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WEGEN- EN 

RIOLERINGSWERKEN 
 

OOSTAKKERDORP en omgeving 

Infobrief: werken kruispunt Sint-Laurentiuslaan - Oostakkerdorp  

 

Beste bewoner 
 
Binnenkort start een volgende fase in de wegen- en rioleringswerken van Oostakkerdorp en 
omgeving. Graag informeren wij u over de huidige stand van zaken en over de werken die in 
de komende weken gepland staan. 

1 Stand van zaken lopende werven 

■ Wegenwerken : deel Pijphoekstraat, tussen nieuwe rijweg achter de kerk en de 
Bredestraat 
 

• Vanaf 14 juni 2021 gaat het kruispunt met de Bredestraat open en is dit deel van de 
Pijphoekstraat opnieuw open voor alle verkeer, en dit in 1 richting. De Gasthuisstraat 
wordt vanaf dan opnieuw voor alle verkeer in 2 richtingen opengesteld. 
 
De werken voor de aanleg van de nieuwe parking tussen de kerk en het 
Ontmoetingscentrum zijn in de eindfase. Deze parking kan voorlopig nog niet gebruikt 
worden. Parkeren ter hoogte van de kiosk is voorlopig nog steeds mogelijk. 
 

■ Wegen- en rioleringswerken : deel Bredestraat (excl. kruispunt Pijphoekstraat) en deel 
Oostakkerdorp (t.h.v. het gemeentehuis) 

 
Het deel van de Bredestraat vanaf het kruispunt met de Pijphoekstraat (exclusief het 
kruispunt zelf) tot en met het deel Oostakkerdorp (t.h.v. het gemeentehuis) blijft afgesloten 
voor gemotoriseerd doorgaand verkeer. Fietsers volgen een omleiding, die ter plaatse 
aangeduid staat.  

  



 

 

• De rioleringswerken worden afgerond tegen 12 juni 2021.   

• De definitieve afwerking van de voetpaden en parkeerstroken  
o in de Bredestraat loopt tot 21 juni 2021.   
o In het deel Oostakkerdorp (t.h.v. het gemeentehuis) loopt tot 9 juli 2021.  

• De definitieve afwerking van de rijweg volgt later. 

2 Nieuwe werfzone 

■ Wegen- en rioleringswerken :  Sint-Laurentiuslaan (incl. kruispunt met Oostakkerdorp / 
Gentstraat) tot aan het park (zie plan hieronder) 

Op het kruispunt van de Sint-Laurentiuslaan met de Gentstraat komt een compacte rotonde. 
Bussen met eindhalte Oostakker kunnen zo het dorp verlaten zonder volledig rond het plein 
te moeten rijden. In de Sint-Laurentiuslaan komen volwaardig uitgeruste bushaltes met 
ruime luifels, fietsenstallingen, blindengeleiding en openbare toiletten. Alle haltes worden 
hier gecentraliseerd.  
 
Vanaf 14 juni 2021 start de aannemer met de voorbereidende werken voor de aanleg van de 
riolering in de Sint-Laurentiuslaan (inclusief kruispunt met Oostakkerdorp / Gentstraat) tot 
aan het begin van het park. De rijweg wordt vanaf dan afgesloten voor alle verkeer. Enkel 
plaatselijke bewoners kunnen hun woning te voet bereiken. Fietsers en gemotoriseerd 
verkeer volgen een omleiding, die ter plaatse aangeduid staat. De Gasthuisstraat wordt 
vanaf dan opnieuw voor alle verkeer in 2 richtingen opengesteld.  

3 Situatie vanaf 14 juni 2021 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Onverwachte weers- of werfomstandigheden 
 
We proberen u steeds zo goed mogelijk te informeren over de planning en fasering van de 
werken. Wegen- en rioleringswerken zijn echter afhankelijk van het weer. Bij hevige 
regenval kan er vaak niet gewerkt worden. Ook de coronacrisis heeft een impact op de 
vooruitgang van de werken (afspraken rond voldoende afstand, levering van materiaal enz). 
Het is dus steeds mogelijk dat de timing in de loop van het project moet aangepast worden. 

4 Bereikbaarheid 

Het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken brengt hinder met zich mee. Mocht u 
specifieke problemen ondervinden: u verwacht bijvoorbeeld een grote levering, heeft een 
verhuis of bent moeilijk te been, contacteer dan zeker de werfleider, dhr. Koen De Wit, om 
samen naar een oplossing te zoeken. U kan hem steeds bereiken op 09 370 75 10.  

■ Opritten 

Tijdens de rioleringswerken zullen de opritten soms niet bereikbaar zijn. De aannemer 
verwittigt de bewoners steeds op voorhand via korte informatiebrieven in de brievenbus. Er 
zal op bepaalde momenten gevraagd worden om de wagen buiten de werfzone te parkeren. 
Gelieve hier rekening mee te houden om een vlot verloop van de werken te garanderen.  
 
De toegang tot uw woning te voet blijft wel steeds verzekerd. Na het plaatsen van de 
rioleringsbuizen brengt de aannemer minderhindersteenslag aan om ervoor te zorgen dat de 
woningen terug bereikbaar zijn.  

■ Omleidingen 

Het doorgaand autoverkeer en fietsverkeer wordt lokaal omgeleid. Gelieve de signalisatie 
ter plaatse te volgen. Hou er rekening mee dat vanaf 14 juni 2021 de straten die aansluiten 
op het kruispunt Sint-Laurentiuslaan – Oostakkerdorp doodlopend worden en enkel 
plaatselijk verkeer kennen. Het gaat hier om de Sint-Laurentiuslaan, de Gentstraat en 
Oostakkerdorp.  
 
 
 
 
 
 



 

■ Openbaar vervoer 

Door de werken aan de Lourdesstraat in Oostakker volgen meerdere buslijnen van De Lijn 
een omleiding. Ook een aantal haltes worden niet bediend. Er is impact op de buslijnen 38, 
39, 70, 71, 72, 73 en 74. Meer informatie over de werken aan de Lourdesstraat vind je op: 
https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-lourdesstraat. Meer informatie over de 
omleidingen van het openbaar vervoer vindt u op www.delijn.be/gent  

 

5 Hulpdiensten  

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de wegen-, en rioleringswerken. De aannemer en 
bevoegde projectleiders stemmen elke fase grondig met hen af.  
 

 

6 Belangrijk  

■ Gescheiden rioleringsstelsel en afkoppelen 
 
Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij elke woning worden 2 
huisaansluitputjes voorzien, één voor het vuil water en één voor het regenwater. U bent 
verplicht uw regenwater af te koppelen van uw afvalwater. Indien dit voor u van toepassing 
is, kreeg u hiervoor een afkoppelingsstudie aangeboden: 
 
▪ Schreef u in op de collectieve aannemer dan zal de aannemer u zelf contacteren om 

deze werken uit te voeren.   
▪ Wenst u de afkoppelingswerken zelf uit te voeren dan voert u deze best uit voor de 

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

 
■ Waterdichte kelders, een verantwoordelijkheid van de eigenaar 
 
Elke huiseigenaar moet ervoor zorgen dat zijn kelder waterdicht is. Bij nieuwe woningen is 
dat meestal wel het geval. Bij oudere woningen vormt de waterdichtheid van de kelder soms 
wel een probleem.  

Na de uitvoering van rioleringswerken kunnen er bij sommige huizen vochtproblemen 
ontstaan in de kelder. Dit kan gebeuren in kelders die niet voldoende waterdicht zijn. Bij 
rioleringswerken worden defecte en poreuze rioleringsbuizen vervangen door nieuwe 
waterdichte buizen. Hierdoor is het mogelijk dat de drainerende functie van de oude 
riolering verdwijnt en dat het grondwater ter hoogte van een woning stijgt. Op die manier 
kan een kelder waar vroeger nooit problemen waren toch nat worden na de 
rioleringswerken.  

De eigenaar blijft evenwel verantwoordelijk voor de waterdichtheid van zijn kelder. De 
kosten voor het waterdicht maken van een kelder moet de eigenaar dan ook steeds zelf 
bekostigen. 
 

https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-lourdesstraat
http://www.delijn.be/gent


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Huisvuilophaling 

 
Particulieren moeten tijdens de werken over stappen naar het gebruik van vuilniszakken 
i.p.v. containers. Handelaars plaatsen hun containers buiten de werfzone óf stappen over op 
vuilniszakken en volgen dezelfde afspraken als voor de particulieren. Ivago bezorgt nog 
aparte bewonersbrieven met meer informatie. 
 
We vragen om 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.  
 
■ 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 

Met geveltuinen brengt u de natuur tot in uw buurt. Nu er wegenwerken zijn in uw straat 
kunt u gratis een geveltuin krijgen. De aannemer voorziet een uitsparing in het voetpad. 
Nadien komt de Geveltuinbrigade bij u langs om uw geveltuin gratis verder aan te leggen 
(inclusief de planten).  

Heeft u interesse? 
Meld u dan aan bij Gentinfo (09 210 10 10) of via het meldformulier op 
www.stad.gent/geveltuinen. Via deze infobrief vragen we graag aan de bewoners uit de 
Sint-Laurentiuslaan om dit ook per mail aan de controleur dhr. Nick Van Eetvelde te melden 
met de gewenste afmetingen en locatie. Doe dat uiterlijk tegen 9 juli 2021. Dit kan per email 
op nick.vaneetvelde@stad.gent. Meldingen na deze datum voert de aannemer niet meer uit. 

 

http://www.vlaio.be/hinderpremie
http://www.stad.gent/geveltuinen
mailto:nick.vaneetvelde@stad.gent


 

7 Contactgegevens  

In de bijlage vindt u een lijst met de contactgegevens van de projectverantwoordelijken. De 
wachtdienst is steeds bereikbaar op het nummer 09 370 75 10. 
 

8 Communicatie 

■ Website & digitale nieuwsbrief 
 
Achtergrondinformatie over het project en de werken in Oostakkerdorp en omgeving is 
terug te vinden op de website van de Stad Gent op 
www.stad.gent/openbarewerkenoostakker. Inschrijven op de digitale nieuwsbrief kan nog 
steeds via www.stad.gent/oostakker/nieuwsbrieven.  
 

 

 

Filip Watteeuw       Marleen Porto-Carrero  

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw  algemeen directeur FARYS 
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