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Opgelet! Werken in uw buurt… 
  
 
Geachte  
 
 
Binnenkort start de aanleg van het fietspad dat de Mahatma Gandhistraat met het bestaande fietspad ter 
hoogte van de Noormanstraat zal verbinden. Samen met deze werken zullen we ook de Papiermolenstraat 
heraanleggen.  
 
Op de keerzijde van deze brief krijgt u meer details over de aard en de duur van deze ingrepen.  
De informatie hierover vindt u eveneens via www.stad.gent/openbarewerken (zoekterm: 
Papiermolenstraat). Neem gerust een kijkje en raadpleeg de laatste plannen. 
U kan met vragen ook steeds terecht bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Hun contactgegevens 
vindt u hieronder.  
 
Zoals u weet gaan openbare werken vaak gepaard met hinder voor de omwonenden en voor de passanten. 
Als stadsbestuur kunnen we 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 
en gratis parkeren vindt u verder in deze brief.  
 
De planning van de werkzaamheden werd grondig voorbereid, maar kan in de war gestuurd worden door 
onvoorziene weersomstandigheden. Bij hevige regen of erg lage temperaturen kan niet gewerkt worden. In 
dat geval worden de werken korte tijd uitgesteld. Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld.  
 
Met vriendelijke groeten 

 
Filip Watteeuw  
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw 
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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. U wacht best 

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.  

Parkeren  

Indien er in uw straat een parkeerregime 

geldt en u door de werken parkeer-

problemen hebt (vb. uw garage is 

onbereikbaar), dan kunt u terecht bij het 

Mobiliteitsbedrijf voor een tijdelijke 

tweede bewonerskaart. Daarmee kunt u in 

de omliggende zone gratis parkeren. Aan 

deze tweede bewonerskaart zijn voor-

waarden verbonden: u moet in de straat 

gedomicilieerd zijn, de werken moeten 

langer dan 2 weken duren en u mag nog 

geen 2 bewonerskaarten hebben. Voor 

meer informatie over deze en andere 

voorwaarden, neemt u best contact op 

met: Mobiliteitsbedrijf 

tel. 09 266 28 00 of mobiliteit@stad.gent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats: ter hoogte van Mahatma Gandhistraat, Papiermolenstraat en Noormanstraat 
 
Startdatum: maandag 21 januari 2019 
 
Einddatum: juli 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 en impact van de werken: 

in beton. Ter hoogte van de kruisingen met de waterloop “De Rietgracht” voorzien we bruggen van 5 
meter breed om een comfortabele oversteek mogelijk te maken. 
De integrale heraanleg van de Papiermolenstraat zal tijdens deze werken ook meegenomen worden. We 
vernieuwen het wegdek van deze straat in asfalt. Hierover verwittigen we u tijdig via een bewonersbrief. 
 
Mobiliteit: 
De werken zullen onvermijdelijk hinder met zich meebrengen. De toegang tot de Bourgoyen ter hoogte 
van de Mahatma Gandhistraat zal ten gevolge van de werken tijdelijk afgesloten zijn. We signaleren dit 
op voorhand via aankondigingsborden ter plaatse. 
 
Veiligheid op de werf 
De werf is een zone met risico’s. Mogen wij u daarom vragen om de signalisatie en de  
afsluitingen te respecteren en de aanwezigheid in de werfzone tot een minimum te beperken? 
 
  
 
 
De aanleg van de fietsinfrastructuur wordt mogelijk gemaakt door subsidiëring van het Fietsfonds 
(Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest). 

 
Opdrachtgevend bestuur: Stad Gent – Botermarkt 1 – 9000 Gent 
 

Contactpersonen 
 
Stad Gent: 
Dhr. Jonas Thielemans (projectleider) 
Tel. 09 266 79 21 
jonas.thielemans@stad.gent 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 
 
Farys: 
Dhr. Jan Van Riebeke (controleur) 
Tel. 09 241 06 16  
GSM 0493835701 
jan.vanriebeke@farys.be   
Stropstraat 1, 9000 Gent 

Aannemer en verantwoordelijke signalisatie 
 
Aclagro NV 
Industrieweg 74, 9032  Wondelgem 
Tel. 09 370 75 10 
infra@aclagro.be  
 
 

 
Uw eerste aanspreekpunt is de persoon in vet gedrukt. Bij opmerkingen kan u steeds bij hem terecht. 

 
 

We leggen een fietspad aan tussen de Mahatma Gandhistraat en de Noormanstraat van 4 meter breed 
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