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Start van de werken: Wittewalle en omgeving (project collector Kennedylaan) 

 
 
 
Geachte  
 
Binnenkort starten werkzaamheden in uw straat. De Stad Gent, FARYS en Aquafin investeren zo in een 
mooie, aangename en verkeersveilige straat.  
 
Op de keerzijde van deze brief krijgt u meer details over de aard en de duur van de werken. U kan met 
vragen ook steeds terecht bij de contactpersonen van Stad Gent, FARYS en Aquafin die u in bijlage vindt.  
 
Zoals u weet gaan openbare werken vaak gepaard met hinder voor de omwonenden en voor de passanten. 
Als stadsbestuur kunnen we helaas niet iedere vorm van hinder vermijden, maar het is wel onze ambitie om 
de overlast tot een minimum te beperken.  
 
Controleurs van de Stad Gent volgen de werken nauwgezet op, zodat de werken zo snel mogelijk vorderen 
en de bereikbaarheid van de huizen zo lang mogelijk verzekerd blijft. Toch kunnen op bepaalde ogenblikken 
sommige huizen of garages tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn.  
 
De planning van de werkzaamheden werd grondig voorbereid, maar kan in de war gestuurd worden door 
onvoorziene weersomstandigheden. Bij hevige regen of erg lage temperaturen kan niet gewerkt worden. In 
dat geval worden de werken korte tijd uitgesteld. De signalisatie zal dan ook in die zin aangepast worden. Wij 
danken u alvast voor uw begrip en uw geduld.  
 

Met vriendelijke groeten 

 
Filip Watteeuw  
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 
 
 

 

 

 

http://www.stad.gent/
http://www.stad.gent/openbarewerken
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  Opgelet! Werken in uw buurt… 
 

PRAKTISCH 

Zand  

Op het deel van de weg of het trottoir waar 

tegels worden gelegd, blijft een laagje zand 

liggen. Het zand dient om de tegels 

steviger aan elkaar te sluiten. U wacht best 

2 weken voor u het restant wegveegt.  

Gehinderd  

Bent u moeilijk te been, rolstoelgebruiker 

of slechtziende en wordt u gehinderd door 

slecht geplaatste bouwmaterialen? Neem 

dan contact op met de controleur van de 

werken.  

Schade  

Is er schade aan uw woning en denkt u dat 

de oorzaak bij de werken ligt? Neem dan in 

de eerste plaats contact op met uw 

verzekeraar. Die regelt de contacten met 

de aannemer en met de Stad Gent.  

Zelfstandigen  

In bepaalde gevallen hebben zelfstandigen 

recht op een hinderpremie en/of 

sluitingspremie tijdens wegenwerken. Voor 

meer informatie neemt u contact op met 

Gentinfo (09 210 10 10 of 

gentinfo@stad.gent) of kijkt u op de 

website www.stad.gent – werken en 

ondernemen – ondernemen – 

steunmaatregelen voor ondernemers – 

steunmaatregelen bij openbare werken  

Parkeren  

Indien er in uw straat een parkeerregime 

geldt en u door de werken parkeer-

problemen hebt (vb. uw garage is 

onbereikbaar), dan kunt u terecht bij het 

Mobiliteitsbedrijf voor een tijdelijke 

tweede bewonerskaart. Daarmee kunt u in 

de omliggende zone gratis parkeren. Aan 

deze tweede bewonerskaart zijn voor-

waarden verbonden: u moet in de straat 

gedomicilieerd zijn, de werken moeten 

langer dan 2 weken duren en u mag nog 

geen 2 bewonerskaarten hebben. Voor 

meer informatie over deze en andere 

voorwaarden, neemt u best contact op 

met: Mobiliteitsbedrijf 
tel. 09 266 28 00 of mobiliteit@stad.gent 

 

Plaats: Wittewalle, Borkelaarstraat, Bredestraat (deel), Imsakkerlaan  
 
Start van de werken: eerste helft van mei 2018 
 
Vermoedelijke einddatum van de werken: eind 2019 

   Gelieve er wel rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds 
   kan wijzigen ten gevolge van onverwachte weers- en/of werfomstandigheden 

 
   Aard van de werken 
   In bovenstaande straten zullen we een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Hiervoor breken   
   we de weg open en maken we van de gelegenheid gebruik om de straat opnieuw in te richten. (excl.  
   Imsakkerlaan: hier enkel rioleringswerken)  
 
   Fasering 

- Fase 1: Wittewalle: vanaf J.F. Kennedylaan t.e.m. kruispunt Eeckhoutdriesstraat 
Mei 2018 - juli 2018 
 

- Fase 2: Wittewalle: vanaf kruispunt Eeckhoutdriesstraat t.e.m. kruispunt Borkelaarstraat 
Augustus 2018 - eind december 2018 
 

- Fase 3: Wittewalle: vanaf kruispunt Borkelaarstraat tot kruispunt Bredestraat 
Januari 2019 - eind september 2019 
 

- Fase 4: kruispunt Mostwegel-Bredestraat-Wittewalle 
Eind september 2019 - eind november 2019 

   Omleidingen 
   Om de hinder tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid maximaal te garanderen, verloopt het  
   project in verschillende fases. Het verkeer zal per fase telkens omgeleid worden.  
   Voor de 1e fase geldt een lokale omleiding voor auto- en fietsverkeer. Voetgangers behouden hun 
   doorgang. 
   Alle omleidingsplannen voor autoverkeer, fietsers en openbaar vervoer en de verdere details van dit  
   project, zijn terug te vinden op www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm: Wittewalle). 
   Gelieve de signalisatie ter plaatse te volgen. 
   De dienstregeling van De Lijn vindt u terug via www.delijn.be/routeplanner. 
    
   Opgelet: snoeien van hagen 
   In het projectgebied hangen sommige private hagen over het voetpad. Hierdoor is het voetpad minder    
   toegankelijk. Hagen moeten op 50 cm van de perceelgrens worden aangeplant en mogen niet op  
   openbaar domein overhangen.  
   Wij vragen, als dit voor u van toepassing is, om uw haag in te snoeien tot op de perceelgrens tegen ten 
   laatste juni 2018. Is dit niet gebeurd, dan zal de Stad Gent dit ambtshalve laten doen.  
 
  Opdrachtgevend bestuur:  

 Aquafin - Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar 

 FARYS/TMVW - Stropstraat 1, 9000 Gent 

 Stad Gent - Botermarkt 1 - 9000 Gent 
 

  Contactpersonen 
  In bijlage vindt u een overzicht van alle contactpersonen voor dit project. Het eerste aanspreekpunt is  
  de werfleider, die ook dagelijks aanwezig is op de werf. 

http://www.stad.gent/openbarewerken
http://www.stad.gent/openbarewerken
http://www.stad.gent/openbarewerken
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