
Sogent is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en  
voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit. 1 

Standaertsite Ledeberg – infomoment buurtbewoners 

©  Fantpmas 



Sogent is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en  
voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit. 2 

©  Fantpmas 

Infomoment Standaertsite 

Agenda 

 

• Presentatie voorontwerp 

• Fasering van de werken 

• Start van de sloopwerken 

• Omliggende werken 

• Vragen? 
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Presentatie 
voorontwerp 
Definitief voorontwerp 

bestaat uit: 

• Vakwerkloods/ 

Buurthuis 

• Luifel 

• Openbaar 

woongroen 

 
TV AE architecten, H110 

architecten en ingenieurs, 

carton 123 architecten, 

m u r m u u r architecten, atelier 

Arne Deruyter 
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Fasering van de werken 

• Mei - september 2016:   sloop 
• Herfst 2016:     stedenbouwkundige vergunning 
• Begin 2017 - Begin 2018:   renovatie gebouwen 
• Begin - voorjaar 2018:   groenaanleg 
• Voorjaar 2018:     officiële opening 
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Sloop • Start sloop: vanaf 18 mei 

 

• Aannemer: 

• grondwerken Declercq 

• contactpersoon Ivan Declercq 

• Ivan@declercq-grondwerken.be 

• tel. 056 66 57 88 

 

• Plaatsbeschrijvingen: 

• Zaterdag 30/04 

• Maandag 02/05 

• Of andere? 

 

• Bij vragen of hinder contacteer 

• sogent 

• Contactpersoon Annelies Anaf 

• Annelies.Anaf@sogent.be 

• tel. 09 269 69 67 

3450 m² 
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Fasering sloopwerken: 

• start +/- 18 mei 2016 

• uitvoering vanuit de Hoveniersstraat 

• einde voorzien september 2016 

Inhoud sloopwerken: 

• delen volledige afbraak, behoud 

vloerplaat en afbraak verhardingen 

• behoud tuinmuren in huidige staat 
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Combinatieplan sloop - heraanleg 
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Omliggende werken 
Heraanleg Hilarius Bertolfstraat 

• Start midden mei 2016 

• Meer info om 20u in de Theaterzaal 
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Zijn er nog vragen? 


