagd om uw gft-container en glasbak te kenmerken, door er bijvoorbeeld uw huisnummer 

op te schilderen. Zo kan u uw lege bak of container gemakkelijk terugvinden op de verzamelplaats.  

 

■ 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, moet u dit melden aan Gentinfo (09 210 10 10) of via 

www.stad.gent/geveltuinen.  

U bezorgt een schets met de gewenste inplanting van uw geveltuin aan de werftoezichter, de heer Jan 

Van Riebeke. U kunt met hem contact opnemen via e-mail (jan.vanriebeke@farys.be) of via het nummer 

0493 83 57 01. Vermeld bij de schets duidelijk uw adres en contactgegevens. Geef ook de gewenste 

afmetingen (in lengte en breedte) mee, en de gewenste positie ten opzichte van uw gevel. Hou hierbij 

rekening met de voorwaarden die verbonden zijn aan een straatgeveltuin. U kunt deze voorwaarden 

nakijken op www.gent.be/geveltuinen.  

Hou er wel rekening mee dat uw muur voldoende waterdicht moet zijn. 

6 Contactgegevens  

U vindt in de bijlage 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 

 
 
 
 

 


