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KONINGSDONKSTRAAT / (deel) HEUSDENBAAN  

Infobrief: aanvang van de werken 

Beste bewoner 

Op 19 november 2018 starten wegenis- en rioleringswerken in de Koningsdonkstraat en een deel van de 

Heusdenbaan. In een deel van de Koningsdonkstraat komt er een gescheiden rioleringsstelsel en over het hele 

projectgebied komt er een volledig vernieuwde straat. FARYS|TMVW, de stad Gent en de gemeente Melle zijn de 

opdrachtgevers voor deze werken. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, willen wij u zo goed en zo 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: Koningsdonkstraat). 

1 Aard van de werken 

De projectzone omvat de Koningsdonkstraat, tussen huisnummer 98 (ter hoogte van de inrit van de verkaveling) op 

het grondgebied van de stad Gent en het pleintje aan de Heusdenbaan op grondgebied van de gemeente Melle. De 

rijweg in de Koningsdonkstraat wordt heraangelegd met betonnen rijstroken (karrensporen) aan beide kanten. 

Tussen de rijstroken komen kasseien met een gesloten voeg. De rijrichting op dit traject blijft ongewijzigd. Ook de 

bestaande rijwegbreedte blijft behouden. Het karakter van de weg zal licht wijzigen door de aanwezigheid van het 

karrenspoor, wat het rijcomfort van de fietser ten goede komt. Uitzondering vormt de omgeving van het 

Kasteeldomein Coninxdonck, waar de betonnen karresporen ter hoogte van dit beschermde stads- en dorpsgezicht 

door de erfgoedwaarde niet mochten worden aangelegd. 

Dankzij subsidies uit het Fietsfonds opteert de gemeente Melle voor een volledig afgescheiden betonnen fietspad 

tussen de Weverbosdreef en de Heusdenbaan, naast de bestaande rijweg. Tegelijkertijd wordt ook het pleintje aan 

de Heusdenbaan opnieuw ingericht. 

 

Klantendienst 078 35 35 99 

Defectennummer 078 35 35 88 
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2 Uitvoeringstermijn en fasering 

De aannemer, Penninck Aannemingen nv, start op 19 november 2018 met de werken. De werken gebeuren in 

verschillende fases: 

 Fase 1: wegenis- en rioleringswerken in de Koningsdonkstraat tussen huisnummer 98 (ter hoogte 

van de inrit van de verkaveling) en de Jan van Aelbroeckdreef 

 Fase 2: wegeniswerken tussen de Jan van Aelbroeckdreef en de Weverbosdreef 

 Fase 3: wegeniswerken tussen de Weverbosdreef en het pleintje aan de Heusdenbaan 

3 Bereikbaarheid 

Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in een smalle straat brengt 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 laten weten 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 Koen Decadt van Penninck Aannemingen nv bereiken op 0477 34 06 98. 
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5 Belangrijk  

■ Gescheiden rioleringsstelsel en afkoppelen 

 

In een deel van het projectgebied op grondgebied van stad Gent wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. 

Bij elke woning in deze zone 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: 

 Schreef u in op de collectieve aannemer, dan zal de aannemer u contacteren om deze werken uit te 

voeren.   

 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. 

 

In de gemeente Melle gebeuren enkel wegeniswerken en dienen er dus geen woningen afgekoppeld te worden.  

 

■ 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 door de werken, zal de aannemer het huisvuil verzamelen 

op een centrale plaats die wel bereikbaar is.  

 

Schrijf uw straat en huisnummer duidelijk op uw GFT-container, zodat deze niet verloren gaat. 

 

■ Informatie voor handelaars en ondernemingen  

Handelaars en ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken kunnen in sommige gevallen een 

hinderpremie ontvangen. Wie in aanmerking komt, krijgt automatisch een brief van het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen. U vindt alle informatie op www.vlaio.be/hinderpremie.  
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6 Financieel kader 

Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Koningsdonkstraat en een deel van de Heusdenbaan werd via 

een open aanbestedingsprocedure toegewezen aan aannemer Penninck Aannemingen nv, Rumbeeksegravier 110, 

8800 Roeselare, voor een bedrag van 618 380,34 euro, excl. btw, waarvan: 

 123 800,32 euro ten laste van FARYS|TMVW,  

 360 661,99 euro + 75 739,02 euro (21 % btw) = 436 401,01 euro ten laste van de stad Gent,  

 133 918,03 euro + 28 122,79 euro (21 % btw) = 162 040,82 euro ten laste van de gemeente Melle. 

 

De aansluiting van de Heusdenbaan op de Koningsdonkstraat maakt deel uit van het Lokaal Functioneel 

Fietsnetwerk voor Melle en wordt medegefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen. 

 

 

Alvast bedankt voor uw begrip. 

 

 

 

 

Filip Watteeuw          Dirk De Maeseneer 

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken       burgemeester 

stad Gent           gemeente Melle 

  

 

 

 

Marleen Porto-Carrero          

algemeen directeur FARYS  

 

 

Met de steun van                                         

 


