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Werken in de Sint-Denijslaan: stand van zaken 
  
 
Geachte  
 
Op dinsdag 4 augustus 2015 zijn de wegenwerken gestart in de Sint-Denijslaan (tussen de Maurice Dupuislaan en 
de aansluiting op de binnenring tot aan de nieuwe tramtunnel aan het station). De riolering werd reeds vernieuwd 
vanaf de Maurice Dupuislaan tot aan huisnr. 140. De aannemer heeft, langs de kant van de huizen met de pare 
huisnummers, ook al de parkeerstroken en de voet- en fietspaden heraangelegd. 
 
Opgepast! Nieuwe verkeerssituatie vanaf 9 november 2015 
 
Omdat we tijdens deze werken rekening moeten houden met het werfverkeer van het project Gent Sint-Pieters, 
zal het deel tussen de Valentin Vaerwyckweg en de tramtunnel (dat voorzien was in fase 2) vlugger dan voorzien 
aangepakt worden. Tegelijkertijd zal Aquafin hier een gedeelte van haar riolering naar de pompput vervangen. 
 
Voor deze werken is het nodig dat de rijweg tussen de Valentin Vaerwyckweg en de tramtunnel (ter hoogte van 
de Voskenslaan) volledig afgesloten wordt voor het doorgaand verkeer. De volledige afsluiting start op  
9 november 2015 en zal vermoedelijk duren tot 1 december 2015.   
 
Het verkeer dat vanaf de Valentin Vaerwyckweg komt, zal dan enkel nog de parking Gent Sint-Pieters kunnen 
inrijden. Tussen de Maurice Dupuislaan en de V. Vaerwyckweg werkt de aannemer ook nog verder en blijft het 
éénrichtingsverkeer naar het station van fase 1 nog behouden. 
 
Bewoners van de Voskenslaan en omgeving raden we aan om de R4 te bereiken via de aansluiting aan De Pintelaan 
of de Kortrijksesteenweg. Aan de bewoners in de Sint-Denijslaan (tussen de V. Vaerwyckweg en de tramtunnel 
(inclusief Vina Bovypark)) wordt gevraagd nauwgezet de plaatselijke signalisatie van de aannemer  te volgen 
aangezien de verkeersafwikkeling in de straat  tijdens de werken wisselend zal zijn, naar gelang het vorderen van 
de werkzaamheden. 
 
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.  
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Werken in de Sint-Denijslaan: stand van zaken en start fase 2 
 

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.  
Zelfstandigen  
In bepaalde gevallen hebben zelfstandigen 
recht op een inkomenscompensatie-
vergoeding 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 – ondernemers in 
moeilijkheden.  
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 

Start van de werken: 4 augustus 2015 
     
   Vermoedelijke einddatum van de werken: voorjaar 2016 (uitvoeringstermijn: 120 werkdagen) 

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

Fasering van de werken: 
Fase 1: De werken zijn gestart aan de kant van de Maurice Dupuislaan en vorderen in de richting 
van het station (tot aan de Timichegtunnel). Deze fase is nog steeds bezig. Na de kant van de pare 
huisnummers, zal de onpare kant aangepakt worden. Het éénrichtingsverkeer in de richting van 
het station blijft behouden. 
 
Fase 2: Werken in de Sint-Denijslaan tussen  de V. Vaerwyckweg en de tramtunnel (t.h.v. de 
Voskenslaan) van 9 november tot 1 december met een volledige afsluiting voor het doorgaand 
verkeer in dit gedeelte. 
 
(Fase 3: aanleg plateau’s en asfaltwerken, deze timing is nog onder voorbehoud en zal later 
gecommuniceerd worden) 
____________________________________________________________________________ 
Opdrachtgevend bestuur: Stad Gent – Botermarkt 1 – 9000 Gent 
Partner: FARYS – Stropstraat 1 – 9000 Gent 
________________________________________________________________________________ 
Omleidingen : Raadpleeg de bereikbaarheidsfiche voor de Sint-Denijslaan op 
www.stad.gent/openbarewerken (Gent-Centrum > werken in uitvoering) 
Bent u een gebruiker van het openbaar vervoer?  Surf naar http://gent.delijn.be/nieuws  om de 
omleidingen van De Lijn te consulteren. 

 
   Hagen:  aan de eigenaars van hagen langs de Sint-Denijslaan wordt uitdrukkelijk gevraagd om deze 
   in te snoeien tot aan de rooilijn.  
   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. Doe dat nog voor dat de 
   opbraakwerken ter hoogte van Uw woning starten. Meer info over de voorwaarden bij een 
   straatgeveltuintje, vindt u op www.stad.gent/geveltuinen. 
 

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

Stad Gent 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
 
Dhr. Philippe Alexandre (controleur) 
@ philippe.alexandre@stad.gent 
GSM 0477 42 15 78 
 
Mevr. Bea Lambrecht (projectleider) 
@ beatrijs.lambrecht@stad.gent 
GSM 0474 88 98 20 

Aannemer en verantwoordelijke 
signalisatie 
 
ASWEBO - Booiebos 4 - 9031 Drongen 
 
Dhr. Sigfried Debusschere 
Werfleider Aswebo 
@ sigfried.debusschere@aswebo.be  
 


