
Herinrichting 
Waregemsesteenweg 
(N437) 
Dialoogavond– 27 januari 2022
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Spelregels voor digitaal vergaderen

• Een vraag stellen of reageren op een vraag? 
→ gebruik dan de chatfunctie of vraag het woord door je handje 
op te steken (in de break-out sessies)

• Zet je microfoon af in het plenaire gedeelte
• Gebruik je microfoon in de break-out sessies enkel als de 

moderator u het woord geeft

Houd er rekening mee dat er heel wat mensen meeluisteren. Heb je 
een heel individuele vraag die enkel betrekking heeft op je eigen 
woning of perceel? 
→ vragen en suggesties dien je in via het inspraakformulier
→ dit kan ook per e-mail 
wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be
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AGENDA

• Wie is wie?
• Doel vergadering
• Situering: waar, wat, wanneer, waarom?
• Het proces
• Intro in de deelgebieden en thema’s
• Hoe kan ik bijdragen?
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Wie is wie?

Kirsten Bal- Participatiemanager
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Wie is wie?
• Agentschap Wegen en Verkeer

• Kirsten Bal (Participatiemanager) → hoofdmoderator/verslaggever
• Jef Schoenmaekers (Communicatieverantwoordelijke) → verslaggever
• Franco Verschueren (Regiomanager) → expert/moderator
• Kristof Wieme (Projectmanager) → expert/moderator

• Stad Waregem
• Jo Deprez (Beleidscoördinator mobiliteit) → expert/moderator
• Philip Himpe (Schepen van Openbare werken) → observator

• Gemeente Kruisem
• Robrecht Bothuyne (Schepen van Openbare werken) → observator
• Peter Martens (Diensthoofd Technische Dienst) → expert/moderator
• Tom Vanden Bossche (Werftoezichter) → observator
• Carla Vermeiren (Medewerker dienst infrastructuur) → verslaggever

• Studiebureau
• Gaspar Bosteels (Irtas) → expert/moderator
• Els Buytaert (Irtas) → expert/moderator
• Nico D’hamers (European Treeworker, PAN boombeheer) → verslaggever/expert

• Communicatiebureau CONNECT
• Stefanie Peeters → verslaggever/technisch ondersteuner
• Gella Stulens → verslaggever/technisch ondersteuner
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Doel en aanpak
van deze infosessie

Kirsten Bal- Participatiemanager
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In het kort

• AWV, Kruisem en Waregem bestuderen de heraanleg van de 
Waregemsesteenweg > meer veiligheid

• Stand van zaken: onderzoeksfase (startnota) → grote lijnen zijn gekend, 
het ontwerp moet nog concreet uitgetekend worden. Hierbinnen nog een 
aantal keuzes maken (vb. parkeren, fietsen, groen)

• Doel van deze meeting: 
• de eerste voorstellen toelichten en voorleggen
• input vragen rond de verschillende mogelijkheden. Deze input helpt 

ons bij definitieve keuzes te maken. 
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Verloop van de avond in het kort

• Plenair gedeelte: uitleg over het project

• Break-out sessies: 
• ronde 1: geografisch
• ronde 2: thematisch
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Situering: Wat, waar, 
wanneer, waarom?

Kristof Wieme - Projectmanager 9



Doelstellingen (waarom?)

• Volwaardige fiets- en voetpaden: nieuwe, brede en veilige voet-
en fietspaden over een afstand van 6 kilometer en veilige 
oversteken voor fietsers en voetgangers.

• Veiligere schoolomgeving: veilige oversteekplaatsen en 
fietsverbindingen met de school in de Gentse Heirweg en een 
aangepaste inrichting die zone met aangepaste snelheid 
aanduidt.

• Groen en opvang van hemelwater: groen planten langs de weg 
met ruimte voor grachten of hellingen die water opvangen.

• Gescheiden riolering: scheiden van huishoudelijk afvalwater, 
en regenwater.
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Waar?
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Wanneer?

• We zitten nu in een eerste fase van het studieproces waarbij de 
grote principes vastgelegd worden in de zogenaamde startnota.

• Na de goedkeuring van de startnota, volgt opmaak en 
goedkeuring projectnota, onteigeningen, omgevingsvergunning, 
aanbesteding, start werken. 

• Timing: start werken zeer afhankelijk van vlot verloop proces (vb. 
onteigeningen). We mikken op 2028-2029 voor uitvoering. 
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Het proces

Kristof Wieme - Projectmanager
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Verschillende stappen naar uitvoering

• Onderzoeksfase (loopt nu)
• Het doel van de onderzoeksfase is om, in overleg met de 

verschillende belanghebbenden en burgers, de beste oplossing te 
filteren uit een brede waaier van mogelijkheden of ontwerpen.

• De beste oplossing schrijven we neer in een startnota. Een 
startnota bepaalt de grote lijnen van het project zoals de context, 
de doelstelling en het gekozen ontwerpscenario.

• We bevinden ons op dit moment net voor het finaliseren van de 
startnota
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Verschillende stappen naar uitvoering

• Ontwerpfase (2023-2024)
• op basis van de startnota en het studiewerk wordt de projectnota

opgemaakt.
• Die bevat het technisch plan en een verdere uitwerking van de 

omschrijving van het project, het ontwerp en de uitvoeringswijze van 
de werken.

• Onteigeningen (2025-2026)
• Vergunningsfase (2027)

• Om de werken te kunnen uitvoeren vraagt het Agentschap Wegen 
en Verkeer een omgevingsvergunning aan de Vlaamse Overheid.

• Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag organiseren 
gemeente Kruisem en Waregem een openbaar onderzoek. Tijdens 
dit openbaar onderzoek krijgt iedereen 30 dagen de tijd om 
feedback te geven.
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Verschillende stappen naar uitvoering

• Uitvoeringsfase (2028-2029)
• Nadat de opdracht is gegund aan een van de ingeschreven 

aannemers, kan deze starten met de herinrichting van de 
Waregemsesteenweg en Kruishoutemseweg (N437). De start van 
de werken is voorzien in 2028-2029

• de uitvoering zal mogelijks in 2 aparte delen verlopen bv deel 
Waregem, deel Kruisem. Maar is in functie van ontwerp, 
procedures,...
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Deelgebieden en 
Thema’s

Kristof Wieme - Projectmanager 17



Deelgebieden
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Thema’s

• Parkeren (vooral deelgebied 1 en 4) 
• Schoolomgeving (deelgebied 1)

• Snelheidsregimes (ganse traject)
• Groen en open ruimte (deelgebied 2 en 3)
• Fietsinfrastructuur (ganse traject)
• Water (ganse traject)
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Thema’s
• parkeren
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Thema’s
• parkeren
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Thema’s
Schoolomgeving
(deelgebied 1)
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Thema’s
• Snelheidsregimes (ganse traject)
• Groen en open ruimte (deelgebied 2 en 3)
• Fietsinfrastructuur (ganse traject)
• Water (ganse traject)
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Thema’s
• Snelheidsregimes (ganse traject)
• Groen en open ruimte (deelgebied 2 en 3)
• Fietsinfrastructuur (ganse traject)
• Water (ganse traject)
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Thema’s
• Snelheidsregimes (ganse traject)
• Groen en open ruimte (deelgebied 2 en 3)
• Fietsinfrastructuur (ganse traject)
• Water (ganse traject)
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Thema’s
• Snelheidsregimes (ganse traject)
• Groen en open ruimte (deelgebied 2 en 3)
• Fietsinfrastructuur (ganse traject)
• Water (ganse traject)
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Gesprekstafels ronde 1 
(deelgebieden 1 en 4)

Break-out sessie 1: bebouwde kom Kruisem

Break-out sessie 2: bebouwde kom Kruisem 

Break-out sessie 3: bebouwde kom Kruisem 

Break-out sessie 4: bebouwde kom Waregem 

Break-out sessie 5: bebouwde kom Waregem 

Break-out sessie 6: schoolomgeving Gentse heerweg Waregem
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Gesprekstafels ronde 2 (alle 
deelgebieden)
Break-out sessie 1: ruimte voor groen

Break-out sessie 2: snelheidsregimes

Break-out sessie 3: fietsinfrastructuur

Break-out sessie 4: fietsinfrastructuur

Break-out sessie 5: fietsinfrastructuur

Break-out sessie 6: ruimte voor water
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Hoe kan ik 
bijdragen?

Kirsten Bal- Participatiemanager
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Wat kan ik doen?

Jouw input geven
• Wijzen op bepaalde aandachtspunten in de omgeving.
• Wensen uitspreken over de herinrichting van bepaalde 

deelgebieden van de weg.
• Jouw keuze van het gewenste ontwerp meegeven.

Vragen stellen
• In gesprek gaan en vragen stellen aan het projectteam tijdens 

de infosessie van donderdag 27 januari.
• Deelnemen aan een wandeling in Kruisem of in Waregem op 

die delen van het traject binnen de bebouwde kom.
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Hoe kan ik feedback geven/vragen 
stellen?

1. Via een inspraakformulier bij de infostands in Kruisem (CC De 
Mastbloem) en Waregem (Stadhuis)

1. Via het online formulier op www.wegenenverkeer.be/waregem of 
www.wegenenverkeer.be/kruisem

OPGELET: dit kan tot 14 februari
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Communicatie

Kirsten Bal - Participatiemanager

32



• Website
Bekijk de meest actuele informatie over het project en de werken via 
www.wegenenverkeer.be/waregem
www.wegenenverkeer.be/kruisem

• Digitale nieuwsbrief
Schrijf je in op de nieuwsbrief van het project via het inschrijfformulier op 
www.wegenenverkeer.be/waregem of www.wegenenverkeer.be/kruisem
OF scan hiernaast de QR-code met jouw smartphone om in te schrijven.

• Heb je vragen? Contacteer ons via 
wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be
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Bedankt voor jullie 
deelname
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