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Opgelet! Werken in uw buurt… 
  
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer  
 
 
Binnenkort starten de wegen-, en rioleringswerken in Steenakker en omgeving. Eind januari kon u hierover 
een informatiemoment bijwonen. Kon u er niet bij zijn? Dan vindt u alle informatie nog steeds terug op 
www.stad.gent/steenakker. Via deze webpagina kan u ook steeds alle bewonersbrieven raadplegen en kan u 
ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief over de werken. 
 
Op de keerzijde van deze brief krijgt u meer details over de aard en de duur van de werken en vindt u de 
contactgegevens terug van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de aannemer. Met vragen kan u 
steeds bij hen terecht. 
 
Zoals u weet gaan openbare werken vaak gepaard met hinder voor de omwonenden en voor de passanten. 
We kunnen helaas niet iedere vorm van hinder vermijden, maar het is wel onze ambitie om de overlast tot 
een minimum te beperken.  
 
Controleurs van de Stad Gent volgen de werken nauwgezet op, zodat de werken zo snel mogelijk vorderen 
en de bereikbaarheid van de huizen zo lang mogelijk verzekerd blijft. Toch kunnen op bepaalde ogenblikken 
sommige huizen of garages tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn. Meer informatie over onze parkeermaatregelen 
vindt u verder in deze brief.  
 
De planning van de werkzaamheden werd grondig voorbereid, maar kan in de war gestuurd worden door 
onvoorziene weers-, en/of werfomstandigheden. Bij hevige regen of erg lage temperaturen kan niet gewerkt 
worden. In dat geval worden de werken korte tijd uitgesteld. De signalisatie zal dan ook in die zin aangepast 
worden. Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld.  
 
Met vriendelijke groeten 

 
Filip Watteeuw  
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw 
 

http://www.stad.gent/
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Opgelet! Werken in uw buurt… 
PRAKTISCH 

Zand  

Op het deel van de weg of het trottoir waar 

tegels worden gelegd, blijft een laagje zand 

liggen. Het zand dient om de tegels 

steviger aan elkaar te sluiten. Daarom 

wacht u beter minstens 2 weken voor u het 

restant wegveegt.  

Gehinderd  

Bent u moeilijk te been, rolstoelgebruiker 

of slechtziende en wordt u gehinderd door 

slecht geplaatste bouwmaterialen? Neem 

dan contact op met de controleur van de 

werken.  

Schade  

Is er schade aan uw woning en denkt u dat 

de oorzaak bij de werken ligt? Neem dan in 

de eerste plaats contact op met uw 

verzekeraar. Die regelt de contacten met 

de aannemer en met de Stad Gent.  

Zelfstandigen  

In bepaalde gevallen hebben zelfstandigen 

recht op een hinderpremie en/of 

sluitingspremie tijdens wegenwerken. Voor 

meer informatie neemt u contact op met 

Gentinfo (09 210 10 10 of 

gentinfo@stad.gent) of kijkt u op de 

website www.stad.gent – werken en 

ondernemen – ondernemen – 

steunmaatregelen voor ondernemers – 

steunmaatregelen bij openbare werken  

Parkeren  

Indien er in uw straat een parkeerregime 

geldt en u door de werken parkeer-

problemen hebt (vb. uw garage is niet 

bereikbaar), dan kunt u terecht bij het 

Mobiliteitsbedrijf voor een tijdelijke 

tweede bewonersvergunning. Aan deze 

tweede vergunning zijn voorwaarden 

verbonden: u moet in de straat 

gedomicilieerd zijn, de werken moeten 

langer dan 2 weken duren en u mag nog 

geen 2 vergunningen hebben.  
Voor meer informatie over deze en andere 
voorwaarden, neemt u best contact op 
met: Mobiliteitsbedrijf Stad Gent  
tel. 09 266 28 00 of mobiliteit@stad.gent  
 

 
 

 
Plaats: Project Steenakker en omgeving (Meer informatie op: www.stad.gent/steenakker) 
 
Fase 1a: Muilaardstraat tussen huisnummer 50 en 79 (ingang Henri Storypark) 
 
Startdatum fase 1a: 25 februari 2019 
Op 25 februari 2019 start de aannemer met de eerste fase binnen het project Steenakker en omgeving. Voordien 
voert de aannemer al een aantal voorbereidende werken uit.  
 
Vermoedelijke einddatum fase 1a:  12 april 2019 

    Gelieve er wel rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds kan wijzigen ten  
    gevolge van onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden. 
 
   Aard van de werken & parkeermaatregelen 

 

 De aannemer start met de inrichting van tijdelijke parkeerplaatsen op het Louis Roelandtplein en aan de ingang 
van het Henri Storypark (kant Steenakker). Op die manier kunnen buurtbewoners hun wagen in de buurt 
parkeren.   

 De aannemer voorziet ook een toegang voor de hulpdiensten door het Henri Storypark naar de achterkant van de 
Muilaardstraat.  

 Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de aansluiting van de regenwaterafvoer op de Leebeek.  

 De Muilaardstraat krijgt een integrale vernieuwing. Dit betekent dat er een gloednieuwe riolering komt en nieuwe 
huisaansluitingen. Daarna werkt de aannemer de bovenbouw af, inclusief groenzones en voetpaden.  

 
   Omleiding 
   Omdat het hier gaat om werken in een doodlopende straat is er geen omleiding voorzien. 
 
   Straatgeveltuintjes 
   Wanneer de werken aan het voetpad beginnen, kan de aannemer een uitsparing voorzien voor een  
   straatgeveltuintje. Indien u dit wenst, gelieve dit te melden aan Gentinfo (09 210 10 10) of via  
   www.stad.gent/geveltuinen. Graag meldt u dit ook per mail aan de controleur dhr. Steven Garré met de gewenste 
   afmetingen en locatie (zie contactgegevens hieronder). Doe dat uiterlijk  op 15 maart 2019. Meldingen na deze datum 
   voert de aannemer niet meer uit. Hou er wel rekening mee dat uw  muur voldoende waterdicht moet zijn. Heeft u al 
   een geregistreerde geveltuin, dan behouden we die gewoon.  
 
   Buurtvertegenwoordiger 
   Wil je betrokken blijven bij de werken en optreden als vertegenwoordiger voor je buurt? Per fase is één  
   buurtvertegenwoordiger welkom op de wekelijkse werfvergadering. De werfvergadering gaat telkens door op dinsdag  
   om 9u00. Geef graag uw naam op voorhand door aan de projectleider (dhr. Hendrik Depreter) 
 

Opdrachtgevend bestuur: Stad Gent – Botermarkt 1 – 9000 Gent 
 
Contactpersonen: 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
Adres: Woodrow Wilsonplein 1 
Dhr. Hendrik Depreter, projectleider 
Tel.: 09 266 83 22 
E-mail: hendrik.depreter@stad.gent 
 
Dhr. Steven Garré, controleur 
GSM: 0471 17 37 66 
E-mail: steven.garre@stad.gent 
 

Aannemer en verantwoordelijke signalisatie: 
 
Dhr. Johan Van Gijseghem 
Firma: Wegenwerken De Moor 
Adres: Vantegemstraat 27, 9230 Wetteren 
Tel.: 09 369 04 66 
E-mail: johanVanGijseghem@wwdemoor.be 

   Uw eerste aanspreekpunt is de persoon in vet gedrukt. Bij eventuele vragen of opmerkingen over de   
   werken kan u steeds bij deze persoon terecht. 
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