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Opgelet werken in uw buurt …  
  

Beste 

 

Op 8 juni 2020 is de Stad Gent gestart met de aanleg van een veilige en comfortabele 
fietsonderdoorgang aan het kruispunt Bunderweg (Leiearm van Drongen) en de 
Drongensesteenweg (N466).  
 
We informeerden je al over deze werken via een infobrochure waarin je alle details kon 
lezen over de aard en de duur van de werken. Deze brochure vind je ook online via 
www.stad.gent/drongensesteenweg.  

Controleurs van de Stad Gent volgen de werken nauwgezet op, zodat de werken zo snel 

mogelijk vorderen en de bereikbaarheid van de huizen zo lang mogelijk verzekerd blijft. 

Toch kunnen op bepaalde ogenblikken sommige huizen of garages tijdelijk moeilijk 

bereikbaar zijn.  

De aannemer is gestart met de eerste fase van de werken aan de noordzijde van de 

Drongensesteenweg. In augustus 2020 passen we de verkeerssituatie aan in functie van 

deze werken. Wat dit concreet betekent, vind je op de keerzijde van deze brief. 

Wij danken je alvast voor je begrip en je geduld. 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte 

en Stedenbouw 
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PRAKTISCH. 

Zand  

Op het deel van de weg of het 

trottoir waar tegels worden gelegd, 

blijft een laagje zand liggen. Het zand 

dient om de tegels steviger aan 

elkaar te sluiten. Daarom wacht je 

beter minstens 2 weken voor je het 

restant wegveegt.  

Gehinderd  

Ben je moeilijk te been, 

rolstoelgebruiker of slechtziende en 

word je gehinderd door slecht 

geplaatste bouwmaterialen? Neem 

dan contact op met de controleur 

van de werken.  

Schade  

Is er schade aan je woning en denk je 

dat de oorzaak bij de werken ligt? 

Neem dan in de eerste plaats contact 

op met uw verzekeraar. Die regelt de 

contacten met de aannemer en met 

de Stad Gent.  

Zelfstandigen  

In bepaalde gevallen hebben 

zelfstandigen recht op een 

hinderpremie en/of sluitingspremie 

tijdens wegenwerken. Voor meer 

informatie neem je contact op met 

Gentinfo (09 210 10 10 of 

gentinfo@stad.gent) of kijk je op de 

website www.stad.gent (zoekterm: 

steunmaatregelen openbare werken) 

Parkeren  

Is jouw privé garage of standplaats 

door deze wegenwerken minstens 

twee weken niet bereikbaar? Geldt 

er in de straat betalend parkeren, 

bewonersparkeren of is er een 

andere regeling? Dan biedt de Stad 

Gent een aantal maatregelen ter 

compensatie. Ga naar www.stad.gent 

(zoekterm: parkeercompensatie) en 

lees wat de Stad Gent voor jou kan 

doen. Voor meer informatie over 

deze en andere voorwaarden, neem 

je best contact op met:  

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 

tel. 09 266 28 00 

mobiliteit@stad.gent 

  

 

 WERKEN IN UW BUURT…. 

Plaats: Drongensesteenweg (ter hoogte van het kruispunt met de Bunderweg) 

 

Startdatum: maandag 10 augustus voor het verkeer op de Drongensesteenweg, maar voor 

fietsers op de noord-zuidas (Bunderweg – Alice Béviairepad) al omleiding vanaf 3 augustus 2020 

 

Vermoedelijke einddatum: april 2021 

Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds kan 

wijzigen ten gevolge van onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden. 

Impact van de werken  

Vanaf 3 augustus werkt de aannemer aan de noordzijde van de Drongensesteenweg (rijrichting 

Drongen). In functie van deze werken, zorgen we voor een omleiding voor fietsers op de as 

Bunderweg – Alice Béviairepad om de veiligheid te garanderen. 

Vanaf 10 augustus brengen we het gemotoriseerd verkeer in de Drongensesteenweg van de 4 

huidige rijstroken naar de 2 rijstroken aan de zuidzijde (rijrichting Rooigemlaan). Hierdoor blijft de 

doorgang voor gemotoriseerd verkeer zowel in de richting van Drongen als in de richting van de 

Rooigemlaan mogelijk op 1 rijstrook. 

Ondertussen werkt de aannemer verder aan de andere kant van de Drongensesteenweg. Via 

werfsignalisatie ter plaatse duiden we tijdig aan wanneer de werken van kant verplaatsen. 

Veiligheid op de werf 

De werf is een zone met risico’s. Mogen wij je vragen om de signalisatie en de afsluitingen te 

respecteren en zo weinig mogelijk in de werfzone te komen? 

Mobiliteit 

Bunderweg – Alice Béviairepad 

> Voetgangers en fietsers: we voorzien een omleiding via de Boerse Poort en de Nadine 

Crappéstraat. 

 

Drongensesteenweg 

> Voetgangers: behouden langs één zijde doorgang via het voetpad – een lichtengeregelde 

oversteek wordt aan beide zijden van de werf voorzien. 

> Fietsers: behouden langs één zijde doorgang via een dubbelrichtingsfietspad – een 

lichtengeregelde oversteek wordt aan beide zijden van de werf voorzien. 

> Gemotoriseerd verkeer: volgt de enkele rijstrook maar hoeft geen omleiding te volgen. 

 

Parkeren: ter hoogte van de werken geldt een parkeerverbod. Gelieve dit te respecteren. Wagens 

kunnen getakeld worden.  

 

Opritten en garages: de garages/opritten in de straat zijn tijdens de werken soms niet 

toegankelijk. De aannemer zal je hiervan op voorhand verwittigen.  

Opdrachtgevend bestuur: Stad Gent – Botermarkt 1 – 9000 Gent 

 

CONTACTPERSONEN. 

De persoon in vet gedrukt is je eerste aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen over de concrete 

planning en timing van de werken. 

 

Dhr. Remko Liebaut  

Stad Gent I Dienst Wegen,  

Bruggen en Waterlopen. 

Woodrow Wilsonplein 1 I 9000 Gent 

Tel. 09 266 83 55 I 0471 17 37 64 

remko.liebaut@stad.gent  
 

Aannemer & verantwoordelijke signalisatie:  

Jan De Nul 

Dhr. Fabrice Kennof - projectleider 

Tel. 0491 92 37 80 

fabrice.kennof@jandenul.com 
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