
Informatievergadering 

Oscar De Reusestraat 

en omgeving 

 

Welkom 



Informatievergadering 

• Filip Watteeuw 

schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 

• Openbare werken in Gent (film) 

• Dirk De Baets 

directeur-manager Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

• Virginia Meersschaert 

Projectleider FARYS 

• Vragen? 

• Welkom bij de plannen 

  



Informatievergadering 

Oscar De Reusestraat 

en omgeving 

 

Toelichting van de plannen 

Dhr. Dirk De Baets 



Welke straten?  

• Bromeliastraat 

• Oscar De Reusestraat 

• Rozebroekstraat (deel) 

– Het deel tussen de Victor Braeckmanlaan & de Oscar 

De Reusestraat, inclusief het kruispunt 

Rozebroekstraat met de Oscar De Reusestraat 

• Rozebroekslag 

• Salviastraat 

  



 

 

 

Waar? 

Salviastraat 

Oscar De 

Reusestraat 

Bromeliastraat 

Rozebroekstraat 

(deel) 

Rozebroekslag 



Hoe komt een plan tot stand? 

Procedure heraanleg wegen  

• Verschillende uitgangspunten: 

– Keuzes maken ivm snelheidsregime, verkeersremmers, 

groenaanleg, parkeren, materiaalgebruik, vlotte 

bereikbaarheid hulpdiensten, voorzieningen 

andersvaliden,…….. 

• Overleg met verschillende stadsdiensten:  
– Mobiliteitsbedrijf 

– Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 

– Groendienst 

– Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

– Dienst Administratie 

– Jeugddienst 

– Dienst Sociale Voorzieningen 

– Gebiedsgerichte Werking 

– Brandweer 

– ….   



Salviastraat, Oscar De Reusestraat & 

Bromeliastraat: bestaande toestand 

Bestaande toestand in de Oscar De Reusestraat 



Salviastraat, Oscar De Reusestraat & 

Bromeliastraat: ontwerpplannen  

Ontwerp voor deze drie straten 

• Voetpaden in betonstraatstenen 

• Rijweg in asfalt van 5,50m breed (inclusief kantstroken) 

• Parkeerstroken aan beide zijden in kasseien waar mogelijk 

• Bomen aan één zijde in de parkeerstrook 

• Dubbelrichtingsverkeer blijft behouden 
 



Salviastraat, Oscar De Reusestraat & 

Bromeliastraat: referentiebeeld 
Referentiebeeld 

 

Ontwerp vergelijkbaar 

met de recent 

gerealiseerde  

Sint-Baafskouterstraat 

in Sint-Amandsberg 



Referentiebeeld Sint-Baafskouterstraat 



Rozebroekstraat (deel): ontwerp  

Ontwerp voor de Rozebroekstraat 

(deel tussen de Oscar De Reusestraat en Victor Braeckmanlaan) 

 

• Voetpaden in betonstraatstenen 

• Rijweg in asfalt van 5 meter breed (inclusief kantstroken) 

• Parkeerstrook langs de even zijde met ruimte voor 2 bomen  

• Asverschuiving t.h.v. het kruispunt met de Oscar De Reusestraat 

• Eénrichtingsverkeer voor vrachtwagens van de N70 naar de N70a 

 

 



Rozebroekslag 

Bestaande toestand Rozebroekslag 



Rozebroekslag: ontwerp 

WOONERF 

 

• Type woonerf in betonstraatstenen 

• Dubbelrichtingsverkeer 

• Rijweg is slechts 4 meter breed 

• Uitwijkstroken zijn voorzien om kruisen mogelijk te maken  

• Specifieke inrichting om niet-bestemmingsverkeer te ontmoedigen 

 

 

Woonerf 

Vrijliggend fietspad 



Rozebroekslag: ontwerp 

FIETSPAD 

 

• Fietspad in asfalt 

• Vrijliggend fietspad in het groen 

• Dubbelrichtingsfietspad 

• 3,5 meter breed 

• Maakt deel uit van de Oost-Westroute voor fietsers 

 

Woonerf 

Vrijliggend fietspad 



Werken in Sint-Amandsberg 

• Heiveldstraat: werken in uitvoering 

– Nog werken tot februari 2016 

– Aansluitend nog het aanbrengen van een toplaag in asfalt 

• Oscar De Reusestraat en omgeving 

– Vandaag de ontwerpplannen: toelichting van het ontwerp 

– BEGIN 2016 

 Nutsmaatschappijen zullen werken uitvoeren  

» Vervangen en/of uitbreiden van nutsleidingen voor water, 

elektriciteit, telecommunicatie, … 

» Zij zullen op voorhand verwittigen aan de hand van 

bewonersbrieven 

– BEGIN 2017 

 De eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen 

» Op voorhand worden buurtbewoners geïnformeerd 

 

 



Fleur je gevel op 
en maak je straat gezelliger 



Denk eens aan een geveltuintje! 

• Waar de voetpaden breed genoeg zijn, zijn geveltuintjes 

mogelijk. 

• Aannemer voorziet een uitsparing in het voetpad, tijdens de 

werken, indien de bewoners dit wensen. 

• Denk er nu al eens over na! 

• Wanneer de werken effectief starten, kan u uw voornemen 

kenbaar maken. 



Voordelen van een geveltuin 

• Groen is goed voor je gezondheid en je humeur! 

• Geveltuinen brengen meer natuur in de straat: Ze zijn 

belangrijke stapstenen voor vogels en insecten. 

• Ze verbeteren het klimaat en de luchtkwaliteit:  

• In de zomer koelen ze de stad en de straat.  

• Ze vangen fijn stof. 

• Ze kleuren de straat. 

• Ze maken je buurt  

gezelliger. 

    



Wanneer kun je een geveltuin aanleggen? 



geen vergunning meer nodig 
 

•nagaan of je genoeg plaats hebt in het  

nieuwe ontwerp 

•adres melden bij Gentinfo (09 210 10 10) 

     of www.gent.be/geveltuinen 

 

Gevel te smal? Zet een bloembak. 

http://www.gent.be/geveltuinen


Informatievergadering 

Oscar De Reusestraat 

en omgeving 

 

Rioleringswerken 

Mevr. Virginia Meersschaert 



Riolering 

 Bestaande toestand :  

 Gemengd  - in slechte staat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heiveld 

http://www.rotterdam.nl/watisriolering 

huisaansuiting 

http://www.rotterdam.nl/watisriolering 



Riolering 

 Ontworpen toestand :  

 Gescheiden : afvalwater (DWA), regenwater (RWA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heiveld 

http://www.rotterdam.nl/watisriolering 
http://www.rotterdam.nl/watisriolering 



heiveld 

http://www.rotterdam.nl/watisriolering 
http://www.rotterdam.nl/watisriolering 

Salviastraat 

Oscar De 

Reusestraat 

Bromeliastraat 

Rozebroekstr 

 

Rozebroekslag 

O1 

PSO 

Collector Aquafin 

Rozebroekbeek 

Ontwerpplan Riolering 



Afkoppelen 

 = scheiden van regenwater en afvalwater op privaat terrein  

 

 

 

 

 

 Verplicht bij : 

 Aanleg van gescheiden stelsel op openbaar terrein  

~ Vlaamse Milieuwetgeving (vlarem) 

~ Gesloten bebouwing : enkel voorste dakhelft afkoppelen  

 Uitvoering door hoofdaannemer tijdens rioleringswerken 

 Nieuwbouw / grote verbouwingswerken 

~ Voorwaarde in stedenbouwkundige vergunning 

 

 

 

 

 

 

 



Afkoppelingstudie   

 

 (half)open bebouwing en gesloten bebouwing met voortuin 

 Geen inpandige werken vereist 

 Afkoppelingsadviseur : Roel Braeckvelt (Grontmij)  

 Stap 1 : Inventarisatie bestaande toestand  

 Stap 2 : Ontwerp op basis van de meest goedkope 

oplossing en inschatting van de kosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afkoppelingswerken voor particulieren   

 

 Stap 3 : ontvangst van overeenkomst met studie (ontwerp en 

inschatting van de kosten) 

 werken zelf uitvoeren – meestal goedkoper  

• Foto’s nemen van buis in open sleuf + facturen bijhouden 

 OF via aannemer farys – factuur op basis van de raming bij de 

studie 

• Afbetalingsplan mogelijk  

 

 Stap 4 : Keuring 

 Pas mogelijk na uitvoering werken in de straat 

 Indien conform : recht op subsidie van max. 500 euro 

• Enkel voor werken aan ondergrondse leidingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afkoppelingswerken voor bedrijven 
  

 

 

 Studie wordt aangeleverd (enkel stap 1 en 2) 

 Werken zelf uit te voeren 

 Geen subsidie 

 Nazicht door erkend keurder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Wacht)aansluitingen – gratis tijdens uitvoering 

 Per perceel – 2 huisaansluitputjes :  

~ Regenwater (RWA) 

~ Afvalwater (DWA) 

 

 Aansluitplicht  

~ niet voor regenwater 

~ Uitzondering IBA 

 

 Locatie wachtaansluitingen : 

~ Contact opnemen met toezichter net voor  uitvoering 

 Aanlevering schets of beschrijving 

 



Communicatie & 

Vragen 

 

Mevr. Rika De Belder 

Moderator 

 



Welkom met vragen of reacties 

• Ontwerpplannen: wegenis en riolering 

• Bromeliastraat 

• Oscar De Reusestraat 

• Rozebroekstraat (deel) 

• Rozebroekslag 

• Salviastraat 

• Geveltuinen 

• Rioleringsplannen 

 



Communicatie 

Praktisch 

• Opdrachtgever: FARYS 

• Partner: Stad Gent 

• Informatie over dit project:  

 Mevr. Virginia Meersschaert 

» 09 240 04 71 

» Virginia.meersschaert@farys.be  

• Afkoppelingsadviseur :  

 Dhr. Roel Braeckvelt 

» 0477/188236 

» info@iceadvice.be 

• Ontwerper :  

 Bert De Vriendt (Studiebureau Grontmij) 

 

 

 

 

mailto:Virginia.meersschaert@farys.be
mailto:info@iceadvice.be


Communicatie 

Praktisch 

• Alle info van vanavond: is terug te vinden op 

www.gent.be/openbarewerken (zoekterm: Oscar De Reusestraat) 

 

 

 

http://www.gent.be/openbarewerken


Dank u voor uw aandacht.  

Welkom bij de tafels met de 

ontwerpplannen. 


