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Informatiebrief: planning nutswerken in Sint-Denijslaan vanaf 24 
november 2009, deel tussen de Voskenslaan en de 
Kortrijksesteenweg. 
 

Geachte,  
Begin deze maand ontving u een informatiebrief van het Infopunt Project Gent Sint-Pieters 
over de geplande nutswerken in uw straat. Gasleidingen, elektriciteit (hoogspanning, 
laagspanning en straatverlichting), telefonie, waterleiding worden verplaatst, vernieuwd en 
vervolgens in sommige gevallen opnieuw tot in de huizen gebracht. Door een gewijzigde 
planning van de aannemer zullen de werken in uw deel van de straat VROEGER, en 
SNELLER worden uitgevoerd. De geplande werken vergen echter een TIJDELIJKE 
AFSLUITING (IN 2 FASEN) van de St-Denijslaan, het deel tussen de Voskenslaan en de 
Kortrijksesteenweg.  

 

Concreet:  
1. Vanaf dinsdag 24 november 2009 vernieuwt Eandis gedurende 1 week alle nutsleidingen in 
het deel St-Denijslaan tussen de Voskenslaan en de Poelsnepstraat (zie kaartje fase 1).  
 
- In deze week zijn de garages in het betreffende deel van de St-Denijslaan niet bereikbaar. Gelieve de auto 
desgewenst tijdig buiten te zetten.  
-Tijdens deze werkperiode mag er geen autoverkeer door het betreffende deel van de St-Denijslaan. Voor 
het plaatselijk autoverkeer is er een omleiding via de Poelsnepstraat (van de St-Denijslaan naar de 
Ganzendries), de Ganzendries en de Tuinwijklaan.  De Ganzendries wordt tijdelijk een doodlopende straat 
aan de kant van de St-Denijslaan. De rijrichting in de Poelsnepstraat wordt in deze werkperiode omgedraaid 
van richting. 
- Fietsers en voetgangers kunnen wel door. Bussen van de Lijn blijven gewoon op hun vrije busbedding 
rijden.  
 
In dezelfde week zal de aannemer de Voskenslaan zelf onderdoor dwarsen ter hoogte van de 
Voskenstunnel. Hij vertrekt vanaf een put in het trottoir van de hoek St-Denijslaan Voskenslaan 
(ongeveer ter hoogte van Hotel Trianon) tot aan de overkant, het trottoir voor de fietsenstallingen 
van het station. 
 
Bij deze operatie verwachten we weinig of geen extra hinder voor auto’s, voetgangers of fietsers. De 
aannamer engageert zich om 1 maal per dag de werkomgeving schoon te vegen. De onderdoorboring zorgt 
ervoor dat er geen verkeersonderbrekingen zijn in de  Voskenslaan ter hoogte van de rotonde.   
 

2. Vanaf ongeveer 30 november 2009 en vermoedelijk gedurende één week legt de aannemer de 
trottoirs open in het deel van de St.-Denijslaan tussen de Poelsnepstraat en de 
Kortrijksesteenweg  
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Ook hier geldt dat het betreffende deel van de St-Denijslaan tijdelijk wordt afgesloten voor autoverkeer. Er 
wordt in een omleiding voorzien via de Ganzendries, Poelsnepstraat en St-Denijslaan. De Poelsnepstraat 
krijgt in deze werkfase opnieuw haar normale rijrichting.  
 
 

-Hou er rekening mee dat slechte weersomstandigheden en onverwachte problemen in de 
ondergrond de bovenstaande planning eventueel kunnen wijzigen.   
-De aannemer zal persoonlijk met elk van de bewoners contact opnemen in verband met de 
eventueel te vernieuwen huisaansluitingen.  
-Voor gedetailleerde informatie over de werkzaamheden voor uw deur kan u bellen met Alfons 
Meert  0474 989 677 (Aannemer CAS-VOS), of met de EANDIS Werfcoördinator Jeroen 
Braeckman 0473 433 231 

 
Hoogachtend,  
 
Greet Riebbels 
Communicatie Project Gent Sint-Pieters 
 

 


