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Vernieuwing kruispunt Ringlaan (N71) en Stationsstraat (N746) Lommel

VEILIG PLEIN BOVENOP RINGLAAN

Online infosessies
15 & 16 februari 2021

We starten zo dadelijk



Huisregels

• Zet je microfoon uit. 

• Na afloop van de presentatie kan je vragen stellen via de 
vraag-en-antwoord-functie. De moderator overloopt de 
vragen en laat ze door de sprekers beantwoorden.

• Dit is een algemene infosessie. Stel bij voorkeur vragen in 
het algemeen belang. Individuele vragen zijn welkom op 
bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be.
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Verwelkoming

Sophie LOOTS
Stad Lommel, Schepen openbare werken - mobiliteit - Bosland
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Inhoud

• De Ringlaan vandaag

• Krachtlijnen project & ontwerpplan

• Milieueffectenrapportage

• Waar staan we vandaag?

• Communicatie

• Contactgegevens

• Heb je nog vragen?
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De Ringlaan 
vandaag
Tom BUNTINX
AWV, Bereikbaarheidsadviseur
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Belangrijke oost-westverbinding
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• Limburgse oost-westverbinding van en naar de Antwerpse Kempen

• Maar…

• Geen goede afstemming doorgaand en bestemmingsverkeer

• Filevorming op Stationsstraat

• Gevaarlijk kruispunt én weinig fietsvriendelijk

• Ringlaan vormt barrière tussen Lommel-centrum en station/Kattenbos



Krachtlijnen project 
& ontwerpplan
Marijke WEVERS
Sweco, Senior Projectleider
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Projectzone
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• Ringlaan tussen Balendijk en Hoeverdijk en ventwegen 
(Binnen- en Buitensingel)

• Stationsstraat vanaf de bushaltes aan de noordkant tot net 
voorbij het kruispunt aan de zuidzijde



Doelstellingen
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• Herinrichten tot veiliger kruispunt met meer ruimte voor 
fietsers en voetgangers

• Doorstroming doorgaand verkeer verbeteren met 
overkapping Ringlaan

• Dubbelrichtingsfietspaden verhogen verkeersveiligheid

• Stedelijk plein met groene accenten

• Handelaars vlot bereikbaar door vernieuwde ventwegen

• Modernisering nutsleidingen en aanleg gescheiden
rioleringsstelsel



Ringlaan in de toekomst
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Wist je dat?

De overkapping 
120 meter lang 
en 17,5 meter 
breed wordt.



Ringlaan in de toekomst
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Nieuwe 
stadsentree

Groenaanleg en 
voldoende ruimte 

voor fietsers en 
voetgangers.



Licht gewijzigd ontwerpplan

• Krachtlijnen ontwerp blijven behouden

• Enkele optimalisaties in functie van een betere 
verkeersafwikkeling

Opgelet: het gaat om uitsnedes van het voorontwerpplan. 
Er kunnen nog kleine aanpassingen aan gebeuren, 
voor indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag.
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Optimalisaties in beeld
1. Afslagstrook voor linksafslaand verkeer vanaf de Ringlaan naar Balendijk met circa 150m verlengd
2. De aansluiting van de Binnensingel op de Ringlaan schuift op zodat deze op het einde van de 

verlengde linksafslagstrook uitgeeft
3. De toerit naar de Buitensingel (kant Balendijk) is verder weg van het kruispunt voorzien
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Optimalisaties in beeld

4. Een rode triflexlaag op de fietspaden waar 
die een zijstraat of brede toerit dwarsen.   
Zowel langs Binnensingel als Buitensingel

5 + 6.  De inritten van handelszaken  aan de 
Binnen- en Buitensingel worden in de zone 
tussen de rijweg en het dubbelrichtings-
fietspad breder aangelegd ten opzichte van 
het inritgedeelte tussen het fietspad en het 
eigen perceel
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Optimalisaties in beeld
7. Voor verkeer op de Buitensingel wordt een linksafslagstrook voorzien ter hoogte van de aansluiting op 

het verkeersplein van de Stationsstraat
8. De fietspaden op het verkeersplein zijn in een onderscheidend materiaal
9. Doorzichtige kruinen zijn bomen die behouden blijven en ingekleurde kruinen zijn nieuw aangeplante 

bomen
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Milieueffecten-
rapportage
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Ann VAN WAUWE
Sweco, MER-coördinator



Wat is een milieueffectenrapport (MER)?
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• Onderzoekt de mogelijke effecten van het geplande 
project op mens en milieu

• Bestudeert hoe eventuele negatieve omgevingseffecten 
vermijden, milderen of compenseren

• Opgemaakt door erkende MER-deskundigen

• Hulpmiddel voor de overheid om te beslissen of een 
bepaald project kan toegelaten of vergund worden en onder 
welke voorwaarden (een MER beslist niet)



Waarom een project-MER?
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• Aanpassing van een rijweg met 2x2 rijstroken over een 
lengte van > 1 km
• Bijlage II MER-besluit

• Bemaling (= wegpompen van water) nodig voor de 
uitvoering van de werken
• Potentieel Bijlage II MER-besluit

• Bijlage II betekent MER-ontheffing of project-MER



Wat onderzoekt het project-MER?
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• Basisproject en eventueel redelijke alternatieven

• Effecten van aanlegfase/aanlegwerkzaamheden 
• Zoals effecten via de bemaling, hinderaspecten werf en 

werkzaamheden

• Effecten van exploitatiefase/gebruiksfase
• Zoals gewijzigde verkeerssituatie, verkeersstromen en daaraan 

gelinkte effecten (lucht en geluid)



MER-disciplines
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Waar staan we 
vandaag?
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Ann VAN WAUWE
Sweco, MER-coördinator



Verloop procedures

2021
• 5 januari: aanmelding project-MER met verzoek tot scopingsadvies
• Eind april: nieuwe aanvraag omgevingsvergunning met MER-studie
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Hier zitten we nu
omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank
(dossiernummer: PR3339)



Verloop procedures
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2021
• Mei/juni: openbaar onderzoek
• Inzage vergunningsaanvraag incl. project-MER 

bij de stad Lommel of online via het Omgevingsloket

• September: beslissing over omgevingsvergunning



Communicatie
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Tom BUNTINX
AWV, Bereikbaarheidsadviseur



Communicatie naar het brede publiek

Volgende communicatieronde bij openbaar onderzoek
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Info & 
contact op 
webpagina

Bewoners-
brieven in 
ruime 
omgeving 
projectzone

Schrijf je in 
op digitale 
nieuwsbrief

Via stad 
Lommel:
- stadsmagazine
- website
- social media
- internetgazet

Online 
infosessies

wegenenverkeer.be/ringlaanlommel



Contactgegevens
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Bereikbaarheidsadviseur & website

• Voor individuele vragen, neem contact op 
met ons team van bereikbaarheidsadviseurs 
via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be
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wegenenverkeer.be/ringlaanlommel



Heb je nog vragen?

Stel ze aan:
• Maarten BLOMME – AWV, Regiomanager
• Daniella HOUBEN – AWV, Projectmanager
• Sophie LOOTS – schepen, Stad Lommel
• Marijke WEVERS – Sweco, Senior Projectleider
• Ann VAN WAUWE – Sweco, MER-coördinator
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Stel je vraag onder Vraag en Antwoord
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• Klik onderaan rechts op ‘Een vraag stellen’

• Klik op het derde icoontje

• Klik op ‘Vraag en antwoord’
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Bedankt


