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infobrochure
spitaalpoortstraat en omgeving
Start van de werken

Beste buurtbewoner,

Vanaf 17 augustus 2020 starten de Stad Gent en FARYS met de wegenis- en rioleringswerken in de cluster 
‘Spitaalpoortstraat’. Die omvat de volledige Spitaalpoortstraat inclusief beluikje, de Serafi jnstraat en 
een klein deel van de Kogelstraat (huisnummers 95 t.e.m. 103). We vernieuwen deze straten en leggen ook 
een gescheiden rioleringsstelsel aan. De werken zijn o.a. nodig om de afwatering in de buurt te garanderen. 

In deze brochure vind je alle praktische informatie over de wegen- en rioleringswerken. De volledige 
ontwerpplannen kan je nalezen op de website van Stad Gent: www.stad.gent/spitaalpoortstraat.

COMMUNICATIE

Tijdens de werken zal de aannemer de buurtbewoners geregeld, tijdig en duidelijk informeren. Hij doet dit door kleine 
bewonersbrieven te bussen met praktische informatie.

Bij de start van een volgende grote fase krijgen buurtbewoners een nieuwe globale bewonersbrief, inclusief een overzicht 
van de contactpersonen. Deze bewonersbrieven zijn ook steeds terug te vinden op de website van de Stad Gent onder: 
www.stad.gent/spitaalpoortstraat.

Ben je geïnteresseerd in de werken en wil je je engageren om je buren op de hoogte te houden? We verwelkomen graag één 
vertegenwoordiger voor de buurt op onze werfvergaderingen. Deze werfvergadering vindt plaats telkens op dinsdagvoormiddag 
om 9 uur. Geïnteresseerden mogen zich aanmelden bij mevr. Veerle Vancayzeele op veerle.vancayzeele@farys.be

Blijf je graag digitaal op de hoogte? 
Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrief via stad.gent/spitaalpoortstraat/nieuwsbrief.

CONTACT
Aannemer: Persyn
Dhr. Tom De Cooman
leidend ingenieur
tom.decooman@persyn.be
0497 47 59 91

Studiebureau: Arch&Tech engineering
Dhr. Joost Willaert
leidend ingenieur
joost.willaert@arch-teco.com
09 296 00 60

Stad Gent
Mevr. Griet De Smet 
projectleider
griet.desmet@stad.gent
09 266 75 98

Dhr. Nick Van Eetvelde 
werftoezichter
nick.vaneetvelde@stad.gent
09 266 83 56

FARYS
Mevr. Veerle Vancayzeele
projectleider
veerle.vancayzeele@farys.be
09 242 57 34

Asverschuiving 

HOE ZIET MIJN NIEUWE OMGEVING ERUIT?

Spitaalpoortstraat
Tussen het kruispunt met de Spijkstraat en de Serafi jnstraat 
krijgt de Spitaalpoortstraat een rijweg van 4 meter breed in 
asfalt. Vanaf het kruispunt met de Spijkstraat tot aan de Ant-
werpsesteenweg wordt de Spitaalpoortstraat 5,5 meter breed. 
Ter hoogte van huisnummer 45/51 komt een asverschuiving 
om het verkeer te remmen en om de draaibeweging voor de 
brandweer mogelijk te maken. De parkeerstroken worden 
uitgevoerd in kasseien. In deze parkeerstroken voorzien we 
bomen op regelmatige afstand van elkaar. Aan beide zijden 
nodigen  voetpaden uit tot wandelen.

Beluik Spitaalpoortstraat
In de Spitaalpoortstraat bevindt 
zich een klein beluik. Dit beluik 
krijg kasseien en twee mooie groene 
graszones in het midden. Het beluik 
is verkeersvrij. Antiparkeerpaaltjes 
maken dat duidelijk.

Serafi jnstraat
De Serafi jnstraat voorzien we van een rijweg van 4 
meter breed in asfalt met aan beide zijden toeganke-
lijke verhoogde voetpaden. Tussen de parkeer-
plaatsen in kasseien komen er plantvakken voor 
bomen en grasstroken. Zo verhogen we de leef- en 
verblijfskwaliteit in de straat. Deze groene en water-
doorlatende plekken  zorgen voor verkoeling in de 
zomer en laten regenwater geleidelijk in de bodem 
dringen. Blindengeleiding ter hoogte van kruispunten 
en oversteekplaatsen verhoogt de veiligheid voor 
voetgangers.

HUISVUILOPHALING

Plaats je vuilniszakken buiten op de normale dag van 
ophaling vóór 7.00 uur ‘s morgens. 
Indien de afvalmaatschappij niet tot aan je woning kan 
omwille van de werken, zal de aannemer het huisvuil 
verzamelen op een centrale plaats die wel bereikbaar is. 

GEVELTUINTJES

Met geveltuinen breng je de natuur tot in je buurt. Nu er 
wegenwerken zijn in jouw straat, kun je gratis een geveltuin 
krijgen. De aannemer voorziet een uitsparing in het voetpad. 
Nadien komt de geveltuinbrigade bij je langs om je geveltuin 
gratis verder aan te leggen.

Heb je interesse?
Doe een melding bij Gentinfo (09 210 10 10) of via het
meldformulier op www.stad.gent/geveltuinen. Meld dit ook 
aan de projectleider, mevr. Veerle Vancayzeele. Haar contact-
gegeven vind je onderaan de brochure. Doe dat voor de eerste 
fase ten laatste voor 4 september 2020. Meldingen na deze 
datum voert de aannemer niet meer uit. Opgelet! Je muur 
moet voldoende waterdicht zijn. Heb je al een geveltuin, dan 
behouden we die gewoon.

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. 
Heb je nood aan meer ondersteuning of informatie? 
Neem dan vrijblijvend contact op met de Stad Gent op 
ondernemen@stad.gent of op 09 210 10 60.



WELKE VERKEERSMAATREGELEN NAMEN WE NA FEEDBACK VAN DE BUURTBEWONERS?

Spitaalpoortstraat en Serafi jnstraat 
• Bestaande toestand: dubbelrichtingsverkeer
• Nieuwe toestand: éénrichtingsverkeer, behalve in het 

deel van de Spitaalpoortstraat tussen de Spijkstraat en 
de Antwerpsesteenweg 

• Lusvormige mobiliteitsafwikkeling van eenrichtingsver-
keer. Doorgaand verkeer is niet langer mogelijk. 
Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

HIERONDER KRIJGT U EEN OVERZICHT VAN DE 
GEWIJZIGDE RIJRICHTINGEN: 

• De Kogelstraat
tussen de Spitaalpoortstraat en de Spijkstraat: krijgt 
eenrichtingsverkeer in de richting van de Spijkstraat. 

• De Spijkstraat 
tussen de Kogelstraat en de Spitaalpoortstraat: krijgt
eenrichtingsverkeer in de richting van de Spitaalpoortstraat.  

 tussen de Spitaalpoortstraat en de Halvemaanstraat: krijgt
eenrichtingsverkeer in de richting van de Spitaalpoortstraat. 

• De Nieuwewijkstraat
krijgt eenrichtingsverkeer in de richting van de 
Louis Cloquetstraat. 

• De Louis Cloquetstraat 
tussen de Serafi jnstraat en de Nieuwewijkstraat: krijgt 
eenrichtingsverkeer in de richting van de Nieuwewijkstraat. 

• De Spitaalpoortstraat
tussen de Spijkstraat en de Serafi jnstraat: krijgt 

 eenrichtingsverkeer in de richting van de Serafi jnstraat. 
• De Serafi jnstraat

krijgt éénrichtingsverkeer van de Kogelstraat richting 
Louis Cloquetstraat. 

Nieuwe rijrichting ➡ 
Bestaande rijrichting behouden ➡

Kogelstraat (deel tussen huisnummers 95 t.e.m. 103)
Dit deel van de Kogelstraat krijgt een rijweg in asfalt 
van 4 meter breed. De rijweg verbreedt vanaf huisnummer 
95. Op die manier sluit het nieuw aangelegde stuk beter 
aan op de huidige breedte van de straat.
Groenzones en bomen tussen de parkeerstroken zorgen 
ook hier voor een aangename en rustige sfeer.

Bij het wijzigen van de rijrichtingen werd rekening 
gehouden met onderstaande zaken:
• Sluipverkeer zoveel mogelijk vermijden
• Ontsluiting van de wijk, verspreiden over drie straten

HOE VERLOOPT HET VERKEER IN MIJN OMGEVING?

Spelprikkels en fi etsparkeerplaatsen
Om de woonomgeving nog aangenamer te maken, 
zorgen we op verschillende plaatsen voor spelprikkels voor 
kinderen. 55 nieuwe fi etsparkeerplaatsen in de projectzone 
zorgen voor extra comfort voor de fi etsers.

Toekomstbeelden spelprikkels en fi etsparkeerplaatsenToekomstbeeld Kogelstraat (richting Serafi jnstraat)

• Fase 1: ruiming Rietgracht achter Serafi jnstraat
TIMING: lopende.

• Fase 2: Serafi jnstraat, kruispunt met Louis 
  Cloquetstraat en deel Kogelstraat 

 (huisnummers 95 t.e.m. 103) 
TIMING: augustus 2020 tot en met najaar 2020. 

• Fase 3: Spitaalpoortstraat t.e.m. kruispunt Spijkstraat 
TIMING: najaar 2020 tot en met voorjaar 2021.

• Fase 4: Spitaalpoortstraat vanaf kruispunt Spijkstraat   
  tot Antwerpsesteenweg 
  TIMING: voorjaar 2021 tot zomer 2021.

We zullen zorgen voor snelheidsremmende maatregelen 
door een asverschuiving te voorzien om het gemotoriseerd 
verkeer af te remmen. Er komen extra fi etsenstallingen in het 
projectgebied, en dankzij meer bomen en plantvakken  zal de 
leef- en woonkwaliteit in de straten nog aangenamer worden.

De Stad onderzoekt momenteel of ook de Spijkstraat kan 
worden ingericht als fi etsstraat, zoals dit eerder ook al 
gebeurde in de aansluitende Halvemaanstraat en 
Visitatiestraat.  Meer info hierover volgt later.

HOE VERLOPEN DE WERKEN?

Nu de nutswerken afgerond zijn, start de aannemer op 
17 augustus 2020 met de werken. De werken gebeuren 
in verschillende fases die je hieronder kan bekijken.

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Bereikbaarheid 
Het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken brengt hinder 
met zich mee. Het auto- en fi etsverkeer zal per (deel)fase om-
geleid worden. Per fase ontvang je een bewonersbrief met 
extra informatie hierover. Mogen wij je vragen de signalisatie 
ter plaatse goed op te volgen? Enkel zo kunnen wij een kwali-
tatieve afwerking garanderen. 

Minder hinder
Tijdens het uitvoeren van de werken probeert de aannemer 
de hinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. 
Alle hinder vermijden, is evenwel onmogelijk. De aannemer 
houdt in ieder geval zo lang mogelijk de voetpaden in stand. 
Na het plaatsen van de riolering zorgt hij ook zo snel mogelijk 
voor minderhindersteenslag om de toegang tot de garages 
opnieuw mogelijk te maken.

Parkeren
Is je privegarage of standplaats door de werken minstens 2 
weken niet bereikbaar? Geldt er in de straat betalend parkeren, 
bewonersparkeren of is er een andere regeling? Dan biedt de 
Stad Gent maatregelen ter compensatie. Lees wat de Stad voor 
jou kan doen op www.stad.gent (zoekterm: parkeercompensa-
tie). Voor verdere informatie neem je contact op met 
het Mobiliteitsbedrijf via mobiliteit@stad.gent of 09 266 28 00.

Tips voor je veiligheid
Veiligheid op de werf is een zorg van ons allen.
Lees onze 6 veiligheidstips voor de werfomgeving!
www.stad.gent/veiligheidopdewerf

Gescheiden rioleringsstelsel en afkoppelen
In je straat komt een gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent 
dat er één leiding komt voor afvalwater en één leiding voor 
regenwater. Elke woning krijgt dan ook twee rioolhuisaansluit-
putjes, één voor het vuil water en één voor het regenwater. 

Afkoppelen bij gesloten bebouwing
Woon je in een gesloten bebouwing, dan moet je je regenwater 
van de voorste dakhelft verplicht aansluiten op de riolering, 
gescheiden van het afvalwater. Als je regenafvoer klaar zit op 
het moment dat de aannemer de aansluitingen doet, sluit 
Farys je gratis aan op de nieuwe riolering.

Afkoppelen bij een (half)open bebouwing
Woon je in een (half)open bebouwing, dan nam een 
afkoppelingsdeskundige van Farys in de loop van het project 
contact met je op om je een persoonlijke afkoppelingsstudie 
aan te bieden.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4


