
Steenakker en omgeving: de werken starten 
Welkom 
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Informatievergadering 
> Liesbeth De Bruyn 

kabinetsmedewerker  
bij schepen Filip Watteeuw  
schepen van Mobiliteit, 
Publieke Ruimte en 
Stedenbouw  

 

> Dirk De Baets 
directeur-manager  
Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen 

 

> Liselotte Verwee 
Projectleider FARYS 



Projectzone en ontwerp 
Dhr. Dirk De Baets 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
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Welke straten? 

> Steenakker 

> Muilaardstraat 

> Haardstedestraat 

> Louis Roelandtplein 

> Kruispunt Galglaan en 
Zwijnaardsesteenweg 
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Waarom heraanleg? 
 

24 januari 2019 

> Slechte kwaliteit wegenis 
 

> Riolering: aanleg gescheiden stelsel met hoofdafvoer 
voor regenwater 
 

> Moeilijk leesbare verkeerssituatie t.h.v. kruispunt met 
de Zwijnaardsesteenweg 
 

> Inbreng van groen 
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Belangrijkste uitgangspunten 
 

> Verhogen van de leefbaarheid 

– 30 km/uur voor alle straten (uitgezonderd woonerf: 20 km/uur) 

– Ruimte voor elke weggebruiker om zich veilig en comfortabel te 
verplaatsen 

> Extra voorzieningen voor de zachte weggebruiker 

– Maximale inbreng van fietspaden & fietsenstallingen 

– Invoeren woonerf waar mogelijk 

> Groenvoorzieningen 

– Verharding beperken en ruimtes voor spelelementen 

– Bomen in parkeerstroken waar mogelijk 

– Mogelijkheid tot aanleg van geveltuinen 
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Mobiliteit in het nieuwe ontwerp 
 

> Steenakker 

– Eénrichtingsverkeer vanaf de Haardstedestraat tot de Zwijnaardsesteenweg 

– Tussen de Haardstedestraat en het Henri Storyplein komt een woonerf 

> Haardstedestraat (tussen de Steenakker en de Muilaardstraat) 

– Tweerichtingsverkeer blijft bestaan & dubbelzijdig parkeren blijft mogelijk 

> Muilaardstraat 

– Tweerichtingsverkeer blijft bestaan & dubbelzijdig parkeren blijft mogelijk 

– Asverschuivingen om de snelheid te remmen 

> Louis Roelandtplein 

– Invoering van éénrichtingsverkeer & herinrichting als woonerf 

– Dubbelzijdig parkeren blijft mogelijk 
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Blik op de toekomst:  
Kruispunt met de Zwijnaardsesteenweg 
een groener, leesbaarder en veiliger kruispunt 
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Blik op de toekomst: Steenakker 
wandelen op brede voetpaden, fietsen op een apart dubbelrichtingsfietspad 
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Blik op de toekomst: Steenakker - woonerf 
woonerf met mogelijkheid tot dubbelzijdig parkeren en ruime groenzones 
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Blik op de toekomst: Louis Roelandtplein 
woonerf met mogelijkheid tot dubbelzijdig parkeren en ruime groenzones 
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Blik op de toekomst: Louis Roelandtplein 
woonerf met mogelijkheid tot dubbelzijdig parkeren en ruime groenzones 
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Blik op de toekomst: Haardstedestraat 
mogelijkheid tot dubbelzijdig parkeren met bomen in de plantvakken 
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Blik op de toekomst: Muilaardstraat 
mogelijkheid tot dubbelzijdig parkeren met bomen in de plantvakken 
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Blik op de toekomst: Muilaardstraat 
mogelijkheid tot dubbelzijdig parkeren en aanleg van ruime groenzones 
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Blik op de toekomst: Muilaardstraat 
mogelijkheid tot dwarsparkeren en aanleg van ruime groenzones 
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Aanpassingen t.o.v. voorontwerp 
 

> Belangrijkste aanpassingen: 

– Fietssuggestiestroken in de Haardstedestraat lopen door 
tot de Zwijnaardsesteenweg. 

– Extra fietsenstallingen in de Muilaardstraat, 
Zwijnaardsesteenweg en Steenakker o.a. ter hoogte van de 
Freinetschool. 

– Louis Roelandtplein 

× Er komen tien dwarse parkeerplaatsen i.p.v. vier langse 
parkeerplaatsen ter hoogte van de huisnummers 1 – 13. 

× Er komt een elektrische laadpaal. 
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Riolering 
 
Mevr. Liselotte Verwee 
Farys 
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Naar een gescheiden riolering 
 

Een volledig nieuw ontwerp voor de straten maar ook voor de 
riolering ! 

In dit ontwerp komt een gescheiden rioleringsstelsel met een aparte afvoer 
van regen- en afvalwater. 

> Oude riolering eruit – nieuwe gescheiden riolering in de plaats 

> Dus ook nieuwe (huis)aansluitingen nodig op de nieuwe riolering 

> Een nieuwe huisaansluiting is normaal gezien betalend 

– MAAR n.a.v. wegen- en rioleringswerken vallen deze huisaansluitingen 
ten laste van FARYS. 

> Aansluiten is steeds verplicht bij de aanwezigheid van riolering op het 
openbaar domein!  
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Wat & waarom 
afkoppelen? 
  

Film afkoppelen: 
– Regenwater afkoppelen on 

Vimeo 

 

 

 
 

24 januari 2019 

https://vimeo.com/222684005
https://vimeo.com/222684005
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Subsidies voor particulieren 
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•Bij noodzaak tot grondwerken: 

•(half)open en gesloten bebouwing met voortuin 

> <= 2000 euro: maximum van 500 euro 

> > 2000 euro: 25% van de totale kost 

 

•Sociale correctie is mogelijk > meer subsidies cfr. sociaal tarief 
drinkwaterklanten 

> <= 2000 euro: maximum 1000 euro 

> > 2000 euro: 50% van de totale kost 
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Afkoppelingswerken 
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•Eigen uitvoering: 

> Keuring is verplicht en aan te vragen op 078 35 35 99 

> Recht op subsidies?  

– Aanvraagformulier & kopie van de factuur opsturen naar FARYS 
of mailen naar: afkoppelingen@farys.be 

•Uitvoering via aannemer: 

> Aannemer neemt contact op 

> Keuring verloopt automatisch 

> Facturatie van de werken (inclusief verrekening van eventuele 
subsidies) gebeurt door FARYS 

 

 

 

 
 

mailto:afkoppelingen@farys.be
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Stand van zaken voor dit project 
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> 82 percelen werden bezocht 

– 72 overeenkomsten werden tot op heden ontvangen 

– Nog 15 te bezoeken woningen> deadline 1 maart 2019 

 

> Specifieke vragen na presentatie 

– Afkoppelingsdeskundige aanwezig 

× Peter Eggermont van Studiebureau Buyens 

 

 

 
 



Planning & werkwijze 
Praktische afspraken 
Dhr. Dirk De Baets 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
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Basisprincipe: minder hinder 
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> Minder hinder ≠ geen hinder  

– Gefaseerde uitvoering 

– Maximale toegankelijkheid 

× Zo snel mogelijk 
minderhindersteenslag 

× Voetgangersbruggen 
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Overzicht fasering 
 
 Start: eind februari 2019 

Einde: eind 2020 

 

•Startpunt: Muilaardstraat  

•Gefaseerd werken en opschuiven 
in de richting van de  

› Haardstedestraat  

› Louis Roelandtplein  

› Steenakker  

› Zwijnaardsesteenweg  



> 
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Overzicht fasering 
 
 

Timing 

Fase 1 a eind februari 2019  
2 maanden 

Fase 1 b 2,5 maanden 

Fase 2 a 1 maand 

Fase 2 b 2 maanden 

Fase 3 2 maanden 

Fase 4 1,5 maanden 

Fase 5 1,5 maanden 

Fase 6 2,5 maanden 

Fase 7 1,5 maanden 

Fase 8 2 maanden 

Fase 9 2,5 maanden 
Einde: najaar 2020 
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Waar ? Timing 

Fase 1 a Muilaardstraat  
(tussen voetbalclub en straat richting Leebeek) 

Start: eind februari 2019  
Duur: 2 maanden 

Fase 1 b Muilaardstraat  
(tussen straat richting Leebeek en de Haardstedestraat) 

Duur: 2,5 maanden 

Fase 2 a Kruispunt Muilaardstraat met de Haardstedestraat Duur: 1 maand 

Fase 2 b Haardstedestraat (tussen Muilaardstraat en Steenakker) Duur: 2 maanden 

Fase 3 Steenakker (tussen Haardstedestraat en Henri Storyplein) Duur: 2 maanden 

Fase 4 Louis Roelandtplein Duur: 1,5 maanden 

Fase 5 Steenakker (tussen Louis Roelandtplein en Arduinstraat) Duur: 1,5 maanden 

Fase 6 Steenakker  
(van Arduinstraat tot met kruispunt Lange Cauterdreef) 

Duur: 2,5 maanden 

Fase 7 Steenakker  
(tussen Lange Cauterdreef tot en met brandweeringang 
UZ Gent (revalidatiecentrum) 

Duur: 1,5 maanden 

Fase 8 Steenakker (tussen brandweeringang UZ Gent 
(revalidatiecentrum) en Zwijnaardsesteenweg) 

Duur: 2 maanden 

Fase 9 Kruispunt Zwijnaardsesteenweg met Steenakker Duur: 2,5 maanden 
Einde: eind 2020 

Timing: inclusief verlofperiodes, exclusief weerverlet door onverwachte weers-, of werfomstandigheden 



Hoe verloopt een wegenwerk? 

•Stap 1 
Opbreken van 
de rijweg 

•Stap 2 
Plaatsen van 
de riolering 

•Stap 3 
Minderhinder
steenslag 

•Stap 4 
Huizen 
aansluiten op 
hoofdleiding 

•Stap 5 
Plaatsen 
wegkoffer en 
boordstenen 

•Stap 6  
Asfalteren 
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•Stap 7 
•Voetpaden & 
opritten  

Fleur je  
gevel op!  

•Stap 8  
Aanbrengen 
signalisatie  

24 januari 2019 

Hoe verloopt een wegenwerk? 



Fleur je gevel op en maak je straat gezelliger! 
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Voordelen van een geveltuin 
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> Groen is goed voor je gezondheid en je humeur! 

> Geveltuinen brengen meer natuur in de straat: ze zijn 
belangrijke stapstenen voor vogels en insecten. 

> Ze verbeteren het klimaat en de luchtkwaliteit:  
in de zomer koelen ze de stad en de straat. 

> Ze vangen fijn stof. 

> Ze kleuren de straat. 

> Ze maken je buurt gezelliger. 
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 Geen vergunning 
meer nodig 

> In deze projectzone is de aanleg 
van straatgeveltuinen overal 
mogelijk 

> adres melden bij Gentinfo  

•    (09 210 10 10) of op         
    www.stad.gent/geveltuinen 

 

•Tijdens wegenwerken: aannemer 
laat ruimte open in het voetpad. 
Werk gespaard! 



Informatievergadering Steenakker- start van de werken 34 

 
Meer weten? 

 

> brochure ‘Fleur je gevel op’ 

> draaiboek voor straatacties 

> planten- en klimhulpkiezer 
voor verschillende gevels 

 

Verzamel 15 buren en vraag  
een gratis infoavond aan bij de 
Groendienst! 

> groendienst@stad.gent 
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Huisvuilophaling 
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> Graag huisvuil buiten plaatsen op normale dag van 
ophaling vóór 7u ‘s morgens aan uw woning 

> De aannemer zal het huisvuil zelf verzamelen op een 
centrale plaats die wel bereikbaar is voor IVAGO. 

> Belangrijk: tijdens de werken omschakelen van 
containers naar vuilniszakken. Haal tijdig 
vuilniszakken in huis! Nadien: opnieuw containers. 

> Per fase van de werken stuurt IVAGO 2 weken op 
voorhand eigen bewonersbrieven.  
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Hulpdiensten 
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> De hulpdiensten zijn op de hoogte van de wegen- en 
rioleringswerken 

> In de Steenakker zijn 3 nooduitgangen van het UZ: 

•   2 van de 3 uitgangen kunnen altijd gebruikt worden  
   tijdens de werken 
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Mobiliteit en omleidingen 

 

  

Dhr. Dirk De Baets 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
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Verkeersstromen 
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> UZ Gent 

> Hogeschool Gent – 
campus Vesalius 

> Voetbalclub  
Hou ende Trou 

> Aparte 
overlegmomenten met 
alle grote spelers in de 
buurt 

 
 

 
 



Verkeersstromen 
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> Personeelsuitgang UZ Gent in de Arduinstraat en uitgang MUG 

– blijft in alle fases van de werken in gebruik 
 

> Hogeschool Gent – campus Vesalius 

– voert promotiecampagne voor studenten: gebruik 
alternatieven voor de wagen! 

 

> Tijdens de beginfase van de werken worden tijdelijk extra 
parkeerplaatsen voorzien. 

 

 
 



Tijdelijk extra parkeerplaatsen 
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Omleidingen 

> Pas vanaf fase 2 van de werken 

> Situatie tot en met bouwverlof 2019 

 

> Voor bussen: meer informatie via 
www.delijn.be/routeplanner 
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Communicatie 
Mevr. Rika De Belder 

Moderator 
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Contactpersonen 
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> 1ste aanspreekpunt tijdens de werken is de aannemer 

THV De Moor – Vindevogel 

× Werfleider: Johan Van Gijseghem 

× johanVanGijseghem@wwdemoor.be 

× 09 369 04 66 

> Projectleider Stad Gent: Hendrik Depreter 
hendrik.depreter@stad.gent  

> Projectleider FARYS: Liselotte Verwee 

> liselotte.verwee@farys.be 

> Alle contactgegevens zullen staan in de bewonersbrieven 

 

 

 
 

mailto:johanVanGijseghem@wwdemoor.be
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Communicatiemiddelen 
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Wat? Hoe op de hoogte? 

Start van de werken Eind februari 2019 

Tijdens de werken - Via de website 
- Via elektronische nieuwsbrieven 
- Via bewonersbrieven 
- Via brieven van de aannemer met 

praktische informatie 
 

Nog even nalezen?  www.stad.gent/openbarewerken 
(zoekterm: Steenakker) 

http://www.stad.gent/openbarewerken


www.stad.gent (zoekterm ‘Steenakker’)  



 
 

Projectzone 
Riolering 
Afkoppelingswerken 
Minder hinder 
Hoe verloopt een wegenwerk 
Fasering 
Geveltuin 
Huisvuilophaling 
Hulpdiensten 
Mobiliteit en omleidingen 
Parkeren 



Buurtinitiatief 
Dhr. Olivier Giot 
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-- Muilaardstraat 2019 -- 
 

afspraak donderdag 31 januari 18u30 
kantine Henri Story 

 

www.muilaardstraat.home.blog 

Campus Atelier 
www.campusatelier.be 
facebook.com/campusatelier 
campusatelier@gmail.com 
 

Aanloophuis Poco Loco 
www.aanloophuispocoloco.be 

facebook.com/aanloophuis.pocoloco 
janpocoloco@gmail.com 

 
 



Welkom bij de 
plannen 
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Plaatsen 
minderhindersteenslag 


