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Belangrijk bericht  

WEGENIS- EN 

RIOLERINGSWERKEN 

 
 

NOORDHOUTSTRAAT-ZUID 

Infobrief: aanvang van de werken 

Beste bewoner 

Op 1 oktober starten wegenis- en rioleringswerken in de Noordhoutstraat, van aan de Streepbosstraat tot aan de 

Noordhoutstraat 114. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en een volledig vernieuwde straat. FARYS|TMVW en 

de Stad Gent zijn de opdrachtgevers voor deze werken. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, willen wij u zo 

goed en snel mogelijk informeren. Deze brief is bedoeld om u een overzicht te geven van de werken en een 

antwoord te bieden op een aantal concrete en praktische vragen. U kunt ook steeds het ontwerp raadplegen op 

www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm: Noordhoutstraat).   

1 Aard van de werken 

In de Noordhoutstraat ter hoogte van de Streepbosstraat tot aan het kruispuntje ter hoogte van Noordhoutstraat 

114 wordt het wegdek opgebroken om een nieuw gemengd rioleringsstelsel aan te leggen. Daarna krijgt de 

Noordhoutstraat een nieuwe asfaltlaag, de bestaande grachten worden geherprofileerd en er komen ook nieuwe 

grachten.  

2 Uitvoeringstermijn en fasering 

De aannemer Aannemingen Penninck start op 1 oktober 2018 met de werken. De werken gebeuren in fases. 

 Fase 1: Noordhoutstraat 96 tot en met Noordhoudstraat 114 en Zombeekstraat tot nummer 40; 

 Fase 2: Noordhoutstraat 96 tot en met kruispunt Boonstede; 

 Fase 3: Noordhoutstraat ter hoogte van kruising Moerstraat tot kruising met Streepbosstraat; 

 Fase 4: Noordhoutstraat kruispunt Moerstraat-Boonstede. 

 

Klantendienst 078 35 35 99 

Defectennummer 078 35 35 88 
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3 Bereikbaarheid 

Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in een smalle straat brengt de nodige hinder met zich mee. De 

aannemer moet na het plaatsen van de riolering ervoor zorgen dat de opritten terug bereikbaar zijn. Tijdens de 

werken zal de aannemer de buurtbewoners geregeld, tijdig en duidelijk informeren. Bij elke start van een volgende 

fase worden de aangelanden hiervan verwittigd door een briefje dat de aannemer in de brievenbus steekt.  

4 Verhuizing of levering: informeer ons 

U kunt ons helpen de werken vlot te laten verlopen door ons tijdig te verwittigen wanneer u eventueel een 

verhuizing plant of misschien een bijzondere levering verwacht. Op die manier kan onze aannemer hiermee 

rekening houden. U kan de werfleider Dirk Berteloot van Aannemingen Penninck bereiken op 0475 94 87 44. 

5 Belangrijk  

■ Gescheiden rioleringsstelsel en afkoppelen 

 

In het projectgebied wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij elke woning worden 2 huisaansluitputjes 

voorzien, één voor het vuil water en één voor het regenwater. U bent verplicht uw regenwater af te koppelen van uw 

afvalwater. U kreeg hiervoor een afkoppelingsstudie aangeboden:  

 Laat u de collectieve aannemer de werken uitvoeren, dan zal deze aannemer u contacteren.   

 Wenst u de afkoppelingswerken zelf uit te voeren, dan voert u deze best uit voordat de aannemer de 

aansluitputjes plaatst. Op die manier kan hij onmiddellijk uw leidingen aansluiten. 

■ Huisvuilophaling 

 

Er wordt gevraagd om het huisvuil buiten te plaatsen op de normale dag van ophaling vóór 7.00 uur ‘s morgens. 

Indien de afvalmaatschappij niet tot aan uw woning kan omwille van de werken, zal de aannemer het huisvuil 

verzamelen op een centrale plaats die wel bereikbaar is. 
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Alvast bedankt voor uw begrip   

 

 

Marleen Porto-Carrero      

algemeen directeur      Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Stad Gent 


