
Welkom op onze informatieavond 
over de start van de werken 
voor de heraanleg van:
•• De Steenakker 
•• De Zwijnaardsesteenweg (deel)
•• De Haardstedestraat (deel)
•• Het Louis Roelandtplein
•• De Muilaardstraat

Wanneer en waar?
• Donderdag 24 januari 2019 om 19 uur

• Buurtcentrum Nieuw Gent
Rerum Novarumplein 180C, 9000 Gent



Beste buurtbewoner, 
 
In februari 2017 werd u door de Stad Gent en FARYS ingelicht over de 
voorontwerpplannen voor de heraanleg van de Steenakker en omgeving. 
Deze ontwerpplannen zijn afgerond en we zijn klaar om met de eigenlijke 
werken te beginnen. Voor we dit doen, nodigen we u graag uit op onze 
infoavond, waar u alle informatie zult krijgen over de werken. 
 
Waar? 
De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van  

• de Steenakker 
• de Zwijnaardsesteenweg  

(tussen de Galglaan en de campus van het UZ) 
• de Haardstedestraat  

(tussen de Steenakker en de Muilaardstraat) 
• het Louis Roelandtplein 
• de Muilaardstraat 

 
Uitgangspunten zijn: verkeersveiligheid en leefbaarheid 
 
Het ontwerp voorziet in meer autoluwe straten en meer groen, wat de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid verhoogt. De focus ligt ook op 
voetgangers en fietsers, voor wie we veilige oversteekplaatsen en 
verbindingen creëren, zoals een brug over de Leebeek. 
 
Op de website van de Stad Gent kunt u de presentatie van de eerste 
infoavond en ontwerpplannen voor deze straten zien: www.stad.gent, 
zoekterm: Steenakker. 
 
Nieuwe gescheiden riolering 
FARYS legt een gescheiden rioleringsstelsel aan. Bij elke woning worden 
twee huisaansluitputjes voorzien, één voor het vuil water en één voor het 
regenwater. U bent verplicht uw regenwater af te koppelen van uw 
afvalwater. Bij gesloten bebouwingen gaat dit over de voorste dakhelft. 
Halfopen bebouwingen kregen hiervoor een afkoppelingsstudie. Ook de 
rioleringswerken lichten we verder toe op de infoavond.  
 
 
 

 Wanneer starten de werken? 
 
• De nutsbedrijven hebben al intensief gewerkt in uw buurt.  
• Vanaf eind februari 2019 staan de eigenlijke wegen- en 

rioleringswerken gepland. 
• Deze werken zullen tot eind 2020 duren, onder voorbehoud van 

gunstige weers- en werfomstandigheden. 
• De werken verlopen gefaseerd. Er wordt dus niet in elke straat 

tegelijk gewerkt. 
 
Welkom op deze informatieavond 
 
We zullen u inlichten over: 
• de timing en de fasering van de werken 
• de praktische afspraken tijdens de werken 
• de aannemer die de werken zal uitvoeren 
• de contactpersonen tijdens de werken 
• de omleidingen en verkeersafwikkeling 
 

De informatieavond vindt plaats 
• op donderdag 24 januari 2019 om 19 uur 
• in Buurtcentrum Nieuw Gent, Rerum Novarumplein 180C, 9000 Gent 
 
Heel graag tot dan? 
Na de informatievergadering vindt u de presentatie op 
www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm: Steenakker) 
 
 

 

 



V
.u

.: 
M

ie
ke

 H
u

lle
b

ro
ec

k 
- 

st
ad

ss
ec

re
ta

ri
s 

- 
st

ad
h

u
is

, B
o

te
rm

ar
kt

 1
, 9

0
0

0
 G

en
t 

 -
 2

0
17

/2
0

18
 

Van harte welkom!

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit 
en Openbare Werken

Informatie
 

Hendrik Depreter Stad Gent
Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel:
Mail: hendrik.depreter@stad.gent 

Vermeld als onderwerp: Steenakker, 
start van de werken

Website: www.stad.gent

 

• U bent niet de eigenaar van uw huis? 
Breng die a.u.b. ook op de hoogte. 
Deze informatie is ook van belang voor eigenaars. 

• Hebt u vragen over de toegankelijkheid van 
deze informatievergadering voor personen met een beperking?
Gentinfo helpt u verder - 09 210 10 10 - gentinfo@stad.gent

09 266 83 22




