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Infobrief: aanvang van de werken 

Beste bewoner 

Op 23 april 2019 starten er werken in Albert De Smetstraat en de Hullebusstraat, op het grondgebied 

van Gent, en in een deel van de Groenstraat, op het grondgebied van Wachtebeke. Deze werken sluiten 

aan op de werken die Aquafin al uitvoerde. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd met 

maximaal behoud van de grachten. Ook de weg wordt heraangelegd. De werken worden uitgevoerd door 

Aclagro NV uit Wondelgem.  

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, willen wij u zo goed en snel mogelijk informeren. Deze brief 

is bedoeld om u een eerste overzicht te geven van de werken en een antwoord te bieden op een aantal 

concrete en praktische vragen. Heeft u vragen, dan kunt u hoe dan ook altijd terecht bij de 

contactpersonen die in de bijlage van deze brief vermeld staan. 

1 Aard van de werken 

Op de aangeduide locatie zal de weg volledig opgebroken worden om een nieuw, gescheiden riolerings-

stelsel aan te leggen. Van deze gelegenheid wordt gebruikgemaakt om ook de bestaande weg opnieuw 

aan te leggen. 

 

 

Klantendienst 078 35 35 99 

Defectennummer 078 35 35 88 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 Locatie 

De werken situeren zich in de Albert de Smetstraat (vanaf nummer 16 tot aan de Groenstraat), de 

Hullebusstraat en de Groenstraat (vanaf de gemeentegrens tot aan de elektriciteitscabine ter hoogte van 

de Groenstraat 47). 

 

3 Uitvoeringstermijn en fasering 

De uitvoeringstermijn van de wegenis- en rioleringswerken zelf bedraagt 150 werkdagen. Het project 

verloopt in verschillende fases: 

■ Voorbereidende werken – effectieve start op 23 april 2019 

- lokale opzoekingswerken (over het volledige tracé) buiten de rijweg. Hierbij brengen wij de 

mogelijke conflicten met nutsleidingen in kaart 

■ Fase 1 – geplande start op 23 april 2019 / gepland einde: september 2019 

wegenis- en rioleringswerken in de Albert de Smetstraat, vanaf nummer 16 tot net voor het kruispunt 

met de Hullebusstraat 

■ Fase 2 – geplande start: mei 2019 / gepland einde: bouwverlof 2019 

wegenis- en rioleringswerken in de Hullebusstraat 

■ Fase 3 – geplande start: juni 2019 / gepland einde: eind 2019 

wegenis- en rioleringswerken in de Albert de Smetstraat en de Groenstraat, vanaf het kruispunt met 

de Hullebusstraat tot aan de elektriciteitscabine in de Groenstraat. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4 Nutsmaatschappijen  

De nutsmaatschappijen voerden het overgrote deel van de werken, voorafgaand aan de riolerings- en 

wegeniswerken, al uit. Het is mogelijk dat er tijdens de rioleringswerken nog een aantal kleine lokale 

aanpassingen uitgevoerd worden.  

5 Bereikbaarheid 

Gedurende de werken zal enkel lokaal verkeer toegelaten worden. Een omleiding is voorzien via Sint-

Kruis-Winkeldorp.  

 

Iedere fase start met het opbreken van de wegenis, waarna de aannemer de riolering aanlegt. De aanleg 

van de riolering wordt telkens gevolgd door de aanleg van een minderhindersteenslag zodat uw woning 

toegankelijk is tijdens de werken.  

 

U zal merken dat de verschillende fases elkaar overlappen. Een volgende fase zal aangevat worden zodra 

de voorafgaande fase volledig is voorzien van de minderhindersteenslag.  

 

Heeft u specifieke vragen over de toegankelijkheid van uw woning of zijn er specifieke noden omwille 

van een beperkte mobiliteit, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de werfleider van Aclagro die 

voor u een oplossing zal uitwerken.  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6 Buurtafgevaardigde of vertegenwoordiger handelaars 

Net zoals bij de rioleringswerken in het dorp van Sint-Kruis-Winkel heeft Marnix De Smet aangegeven de 

buurt te willen vertegenwoordigen tijdens de werfvergaderingen. Hij zal de vragen van de buurt 

voorleggen tijdens de wekelijkse werfvergadering. Voor vragen tijdens de werken mag u steeds met hem 

contact opnemen. Bij dringende vragen of vragen over toegankelijkheid neemt u het best rechtstreeks 

contact op met de aannemer.  

7 Verhuizing of levering: informeer ons 

U kunt ons helpen om de werken vlot te laten verlopen, door ons tijdig te laten weten wanneer u een 

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

hiermee rekening kan houden. 

8   Afkoppelen 

Alle woningen zijn ondertussen bezocht door een afkoppelingsdeskundige in opdracht van FARYS. Aan 

de eigenaars die ervoor kozen om de afkoppelingswerken zelf uit te voeren, vragen wij om deze werken 

af te ronden ten laatste op het moment dat de aannemer de aansluitingen op de nieuwe riolering maakt. 

Op deze manier wordt uw private riolering gratis aangesloten op de nieuwe riolering in de straat. Een 

aansluiting op een later moment brengt kosten met zich mee. 

De eigenaars die ervoor kozen om de werken door de collectieve aannemer te laten uitvoeren, hoeven 

zelf niets te ondernemen. Zij zullen door de aannemer gecontacteerd worden op het moment dat de 

werken gepland zijn. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

9   Afvalophaling 

Het huisvuil mag u blijven aanbieden op de normale dag van de ophaling vóór 7u ’s morgens. De 

aannemer heeft ondertussen al de nodige afspraken gemaakt met IVAGO.  

Op het moment dat de vuilniswagens niet meer tot aan uw woning geraken zal het afval door de 

aannemer verzameld worden, op een plaats die wel bereikbaar is buiten de werf.  

Tijdens de werken zal voor het restafval gevraagd worden om over te schakelen op zakken. Hierover zal 

door IVAGO nog gecommuniceerd worden. 

10   Hulpdiensten 

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de wegenis- en rioleringswerken. 

11   Contactgegevens 

In de bijlage vindt u een lijst met de contactgegevens van de projectverantwoordelijken. 

Alvast bedankt voor uw begrip.  

 

 

Marleen Porto-Carrero     Filip Watteeuw 

Algemeen directeur TMVW    Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw 

        Stad Gent 

 


