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Opgelet! Werken in uw buurt… 

  
 

Geachte mevrouw 

Geachte heer  

 

 

We willen allemaal een aangename, comfortabele en veilige leefomgeving in onze buurt. Naast comfort voor 

de automobilist of fietser, wil de Stad Gent ook investeren in comfort voor de voetganger. Daarom wil de 

Stad Gent de kwaliteit van de voetpaden versneld verbeteren en waar nodig ook nieuwe voetpaden 

aanleggen. 

 

Er werd dan ook onderzocht waar de nood aan nieuwe of vernieuwde voetpaden het grootst is. Hierbij werd 

vooral rekening gehouden met de staat van het voetpad. Daarnaast was er ook aandacht voor o.a. het aantal 

gebruikers, de voorzieningen in de straat (rusthuis, school, ziekenhuis, …) enz. 

 

Op basis hiervan worden (delen van) voetpaden geselecteerd. Op die manier hoopt de Stad versneld het 

comfort voor haar voetgangers te kunnen verbeteren. 

 

Graag delen wij u mee dat het voetpad in uw straat binnenkort aangepakt wordt. Op de keerzijde van deze 

bewonersbrief vindt u een gedetailleerd overzicht van de werken en hun gevolgen voor de buurt. U vindt er 

ook alle noodzakelijke contactgegevens terug.  

 

Aan de aannemer van de werken vragen we om duidelijke signalisatie te voorzien en zoveel mogelijk de 

toegangswegen naar huizen en opritten vrij te houden. Dit laatste is echter niet altijd mogelijk. Daarom 

adviseren wij u om uw wagen tijdelijk buiten te zetten. Meer informatie over parkeren en de 

parkeermogelijkheden vindt u op de achterzijde van deze bewonersbrief. 

 

Ik dank u alvast voor uw begrip en uw geduld. 

 

Met vriendelijke groeten 

 
Filip Watteeuw  

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 
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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 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 niet 

bereikbaar), dan kunt u terecht bij het 

Mobiliteitsbedrijf voor een tijdelijke 

tweede bewonerskaart. Aan deze tweede 

bewonerskaart zijn voorwaarden 

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 Stad Gent tel. 09 

266 28 00 of mobiliteit@stad.gent  

 

 

 

Plaats: Koningin Astridlaan 

 

Startdatum: 15 februari 2017 

 

Vermoedelijke einddatum:  7 april 2017 

   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 werf-)omstandigheden. 

 

Aard en impact van de werken: 

De voetpaden zullen vernieuwd worden in de Koningin Astridlaan langs beide zijden van de straat. 

 

Deze werken hebben tot gevolg dat: 

- Er plaatselijk parkeerverbod geldt gedurende de werkzaamheden 

- Er plaatselijk hinder ontstaat. 

- Toegangen tot opritten tijdelijk onbereikbaar zijn. De aannemer zal u hiervan tijdig verwittigen 

 

Omleiding: 

Er wordt 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. Doe dat uiterlijk op 24 februari. Meldingen na deze datum voert de 

   aannemer niet meer uit. Heeft u al een geregistreerde geveltuin, dan behouden we die gewoon.  

   Meer info over de voorwaarden en de planten voor een straatgeveltuintje, vindt u op 

   www.stad.gent/geveltuinen. 

 

    

Opdrachtgevend bestuur: Stad Gent – Botermarkt 1 – 9000 Gent 

 

Contactpersonen: 

Dhr. Thierry Cattoir 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

Adres: Woodrow Wilsonplein 1 

Stad Gent 

Tel. 09 266 83 51 

GSM 0475 78 69 87 

 

Dhr. Frank De Groot 

Tel. 09 266 83 57 

 

Aannemer en verantwoordelijke signalisatie: 

Dhr. Stefan Keereman 

Firma DM Roadbuilding bvba  

Adres: Reukenstraat 20, 9500 Geraardsbergen 

Tel. 054 33 14 82 

GSM 0477 33 83 00 

 

    

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

steeds bij deze persoon terecht. 


