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PANELLEDEN

Tom VAN ALBOOM– 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 N8 ERUIT ZIEN?

- VERNIEUWING VAN DE RIOLERING

- 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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ØOpdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer 

Ø Partners: Mitiska

ØAannemer hoofdwerken: Nog niet gekend 

Ø Piloot nutswerken: Fluvius



Wat gaan we doen?

4

Volledige heraanleg van de Brakelsesteenweg (N8) tussen 
(iets vr) Feestzalen De Vos tot de Aardeweg
Dit houdt in: 
ØVoorbereidende werken:  ruimte vrijmaken en terrein 

ophogen – afbraak 2 onteigende woningen

ØNutswerken: verplaatsen en vernieuwen kabels en leiding 
voor water, gas, elektriciteit en telecom



Wat gaan we doen? 

Ø Rioleringswerken: regen- en afvalwater apart 
opvangen en afvoeren

ØWegenwerken: wegdek, vrijliggende fietspaden, 
voetpaden zone 50, middenberm, keerpunten, 
inritten, groenaanleg …
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Wanneer?
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Ø Voorbereidende werken: januari-februari 2021
ØNutswerken: maart 2021 – mei/juni 2021

Ø Rioleringswerken Juni/aug 2021 –
zomer 2022

ØWegenwerken



Waarom?
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• Verkeersveiligheid verhogen

• Doorstroming Brakelsesteenweg(N8) verbeteren

• Gescheiden rioleringsstelsel > over de volledige lengte van het
project

• Ontsluiting winkelpark veilig en vlot laten verlopen



Hoe zal de nieuwe 
N8 eruit zien?
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Tom VAN ALBOOM
Projectmanager Wegen en Verkeer



2 keerpunten
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2 keerpunten
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Keerlus 
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Middenberm
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Fietspaden 
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Fietspaden
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Doel van het wegontwerp: VEILIGHEID VERHOGEN EN VOLDOENDE 
DOORSTROMING GARANDEREN

Ø Fietspaden
Ø Worden breder en vrijliggend of hoger aanliggend (afhankelijk van de

snelheid)
Ø Met beperkte uitzondering overal 1,75 m breed

Ø Middenberm
Ø Linksafslaande bewegingen niet meer mogelijk
Ø Vermijden van aanrijdingen
Ø Vermijden van opstoppingen

Ø Keerpunten met afslagstroken
Ø Voor vlotte bereikbaarheid handelszaken
Ø Voor vlotte doorstroming

Ø Snelheid 70 km/u buiten en 50 km/u binnen bebouwde kom
Ø In regel brengen van inritten
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Regels inritten

Tom VAN ALBOOM
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.



ÞAanpassingen nodig in kader van heraanleg

Þ Regel= aanpassingen aan toegang openbaar domein door AWV –
organisatie op privé-domein door eigenaar. 

- Aanpassingen in overleg met eigenaar volgens haar/zijn vergunning
- Steenslagbermen worden in de regel onthard naar groene berm
- Wordt situatie per situatie bekeken
- Komende maand plaatsbezoeken
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Vernieuwing 
riolering
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Tom VAN ALBOOM
Projectmanager Wegen en Verkeer



Gescheiden rioleringsstelsel

• Aparte afvoer voor hemel- en afvalwater in de werfzone
• Per woning in het betrokken gebied RWA- en DWA-aansluiting
• Private afkoppelingen:

• studiebureau Védébé aangesteld voor de uitvoering van de 
afkoppelingsstudies van de private percelen 

• Plaatsbezoek door afkoppelingsdeskundige (vanaf januari 2021)
• Afkoppelingswerken > stad Ninove

• Uitvoering
• Subsidiëring
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Hoe pakken we de 
werken aan?
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Tom VAN ALBOOM
Projectmanager Wegen en Verkeer



Voorbereidende werken

Ø Januari – februari 2021

Ø Keerpunten: ruimte vrijmaken en terrein ophogen – afbraak 2 woningen

Ø Verkeer komende van Ninove blijft mogelijk over N8 – Verkeer richting
Ninove rijdt om via Appelterre of Nederhasselt

Ø Zwaar verkeer volgt omleiding via N460, N45 en N28

Ø Fietsers in 2 richtingen door de werfzone

Ø Bereikbaarheid percelen steeds mogelijk
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Nutswerken 

ØMaart- zomer 2021

ØAanleg leidingen in de bermen

Ø Verkeerssituatie van tijdens voorbereidende werken 
blijft behouden.
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Hoofdwerken

Ø zomer 2021 – zomer 2022

Ø Bestemmingsverkeer via werfweg (van Ninove richting
Brakel) – behalve 1 fase van riolering (1 maand)

Ø Rijweg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer

Ø Lokale omleiding richting Brakel via Nederhasselt

Ø Lokale omleiding richting Ninove via Appelterre
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Hoofdwerken

Ø Doorgaand verkeer en verkeer +3,5 t: omleiding in beide richtingen via 
N460/N45/N28

Ø Fietsers via baantje rechtover Ziekhuizenstraat naar Aardeweg
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Lokale bereikbaarheid

Ø Maximale bereikbaarheid van de handelszaken tijdens de werken.
ØAanleg tijdelijke werfweg

Ø Bij start werken
Ø éénrichting naar Brakel
Ø Enkel niet in smalle zone tussen retailpark en Aardeweg

ØRiolering: werken in ‘trein’: zones van ongeveer 50 meter => 
beperken van hinder tot kleine zones

ØOnmiddellijk na de aanleg riolering aanvullen tem onderfundering
zodat doorsteken door de werf naar handelszaken mogelijk zijn. 

ØMinderhindermaatregelen: rijplaten, tijdelijke toegangen... => 
Situatie wordt individueel bekeken 

ØBevraging handelaars voor bestek

Ø MAAR: dagen waarop de toegang niet mogelijk is, bv. tijdens plaatsen 
riolering of beton/asfalt > Tijdige communicatie op maat



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

41

ØWebsite en digitale nieuwsbrief
• www.wegenenverkeer.be/Ninove

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

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



42

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 
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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 

44

mailto:bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be


Minder Hinder Maatregelen: AWV 
communicatie

• Info werken en omleidingskaartjes auto/fiets: 
www.wegenenverkeer.be/Ninove
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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/maldegem


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 
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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 9 december 2020

Heraanleg Brakelsesteenweg (N8) Ninove

Vragen?


