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Opgelet! Werken in uw buurt… 
  
 
Geachte  
 
 
Op 8 augustus 2017 zijn de werken gestart in de Hundelgemsesteenweg, de Frans De Coninckstraat en de 
Adolf Van Ooteghemstraat. U kon in april 2017 de informatieavond bijwonen over de start van deze werken. 
U ontving in september 2017 een vorige bewonersbrief. U vindt deze informatie trouwens nog steeds terug 
op www.stad.gent/openbarewerken (Openbare werken in uw buurt > Openbare werken in Ledeberg). Neem 
gerust een kijkje en raadpleeg de laatste plannen.  
 
Op de keerzijde van deze brief krijgt u meer details over de stand van zaken van de werken. U kan met 
vragen ook steeds terecht bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Hun contactgegevens vindt u 
hieronder.  
 
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. Meer informatie over onze parkeermaatregelen 
en gratis parkeren vindt u verder in deze brief.  
 
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. Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld.  
 
Met vriendelijke groeten 

 
Filip Watteeuw  
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 
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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 

het Ondernemingspunt Ondernemers Gent 

(09 210 10 60) 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 

parkeerproblemen 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 

voorwaarden 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: Hundelgemsesteenweg,  Frans De Coninckstraat en Adolf Van Ooteghemstraat 
 
Stand van zaken: 

 De werken zijn gestart op 8 augustus 2017 en verlopen goed. 

 De nieuwe parking onder de E17 is zo goed als afgewerkt en kan nu voor de helft gebruikt worden. 

 De hoofdriolering en huisaansluitingen vanaf de Jozef Vervaenestraat tot aan de Frans De 
Coninckstraat zijn aangelegd. 

 De riolering onder de spoorwegbrug is gelegd en werd aangesloten tot aan de laatste put net voorbij 
de brug. 

 Momenteel wordt gewerkt aan de  aanleg van het pleintje aan de Hundelgemsesteenweg.  

 De werken worden normaal half december  voltooid. Dit onder voorbehoud van mogelijke slechte 
weersomstandigheden en onvoorziene technische problemen. 

 Het betreft hier de laatste werken van fase 1A en 1B. Aansluitend starten de werken van fase 2. 

 
Overzicht fases: 
Fase 1 – gestart op 8 augustus 2017  –  duurtijd (60 werkdagen)  

 1A - Heraanleg van de Hundelgemsesteenweg, vanaf het kruispunt met de Jozef Vervaenestraat tot 
aan de Hundelgemsesteenweg nr. 142: deze werken zijn in afwerking 

 1B - Heraanleg van de Hundelgemsesteenweg nr. 142 tot net voorbij de spoorwegbrug en heraanleg 
van het plein aan de Hundelgemsesteenweg 
 

Fase 2 (start na afwerking fase 1) – duurtijd ±5 maanden 

 Heraanleg van de Frans De Coninckstraat, vanaf de Hundelgemsesteenweg t.e.m. Moriaanstraat. 

 Daarna aanpak van het kruispunt met de Moriaanstraat tot aan de nieuwe parking onder de E17. 
 
Fase 3 (start na afwerking fase 2) – duurtijd ±5 maanden 

 Heraanleg van de A. Van Ooteghemstraat en aanleg van de groenzone grenzend aan de autostrade. 
 
Straatgeveltuintjes – geldt enkel voor bewoners binnen de werfzone 
Wanneer de werken aan het voetpad beginnen, kan de aannemer een uitsparing voorzien voor een 
straatgeveltuintje. Indien u dit wenst, gelieve dit te melden aan Gentinfo (09 210 10 10) of u online aan te 
melden via www.stad.gent/geveltuinen. Gelieve dit zo snel mogelijk te doen. Meld dit hierna aan de 
projectleider Céline Borgonie (zie contactgegevens onderaan brief). Hou er wel rekening mee dat uw muur 
voldoende waterdicht moet zijn. Heeft u al een geregistreerde geveltuin, dan behouden we die gewoon. 
Meer info over de voorwaarden en de planten voor een straatgeveltuintje, vindt u op 
www.stad.gent/geveltuinen.  
 
Opdrachtgevend bestuur: Stad Gent – Botermarkt 1 – 9000 Gent 
 

Contactpersonen 
Mevr. Céline Borgonie (projectleider) 
Tel. 09 266 79 17 
celine.borgonie@stad.gent 
 
Dhr. Marc De Smet (controleur) 
Tel. 09 266 79 41 – 0477 91 33 81  
marc.desmet@stad.gent   
Stad Gent - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent  

Aannemer en verantwoordelijke signalisatie 
Grondwerken De Mol 
Bedrijvenlaan 28 – 9080 Lochristi 
Dhr. Frederik Bauwens (projectleider) 
Tel. 0495 29 34 02 
frederik@grondwerkendemol.be 
 
Dhr. Stephan Lippens (werfleider) 
Tel. 0499 53 75 48 
stephan@grondwerkendemol.be 

 
Uw eerste aanspreekpunten zijn de personen in vet gedrukt. Bij opmerkingen kan u steeds bij hen terecht. 
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