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PANELLEDEN

Kristof WIEME– Projectmanager Wegen en Verkeer
Jef SCHOENMAEKERS – Communicatieverantwoordelijke 
Wegen en Verkeer
Idelien VAN LAER– Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer



Programma
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- De 4 W’s

- HOE ZAL DE NIEUWE N46 ERUIT ZIEN?

- INRITTEN

- HOE PAKKEN WE DE WERKEN AAN?

- COMMUNICATIE – DE BEREIKBAARHEIDSADVISEUR



Wie, Wat, 
Wanneer, Waarom?
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Jef SCHOENMAEKERS
Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer



Wie is wie? 
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• Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer 

• Partners: Stad Zottegem, Gemeente Oosterzele, NV 
Aquafin en Farys

• Aannemer hoofdwerken: BESIX Infra

• Piloot nutswerken: Fluvius



Wat gaan we doen?
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2 soorten werken:
• Structureel onderhoud
• tussen Europaweg en de Spoorlijn: rijweg en fietspaden  
• tussen Provinciebaan 152 en Kruispunt Opstalstraat –

Heerstraat 
= nieuwe asfalt

• Volledige herinrichting tussen Spoorlijn en 
Provinciebaan 152 (=net voorbij kruispunt 
Steenbekestraat en Lippenseweg).

= nieuwe wegindeling, fietspaden, groen, riolering…
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Wanneer?
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• Mei 2021 – vroege zomer 2022

• Drie grote fasen met aantal deelfases

• Verdere toekomst: 
• aanleg gescheiden riolering zone Europaweg-

spoorweg
• volledige herinrichting zone veearts tot Velzeke



Waarom?
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• Staat van rijweg en fietspaden 

• Kruispunten veiliger maken

• Nood aan veilige fiets- en voetpaden

• Gescheiden rioleringsstelsel 

• Betere afwatering en vergroening



Hoe zal de nieuwe 
Provinciebaan eruit 
zien?
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Kristof WIEME
Projectmanager Wegen en Verkeer



Tussen spoorlijn tot voorbij kruispunt 
Steenbekestraat en Lippenseweg
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Veilige kruispunten
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Veilige kruispunten

13

• Beeld kruispunt Steenbekestraat – Lippenseweg > Griet kan jij 
toevoegen?



Veilige en comfortabele fietspaden 
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Veilige en comfortabele fietspaden 
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Meer groen en ontharding

• Meer dan 60 bomen

• Groenstroken

• Parkeerstroken, opritten en voetpaden in waterdoorlatende 
materialen

• Wadi’s voor natuurlijke infiltratie => grondwaterstand op 
peil houden

• Geleidelijke afwatering door bufferbekkens en 
buffergrachten.=> overstromingen vermijden
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Gescheiden rioleringsstelsel

• Aparte afvoer voor hemel- en afvalwater in de werfzone

• Per woning in het betrokken gebied RWA- en DWA-
aansluiting

• Private afkoppelingen zijn al lopende en moeten afgerond 
zijn tegen einde werken
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Tussen Europaweg en Spoorlijn en tussen 
provinciebaan 152 en Kruispunt Opstalstraat 

• Spoorlijn en Europaweg
• Volledig vernieuwd wegdek
• Nieuw geasfalteerde fietspaden
• Geen nieuwe wegindeling
• Een nieuw gescheiden rioleringsstelsel volgt later > deze studies lopen nog 

in opdracht van Farys.

• Provinciebaan 152-kruispunt Opstalstraat:
• nieuwe toplaag
• degelijk herstellen verzakkingen 
• in afwachting van volledige herinrichting
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Regels inritten

Kristof WIEME
Projectmanager Wegen en Verkeer
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Inritten?
http://wegenenverkeer.be/vragen/wat-de-regelgeving-bij-het-aanleggen-van-inritten-bij-uw-eigendom

- geen insteekparkings - geen verharde bermen

- goede zichtbaarheid
- hoogte niet doorzichtige 

afsluiting max 75cm
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Inritten?
http://wegenenverkeer.be/vragen/wat-de-regelgeving-bij-het-aanleggen-van-inritten-bij-uw-eigendom

Toegang tot private woningen en gebouwen met beperkte verkeer 
genererende activiteiten : maximale breedte van 4,50 m toegestaan. Ingeval 
van clustering van 2 inritten op de perceelsgrens wordt in een 
gemeenschappelijke toegang maximaal 7,00 m toegestaan.

Toegang tot bedrijven en gebouwen met sterk verkeer genererende 
activiteiten en landbouwgronden : Er wordt slechts één toegang met een 
maximale breedte van 7,00 m toegestaan.

• Steenslagbermen zijn in de toekomst niet meer toegelaten en worden in de 
regel onthard naar groene berm

• Werd situatie per situatie bekeken. De vragen naar aanleiding van 
verschillende overlegmomenten en meldingen werden behandeld en waar 
mogelijk aangepast.



Hoe pakken we de 
werken aan?
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Kristof WIEME
Projectmanager Wegen en Verkeer



FASE 1: Tussen Europaweg en spoorlijn
van 17 mei tot juli 2021



FASE 1: Hinder en bereikbaarheid

• 2 deelfases
• 1A: N42 tot spoorlijn: 2 maanden
• 1B: Spoorlijn tot helft Kruispunt Boerestraat: tot bouwverlof

• Boerestraat volledige fase 1 afgesloten – Elenestraat blijft open. 

• Tijdens fase 1 B wordt er gewerkt met tijdelijke lichten – periode dat 
effectief op kruispunt gewerkt wordt is 3 weken.

• Doorgaand gemotoriseerd verkeer en fietsers volgen omleiding
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FASE 1: Hinder en Bereikbaarheid

• Lokaal verkeer kan woning met de wagen bereiken voor en na de 
werkuren over de werf

• Enkel tijdens bepaalde werken woning/zaak voor korte tijd niet 
bereikbaar met de wagen vb. asfaltering

• Hulpdiensten kunnen steeds door

• Vuilnisophaling wordt geregeld > inzamelpunten
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FASE 2: van krspt Elenestraat tot voorbij krspt
Steenbekestraat - van augustus 2021 – april 2022
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FASE 2: Hinder en bereikbaarheid

• 3 deelfases
• 2A: kruispunt Elenestraat: 

• start na bouwverlof
• 15 dagen met tijdelijke lichten
• na deze 15 dagen is kruispunt weer open voor de takken Boerestraat, 

N46 kant Voske en Elenestraat
• 2B: Tussen kruispunt Elenestraat en Pandelaerestraat: december 2021

• start na bouwverlof
• deze wordt afgewerkt tot en met de onderlagen asfalt alvorens met 

fase 2c te starten
• 2C: Tussen Pandelaerestraat en Provinciebaan nr. 152: tot april 2022

• start na aanleg onderlagen fase 2B
• deze fase wordt afgewerkt tot en met de onderlagen asfalt alvorens 

met fase 3 te starten
• Boerestraat opnieuw open

• Doorgaand gemotoriseerd verkeer en fietsers volgen omleiding
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Lokale bereikbaarheid

• Maximale bereikbaarheid van de handelszaken tijdens de werken.
• Riolering: werken in ‘trein’: zones van ongeveer 50 meter => 

beperken van hinder tot kleine zones
• Onmiddellijk na de aanleg riolering aanvullen tem 

onderfundering zodat doorsteken door de werf naar 
handelszaken mogelijk zijn. 

• Minderhindermaatregelen: tijdelijke toegangen... => Situatie 
wordt individueel bekeken 

• MAAR: dagen waarop de toegang niet mogelijk is, zogenaamde 
hindermomenten. Dit zijn bv.:
• Opbraakwerken
• Aanleg riolering en realiseren alle rioolaansluitingen
• aanleg beton en asfaltverharding

Tijdige communicatie op maat



FASE 3: Tussen Provinciebaan 152 en kruispunt  
Opstalstraat april 2022-juni 2022



FASE 3: Hinder en bereikbaarheid

• Zeer korte fase van 1,5 maand

• Deze fase mag pas starten nadat de onderlaag in fase 2c is 
aangelegd

• MAAR: dagen waarop de toegang niet mogelijk is, 
zogenaamde hindermomenten. Dit zijn bv.:

• Opbraakwerken
• beton en asfaltverharding

33



Contact &
Communicatie
Idelien VAN LAER
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer
Jef SCHOENMAEKERS
Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer

34



Communicatie
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• Website en digitale nieuwsbrief
• www.wegenenverkeer.be/zottegem of
• www.wegenenverkeer.be/oosterzele

• Persoonlijke communicatie bij individuele hinder
• Individuele brief, e-mail, telefoon of plaatsbezoek

• Bereikbaarheidsadviseur
• Idelien Van Laer
• bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be 
• 0476 72 22 57

http://www.wegenenverkeer.be/zottegem
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Bereikbaarheids-
adviseur



Bereikbaarheidsadviseur

• Brugfiguur tussen projectpartners/aannemer en 
ondernemers/bewoners
• Luistert naar vragen, opmerkingen en suggesties
• Bespreekt deze met de werfleiding
• Geeft snel en concreet antwoord

• Idelien Van Laer/Lars Acke
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476/ 72 22 57 

37
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Minder Hinder Maatregelen: AWV 
communicatie

• Info werken en omleidingskaartjes auto/fiets: 
www.wegenenverkeer.be/Zottegem
www.wegenenverkeer.be/Oosterzele
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Website Infofolder/
Bewonersbrief

Infosessie
Rondgang bij 
handelaars

Start Werf Opvolging:
Bereikbaarheids

-adviseur
Bewonersbrief/ 

nieuwsbrief/ 
folder

Einde werf

http://www.wegenenverkeer.be/Zottegem


Minder Hinder Maatregelen: ondernemers

• Klanten/leveranciers tijdig informeren

• Communicatie naar klanten (eigen website, social 
media, verwijzing naar webpagina AWV,….)

• Positieve houding

• Zelf maatregelen nemen voor betere bereikbaarheid 
(parkeren, opritten,…)

• Acties
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Minder Hinder Maatregelen: Communicatie



Minder Hinder Maatregelen: positieve 
houding



Minder Hinder Maatregelen: Acties



Minder Hinder Maatregelen: AWV 
Signalisatie

• Omleiding
• Vooral voor “outsiders”
• Route rijden

• Duidelijk? Volledig?
• Bij vragen van klanten/onduidelijkheden –

contacteer bereikbaarheidsadviseur

• Bestemmingssignalisatie
• ‘Handelaars bereikbaar’

• Eigen bordjes? In overleg met gemeentebestuur
• Nooit aan officiële signalisatie 

43



Minder Hinder Maatregelen: 
‘Handelaars bereikbaar’



Minder Hinder Maatregelen: 
‘Handelaars bereikbaar’



Minder Hinder maatregelen: 
Steunmaatregelen

• Hinderpremie voor handelaars

• Wat?
• Eenmalige financiële tegemoetkoming van 2.000 euro
• Voorwaarden: www.vlaio.be/hinderpremie
• Ernstige hinder voor de deur (minstens 30 dagen)

• Procedure?
• Brief met dossiernummer Vlaamse Overheid
• Aanvragen uitbetaling via de webapplicatie

http://www.vlaio.be/hinderpremie


Minder Hinder maatregelen: 
Steunmaatregelen

• Sluitingspremie voor handelaars

• Wat?
• Financiële tegemoetkoming 80 euro per dag (meermaals aan te vragen)
• Enkel bij sluiting
• Bovenop hinderpremie

• Procedure?
• Zelf aan te vragen: www.vlaio.be/sluitingspremie
• Vanaf 8e dag (enkel sluitingspremie) of 21e dag (bovenop hinderpremie) 

van sluiting 

http://www.vlaio.be/sluitingspremie


Online chatsessie – woensdag 10 februari 2020

Heraanleg Provinciebaan (N46) Zottegem

Vragen?


