
 

TMVW ov 

Stropstraat 1 – 9000 Gent – T 078 35 35 99 

V.U. Marleen Porto-Carrero 

Belangrijk bericht  

WEGENIS- EN 

RIOLERINGSWERKEN 

 
 

WATERGRAAFSTRAAT 

Infobrief: aanvang van de werken 

Beste bewoner 

Volgens de huidige planning starten op 3 juni 2019 wegenis- en rioleringswerken in de Watergraafstraat. Er komt 

een gemengd rioleringsstelsel en een volledig vernieuwde straat. FARYS|TMVW en de stad Gent zijn de 

opdrachtgevers voor deze werken. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, willen wij u zo goed en 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. Indien u vragen heeft, kunt u hoe dan ook steeds terecht bij de 

contactpersonen die in de bijlage van deze brief vermeld staan. U kunt ook steeds het ontwerp raadplegen op 

www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm: Watergraafstraat).   

1 Aard van de werken 

In het openbare gedeelte van de Watergraafstraat wordt het wegdek opgebroken om een nieuw gemengd 

rioleringsstelsel aan te leggen. Daarna krijgt de straat een nieuwe inrichting als woonerf. In een woonerf mogen 

voetgangers de volledige breedte van de straat gebruiken en is de snelheid beperkt tot 20 km/uur. 

2 Uitvoeringstermijn en fasering 

De uitvoeringstermijn bedraagt 45 werkdagen.  

De aannemer start op 3 juni 2019 met het opbreken van de weg en de bestaande riolering. Daarna volgt de aanleg 

van de nieuwe riolering. Vervolgens zorgt de aannemer voor de aanleg van de nieuwe wegenis. 

 

Indien een onderbreking van het net noodzakelijk is, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.   

 

Klantendienst 078 35 35 99 

Defectennummer 078 35 35 88 
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3 Bereikbaarheid 

Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in een smalle straat brengt de nodige hinder met zich mee. De 

Watergraafstraat zal tijdens de werken niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. De woningen zullen steeds 

bereikbaar zijn, te voet en met de fiets aan de hand. De aannemer zorgt ervoor dat hulpdiensten altijd de woningen 

kunnen bereiken. Tijdens de werken zal de aannemer de buurtbewoners geregeld, tijdig en duidelijk informeren.  

De toegang tot de ondergrondse parking kant Sint-Michielstraat wordt zo lang mogelijk gevrijwaard. Indien de 

toegang dient onderbroken te worden, zal dit minstens een week op voorhand uitgehangen worden.   

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, zodat onze aannemer hiermee rekening kan 

houden.  

5 Belangrijk  

■ Gemengd rioleringsstelsel 

 

In het projectgebied wordt een gemengd rioleringsstelsel aangelegd. Heeft uw woning nog geen aansluiting op de 

openbare riolering voor het vuil water (toilet, keuken, badkamer) dan moet u dit vooraf of tijdens de werken 

realiseren. Een aansluiting voor vuil water op de riolering is immers verplicht. Tijdens de werken kunt u deze 

aansluiting gratis laten uitvoeren, op voorwaarde dat u de aansluiting zelf aanbiedt aan de rooilijn. Als u in dat 

geval bent, gelieve dit op voorhand te melden aan de werftoezichter, de heer Jan Van Riebeke, op het nummer: 

0493 83 57 01. 
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■ 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 omwille van de werken, zal de aannemer het huisvuil 

verzamelen op een centrale plaats die wel bereikbaar is. 

6 Groen in de straat 

■ Straatgeveltuin 

 

Wanneer de werken aan de nieuwe wegenis beginnen, kan de aannemer een uitsparing voorzien voor een 

straatgeveltuintje. Indien u dit wenst, moet u dit vooraf aan de aannemer laten weten. Heeft u interesse? Doe dan 

het volgende: 

 

 U meldt uw wens om een straatgeveltuintje aan te leggen aan Gentinfo op het nummer 09 210 10 10 of u 

doet dit rechtstreeks online op www.stad.gent/geveltuinen.  

 U doet dit vóór 1 juli 2019, zodat de aannemer dit concreet kan inplannen. Geveltuintjes die later gemeld 

worden, worden niet meer uitgevoerd door de aannemer. 

 U bezorgt een schets met de gewenste inplanting van uw geveltuin aan de werftoezichter, de heer Jan Van 

Riebeke (jan.vanriebeke@farys.be). Vermeld bij de schets duidelijk uw adres en contactgegevens en geef in 

lengte en breedte de gewenste afmetingen mee en de gewenste positie ten opzichte van uw gevel. Hou hierbij 

rekening met de voorwaarden die verbonden zijn aan een straatgeveltuin (www.stad.gent/geveltuinen). 

 

■ Groenslinger 

 

U kunt van uw geveltuin ook een groenslinger maken indien één van uw overburen dit ook wenst. Ideaal in smalle 

straten waar er weinig groen aanwezig is. Benieuwd naar de mogelijkheden die een groenslinger biedt? Lees dan de 

beschrijving, voorwaarden en procedure op www.stad.gent/geveltuinen (maak van uw geveltuin een groenslinger). 

 

mailto:jan.vanriebeke@farys.be
http://www.stad.gent/geveltuinen
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7 Veiligheid op de werf 

De werf is een zone met risico’s. Mogen wij daarom vragen de signalisatie en afsluitingen te respecteren en de 

aanwezigheid in de werfzone tot een minimum te beperken. 

 

 

Alvast bedankt voor uw begrip.   

 

 

Marleen Porto-Carrero     Filip Watteeuw 

algemeen directeur TMVW             Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw 


