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Werken op de Standaertsite

Beste bewoner en/of eigenaar,

flet afgelopen jaar kon u genieten van de geopende Standaertsite en Broederij.
Sogent (het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf) en Stad Gent zijn heel opgetogen over
het intensieve gebruik en de activiteiten die er plaats vinden. We hopen dan ook dat er
nog vele jaren mogen volgen. Er staan echter nog enkele werken op de agenda waar-
van we u graag op de hoogte brengen.

1. Herstel betonwerken

De aannemer Bouw & Renovatie moet een deel van de betonverharding ter hoogte
van de zandbak voor de Broederij, komende vanuit de Hoveniersstraat, herstellen. Het
beton werd namelijk afgekeurd omdat het te veel water opslorpt. Hierdoor ontstaat af-
schilfering. Concreet zal de aannemer de grote oppervlakte rondom de zandbak tot
voor het pad naar de Hoveniersstraat uitbreken en opnieuw plaatsen. De planning van
de werken ziet er zo uit:

- 17102: start uitbraak beton
- 20102 - 06/03: nieuwe funderings- en betonwerken
- Zeker tot 20103: droogtijd voor beton alvorens berijdbaar

Deze planning is onderhevig aan weersinvloeden en kan om die reden eventueel ver-
schoven worden.

Hou er rekening mee dat dit stuk beton evenals de inrit langs de Hoveniersstraat niet
bruikbaar zal zijn vanaf 17102 tot midden/eind maart. Dit betekent dat de doorsteek van
de Hoveniersstraat via de Standaertsite naar de H. Bertolfstraat, of omgekeerd, niet
gebruikt kan worden
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Daarnaast krijgt het betonpad van de Hoveniersstraat tot aan de Broederij een nieuwe

afwerkingslaag. Dit om het pad tegen wateropslorping te beschermen. Deze weg zal u
tijdelijk niet kunnen gebruiken. Hiervgor rekenen we op nog een extra 48 uur plaats- en

droogtijd. Het is belangrijk om voor, tijdens en na de werken de signalisatie van de

aannemer te respecteren. Zo kan de beton voldoende uitdrogen en vermijden we dat
de aannemer nog eens opnieuw moet beginnen.

Gedurende de werken blijft de Broederij te voet en met de fiets bereikbaar via de H.

Bertolfstraat. De activiteiten in de Broederij lopen gewoon verder. Raadpleeg daarvoor
de kalender op de website www.debroederii.qent of facebook.com/debroederij.gent.

De Boerenmarkt verhuist tijdelijk naar Zuidstraat. De leveringen van het voedselteam

zal men organiseren via de H. Bertolfstraat.

Onze excuses voor de mogelijke hinder en het ongemak die u bij deze werken ervaart,

namens sogent en aannemer Bouw & Renovatie.

2. tift

Er wordt al lang naar uitgekeken, en binnenkort is het zovet. Er komt een lift in de

ruimte tussen het publiek sanitair en de Broederij. Zo worden de verdiepingen van de

Broederij voor iedereen toegankelijk. Deze werken gaan vermoedelijk door in
maarUapril 2020. Dit zal niet veel hinder met zich mee brengen.

Sogent is de opdrachtgever voor deze werken. Graag stel ik me voor als rechtstreekse

contactpersoon voor al uw vragen m.b.t. de werken:

Annel ies Anaf , projectverantwoord e I ij ke sog e nt

Voldersstraat 1

9000 Gent
Tel. 09 269 69 67
Email annelies.anaf@soqent.be

Mocht u vragen hebben, gelieve ons op de hoogte te brengen

Vriendelijke groet,

Annelies Anaf
Projectverantwoordelij ke sogent

Goethemrank
nd Alge meen d ur sogent


