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WEGEN- EN 

RIOLERINGSWERKEN 
 

CLUSTER BAGATTENSTRAAT 

Infobrief: start fase Pollepelstraat tussen Jeruzalemstraat en 

Bagattenstraat (incl. kruispunt) 

 

Beste bewoner 

Om de Bagattenstraat en omliggende straten aangenamer en verkeersveiliger te maken, zijn er 

momenteel ingrijpende wegen- en rioleringswerken in uw buurt.  

1 Jeruzalemstraat - Sint-Liesbetsteeg en Rozendaalken 

De wegen- en rioleringswerken in de Sint-Liesbetsteeg, Jeruzalemstraat en Rozendaalken zijn afgerond. 

Enkel de aansluiting van Rozendaalken met de Bagattenstraat moet nog uitgevoerd worden.  

2 Bagattenstraat (deel Nederkouter - Pollepelstraat) 

De werken in dit deel van de Bagattenstraat zijn goed opgeschoten. De rioleringswerken zijn afgerond. 

Momenteel worden de rijweg en de voetpaden aangelegd. Dit deel van de Bagattenstraat zal pas 

opengesteld worden voor gemotoriseerd verkeer eens de werken volledig klaar zijn. De aannemer 

verwacht rond te zijn tegen begin juni 2021.   

3 Pollepelstraat (deel Jeruzalemstraat - Bagattenstraat) 

De aannemer start vermoedelijk op maandag 17 mei 2021 de volgende fase van de wegen- en 

rioleringswerken in de Pollepelstraat (incl. kruispunt met de Bagattenstraat). Deze fase duurt 

vermoedelijk tot rond het zomerbouwverlof (midden juli 2021), behoudens onvoorziene 

omstandigheden en weerverlet. 

 

 

 

 

 



 

■ Hoe gaat de aannemer te werk? 

De aannemer start met de rioleringswerken aan de kant van de Jeruzalemstraat en werkt verder in de 

richting van de Bagattenstraat. Hiervoor zal de rijweg opgebroken worden. De voetpaden blijven zo lang 

mogelijk behouden. 

 

In dit deel van de Pollepelstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Er wordt een rijweg in 

asfalt voorzien met aan beide zijden een parkeerstrook in kasseien. Aan weerszijden van de straat komt 

er een voetpad. Er worden 8 fietsrekken voorzien.  

 

■ Gescheiden rioleringsstelsel 

In dit deel van de Pollepelstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waardoor regenwater 

en afvalwater gescheiden worden afgevoerd. Vlarem (Vlaams Reglement m.b.t. de Milieuvergunning) 

verplicht daarbij de afkoppeling van regenwater op private percelen.  

 

De Pollepelstraat bestaat uit rijwoningen zonder voortuin. Bij dit type bebouwing moet enkel het 

hemelwater van de verharde oppervlakken afgekoppeld worden, waardoor geen leidingen onder of door 

het gebouw moeten worden aangelegd. Doorgaans betekent dit dat enkel de voorste helft van het dak 

moet worden afgekoppeld.  

 

De afkoppelingswerken zijn ten laste van de eigenaar van de woning. Deze is verplicht om de 

afkoppelingswerken vóór de start van de rioleringswerken in de Pollepelstraat uit te voeren. Meer 

informatie hierover vindt u op www.farys.be/nl/gescheiden-afvoer. 

 

4 Bereikbaarheid 

Vanaf 17 mei 2021 is het deel van de Pollepelstraat tussen de Jeruzalemstraat en de Bagattenstraat (incl. 

kruispunt) niet meer bereikbaar met de auto.  

 

Bewoners kunnen steeds hun woning te voet bereiken. Aan fietsers en gemotoriseerd verkeer wordt 

gevraagd de omleiding te volgen.  

 

5 Verhuizing of levering: informeer ons 

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

verhuis plant of misschien een bijzondere levering verwacht. Op die manier kan de aannemer hiermee 

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

356 90 79 of via mail (stephan@grondwerkendemol.be). 

 

6 Weers- en werfomstandigheden 

De uitvoering van wegen- en rioleringswerken is dikwijls afhankelijk van het weer. Zo kan er bij hevige 

regen bijvoorbeeld niet verder gewerkt worden. Ook bijzondere onverwachte werfomstandigheden 

kunnen een negatief effect hebben op de uitvoeringstermijnen. Hou er dan ook rekening mee dat de 

opgegeven data steeds indicatief zijn en kunnen wijzigen naargelang het project vordert. 
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7 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 

ter compensatie. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Surf naar 

stad.gent/parkeercompensatie voor meer informatie of neem contact op met het Mobiliteitsbedrijf van 

de Stad Gent op 09 266 28 00. 

 

■ Huisvuilophaling 

 

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 geraakt omwille van de werken, 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.  

■ Communicatie 

Buurtbewoners en handelaars ontvangen bewonersbrieven per fase. Wie dat wenst, kan ook nog steeds 

inschrijven op de digitale nieuwsbrief van dit project (via stad.gent/binnenstad/nieuwsbrieven). 

Alles nog even rustig nalezen, de ontwerpplannen bekijken of de lijst met contactgegevens raadplegen 

kan steeds op de website van de Stad Gent op stad.gent/wegenwerken (zoekterm Bagattenstraat). 

 

 

 

 

 

 

https://stad.gent/binnenstad/nieuwsbrieven


 

■ Geveltuintjes 

Met geveltuinen brengt u de natuur tot in uw buurt. Wanneer de werken aan de nieuwe wegenis beginnen, 

kan de aannemer een uitsparing voorzien voor een straatgeveltuintje. Indien u dit wenst, moet u dit 

vooraf aan de aannemer laten weten. Heeft u interesse? Doe dan het volgende: 

• Meld u telefonisch aan bij Gentinfo (09 210 10 10) of via het meldformulier op 

www.stad.gent/geveltuinen. 

• Meld dit ook aan de controleur, de heer Benny De Cloet, via benny.decloet@stad.gent of op 0499 

59 32 37. Doe dat voor deze fase vóór 15 juni 2021. Meldingen na deze datum voert de 

aannemer niet meer uit. U bezorgt een schets met de gewenste inplanting van uw geveltuin aan 

de controleur. Vermeld bij de schets duidelijk uw adres en contactgegevens en geef in lengte en 

breedte de gewenste afmetingen mee en de gewenste positie ten opzichte van uw gevel. Hou 

hierbij rekening met de voorwaarden die verbonden zijn aan een straatgeveltuin 

(stad.gent/geveltuinen).  

 

Opgelet! Uw muur moet voldoende waterdicht zijn. Heeft u al een geveltuin, dan behouden wij die 

gewoon.  

Alvast bedankt voor uw begrip. 

 

 

  

 

Filip Watteeuw       Marleen Porto-Carrero  

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw  algemeen directeur FARYS 

Stad Gent 
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