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Infobrief: start fase 2 

 

Beste bewoner 

Midden juni 2022 brachten wij u met een infobrochure op de hoogte van de start van de werken in de 

Sint-Jozefstraat en omgeving. De eerste fase van deze werken zit momenteel in de afwerkingsfase. Met 

deze brief willen wij u informeren over de start van de volgende fase op 5 december 2022. 

Achtergrondinformatie en de ontwerpplannen vindt u nog steeds op www.stad.gent/sintjozefstraat. 

 
 

1 Stand van zaken  

Fase 1 (aanleg riolering en bovenbouw kruispunt Sint-Jozefstraat met Krijtekerkweg en Eksaardserijweg) 

werken wij momenteel af. Tijdens deze eerste fase pakten wij eveneens de riolering en de bovenbouw 

aan in een deel van de Eksaardserijweg (omschreven als deel van fase 4 in de infobrochure). Ook de 

nieuwe inrit van de Edugo-parking aan de zijde van de Eksaardserijweg (kant Krijtekerkweg) is reeds 

aangelegd.     

2 Start van fase 2 

Op maandag 5 december 2022 start fase 2 van de wegen- en rioleringswerken. Vanaf dan wordt er 

gewerkt in de Sint-Jozefstraat (tussen de gracht en het voetbalterrein). 

 

In deze zone komt een gescheiden rioleringsstelsel en leggen wij de weg opnieuw aan. Op het ‘pleintje’ 

aan de voetbal zullen wij eveneens werken. De nieuwe uitrit van de Edugo-parking (op de kop van de 

parking) wordt zo snel mogelijk afgewerkt.  

 

3 Uitvoeringstermijn  

Volgens de huidige planning zal er in fase 2 gewerkt worden tot eind maart 2023.  

 

Gelieve er wel rekening mee te houden dat deze planning onder voorbehoud is van onverwachte weers- 

en/of werfomstandigheden.  

 

Tijdens de werken zal ook de aannemer u geregeld, tijdig en duidelijk informeren bij een nieuwe situatie. 

 

 

 

 

http://www.stad.gent/sintjozefstraat


 

4 Bereikbaarheid 

Het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken brengt hinder met zich mee.  

 

Er zal geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn in de Sint-Jozefstraat, enkel diensten zullen 

toegelaten worden (diensten: dienstverlening die samenhangt met een openbare instelling, incl. hun 

leveranciers zoals de busdienst van de school, afvalophaling, onderhoud wegenis, geneeskundige 

diensten,…). Het verkeer kan wel opnieuw vanuit de Krijtekerkweg richting de brug en omgekeerd.  

 

De filter van de Eksaardserijweg (aan Edugo campus De Brug) zal ingevoerd zijn tegen 5 december 2022. 

Hierdoor is dit deel van de Eksaardserijweg vanuit de Groenstraat ook enkel nog toegankelijk voor 

diensten. Vanuit de Krijtekerkweg kan gemotoriseerd verkeer niet meer afdraaien in de richting van 

Edugo campus De Brug 

 

De Edugo-parking zal tijdens deze fase bereikbaar zijn via de nieuwe inrit. Tot zolang de nieuwe uitrit 

van de Edugo-parking niet klaar is, moet er via de vroegere inrit in de Eksaardserijweg uitgereden worden 

richting de Groenstraat.  

 

Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen via een corridor langs de werf gaan.  

 

Wij vragen u met aandrang de signalisatie ter plaatse te volgen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 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. 

  

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de wegen- en rioleringswerken. De aannemer en bevoegde 

projectleiders stemmen elke fase grondig met hen af.  

 

 

Alvast bedankt voor uw begrip. 
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