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Bewonersbrief 
Dienst Wegen, Bruggen en 

Waterlopen
Stad Gent 

31 oktober 2019

Uitnodiging infomoment 
Mendonkdorp op 14 november  

Beste buurtbewoner

Aquafin, de Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Karel 
Bauwensstraat, de Barkstraat, de Schuitstraat, de Marcel Herpelinckstraat, de 
Rapenburgstraat, de Spanjeveerstraat, Windgat en Mendonkdorp.

De voorontwerpplannen zijn klaar. U bent welkom op ons infomoment voor meer uitleg 
over deze plannen. 

Aangename leefomgeving
In de volledige projectzone zorgen we voor meer groen. Ter hoogte van de kerk van 
Mendonkdorp creëren we met aangepaste materialen een pleingevoel.

Afstemming op aansluiting R4
AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) voorziet in de toekomst in het kader van het 
project R4WO o.a. nieuwe aantakkingen op, en fietstunnels onder de R4. Daarom is het 
noodzakelijk dat we de weginfrastructuur in de omgeving nu reeds aanpassen. Hierbij 
staat de veiligheid en comfort van iedere weggebruiker voorop. 

We zorgen ook voor snelheidsremmende maatregelen en parkeerplaatsen waar nodig. 
Meer informatie over het project R4WO vindt u op deze website: r4wo.be/r4oost.

Focus op klimaatadaptatie
In het project houden we rekening met de klimaatverandering. Steeds meer worden we 
geconfronteerd met extreme regenbuien, wateroverlast, hittegolven en langere 
aanhoudende periodes van droogte. Om de effecten hiervan te milderen, zorgen we ook 
in dit project voor meer infiltratie in de bodem, open grachten, extra groen en minder 
verharding.

Uitvoering zoneringsplan
Aquafin en FARYS zullen in alle straten een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen 
waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd. Wat dat voor u 
en uw huis betekent, kan FARYS u vertellen tijdens het infomoment.

Timing en nutswerken
Tijdens dit infomoment liggen de voorontwerpplannen ter inzage. Wanneer de 
uitvoering van de wegen- en rioleringswerken gebeurt, ligt nog niet vast. De Stad Gent 
brengt u tijdig op de hoogte.
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Wel zullen er vooraf enkele kleinere werken gebeuren aan de nutsleidingen (voor water, 
elektriciteit, enz.). U ontvangt hierover tijdig informatie via bewonersbrieven van de 
nutsmaatschappijen zelf.  

Het infomoment vindt plaats: 
• op donderdag 14 november 2019 om 20 uur 
• Café Bij Marleen, Smishoekstraat 2, 9042 Sint-Kruis-Winkel 

 

Informatie 

Aquafin - Joke Van den Broecke 
Tel. 03 450 45 11 / e-mail joke.vandenbroecke@aquafin.be 

FARYS/TMVW – David Danneels 
Tel. 09 242 57 51 / e-mail david.danneels@farys.be 

Stad Gent – Stijn Bernaerdt 
Tel. 09 266 77 09 / e-mail stijn.bernaerdt@stad.gent  
(vermeld als onderwerp Mendonkdorp) 
 
Website: www.stad.gent/mendonkdorp 

U bent niet de eigenaar van uw huis? Breng die ook op de hoogte, deze informatie is ook 
voor huiseigenaars van belang. 
Hebt u vragen over de toegankelijkheid van dit infomoment voor personen met een 
beperking? Gentinfo helpt u verder, bel 09 210 10 10 of mail naar gentinfo@stad.gent 

Heel graag tot dan. 

 
 
 
 
 
Mieke Hullebroeck 
Algemeen directeur 

 
Voor de burgemeester 
(bij delegatiebesluit van 24 januari 2019) 
 
Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw 

 


