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16 september 2019   

Infobrief over de integrale heraanleg van de Sint-Jansvest 
en de Saghermansstraat 
 
 

 

Beste bewoner 

Via deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden in de Sint-Jansvest en 

de Saghermansstraat. In onze vorige bewonersbrief van eind mei 2019 kon u lezen 

dat de vermoedelijke einddatum van de werken voorzien was voor eind november 

2019. Door onvoorziene werfomstandigheden moeten de werken in de Sint-Jansvest 

jammer genoeg voor onbepaalde tijd worden stilgelegd.  

Om de stabiliteit van bepaalde oudere woningen in de straat te kunnen garanderen 

moet  het ontwerp van de riolering aangepast worden. Dit neemt enige tijd in beslag.  

Als stadsbestuur is het onze ambitie om hinder door wegenwerken zo veel mogelijk 

te beperken. Momenteel kunnen wij u nog geen datum geven waarop de werken 

opnieuw zullen hervatten. Van zodra dit wel het geval is, informeren wij u uiteraard 

opnieuw via een nieuwe bewonersbrief. 

Ondertussen blijft de toegang tot de garages in de straat gegarandeerd. Voetgangers 

behouden eveneens hun doorgang. 

Mocht u ondertussen vragen hebben, dan mag u deze stellen aan de 

contactpersonen die vermeld staan op de keerzijde van deze brief. 
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 Contactpersonen: 

> Dhr. Andy Williame 

Stad Gent, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 

Tel. 09 266 79 10 – 0497 94 70 62 

andy.williame@stad.gent 

 

> Firma Penninck nv 

Aannemer en verantwoordelijke signalisatie 

Rumbeeksegravier 110, 8800 Roeselare 

Tel. 051 26 45 00 

penninck@penninck.be 

 

Wij begrijpen dat de vertraging in de uitvoering van deze werken voor u extra hinder 

met zich meebrengt. Om de werken grondig te kunnen uitvoeren vragen wij dus om 

bijkomend geduld. Wij danken u alvast voor uw begrip. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

 

 

Dirk De Baets  Filip Watteeuw 

Directeur-manager                                          Schepen van Mobiliteit,                      

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  Publieke Ruimte en 

Stedenbouw  
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