
Online infosessie – 12 januari 2021

Heraanleg Leopoldlaan (N9) Eeklo

De infosessie start zo dadelijk.



Verwelkoming &
huisregels
Stefanie PEETERS
Moderator
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Huisregels
� Zet je microfoon uit. 
� Vragen tijdens de sessie: noteer ze in de chat. 

� Vragen worden op het einde van de sessie beantwoord. 
� Individuele vragen: bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be

mailto:bereikbaar.ovl@mow.vlaanderen.be


Online
chatsessie

3

PANELLEDEN 

Sarah DEWITTE– Projectmanager Wegen en Verkeer
Tom GEIRNAERT – Wervencoördinator Fluvius
Hendrik BAEKE – Diensthoofd infrastructuur stad Eeklo
Jef SCHOENMAEKERS – Communicatieverantwoordelijke 
Wegen en Verkeer
Frederik VERVAECKE – Omgevingsmanager



Programma
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- De 4 W’s

- HOE ZAL DE NIEUWE LEOPOLDLAAN ERUIT ZIEN?

- HOE PAKKEN WE DE WERKEN AAN? 
- NUTSWERKEN
- WEGEN-EN RIOLERINGSWERKEN

- COMMUNICATIE - CONTACT

- OMGEVINGSMANAGER



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:  
o Stad Eeklo
o Riopact

• Aannemer hoofdwerken: nog te bepalen

• Nutsmaatschappijen o.l.v. FLUVIUS



Wat gaan we doen?
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Grondige heraanleg van de Leopoldlaan (N9). Dit houdt in:

• Nutswerken: verplaatsen en vernieuwen van leidingen/kabels
• Wegenwerken: 

o Rijweg in beton comfortabel wegdek in asfalt
o Vrijliggende en bredere fietspaden
o Veilige fiets- en voetgangersoversteekplaatsen met middeneiland
o 180 nieuwe bomen
o Nieuwe aansluiting Brugsesteenweg op Leopoldlaan (N9)
o Definitieve knip Sint-Jansdreef voor gemotoriseerd verkeer
o Nieuwe LED-verlichting



Waar? 
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Wanneer?
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• Nutswerken: 24 januari – juli 2022  
o Vernieuwen leidingen van gas, elektriciteit, telecom…

• Wegenwerken: najaar 2022 – najaar 2023



Waarom?
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• Aanleg Ring rond Eeklo-centrum minder doorgaand 
verkeer voor de Leopoldlaan (N9) 
o We maken er veilige en comfortabele lokale toegangsweg naar 

het centrum van Eeklo van.

• Dat betekent:
o Compactere en comfortabele rijbaan met lagere snelheid
o Meer plaats voor veilig wandelen en  fietsen: bredere en 

vrijliggende fietspaden
o Verhoogde leefbaarheid en meer groen:  stiller wegdek, groene 

bermen en 180 nieuwe bomen
o Een uitbreiding van de bebouwde kom: De Leopoldlaan krijgt 

een snelheidsregime van 50 km/u.



Hoe zal de nieuwe 
Leopoldlaan eruit 
zien?
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Sarah DEWITTE
Projectmanager Wegen en Verkeer



Ontwerp - overzicht
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Ontwerp - overzicht
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Ontwerp - dwarsprofiel
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Ontwerp - overzicht
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Ontwerp - dwarsprofiel
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Ontwerp - overzicht
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Ontwerp - overzicht
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Hoe pakken we de 
werken aan?
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Tom GEIRNAERT
Wervencoördinator Fluvius



Nutswerken

• 24 Januari 2022- juli 2022

• 3 fasen (Buurtbewoners ontvangen voor de start van een fase een bewonersbrief met meer info over de 
werken, de hinder en de omleidingen) 

• Doorgaand gemotoriseerd verkeer
• Stadinwaarts volgt omleiding
• Staduitwaarts blijft op Leopoldlaan (N9)

• Fietsverkeer: volgt een aparte omleiding
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Nutswerken - fasering
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Nutswerken - verkeerssituatie
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Hoofdwerken - augustus 2022-najaar 2023

26



Hoofdwerken - Verkeerssituatie

Autoverkeer
• Doorgaand verkeer is steeds mogelijk in één richting.
• Doorgaand verkeer in de andere richting volgt een omleiding.

Fietsverkeer
• Om de veiligheid te garanderen, proberen we zoveel mogelijk 

omleidingen voor fietsers te vermijden.
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Lokale bereikbaarheid

• Maximale bereikbaarheid van de handelszaken tijdens de 
werken.
o Minder Hinder Maatregelen: rijplaten, tijdelijke toegangen... �

Situatie wordt individueel bekeken.

• MAAR: dagen waarop de toegang niet mogelijk is bv. tijdens het 
asfalteren of betonneren van rijwegen tijdige communicatie op 
maat.

• Afvalophaling: aannemer zal dit op centraal punt voorzien.



Contact &
Communicatie
Jef SCHOENMAEKERS
Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer
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Communicatie
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• Website: www.wegenenverkeer.be/eeklo

• Digitale nieuwsbrief

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

• Lokale communicatiekanalen van stad Eeklo

http://www.wegenenverkeer.be/eeklo


Contact

• Algemeen: eerste aanspreekpunt ⇒ Omgevingsmanager 
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be - 0476 72 22 57

• Tijdens nutswerken: klantenlijn Fluvius                            
078 35 35 34 of whatsapp ⇒ brief Fluvius

• Mailadres stad Eeklo: leopoldlaan@eeklo.be
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mailto:bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
mailto:leopoldlaan@eeklo.be
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Omgevingsmanager

Frederik VERVAECKE
Omgevingsmanager



Omgevingsmanager

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

• Frederik Vervaecke/Bart Baeten
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476/ 72 22 57 
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mailto:bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be


Minder Hinder Maatregelen: AWV 
communicatie

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

Infosessie
Rondgang bij 
handelaars

Start Werf Opvolging:
Omgevingsmanager

Bewonersbrief/ 
nieuwsbrief/ folder

Einde werf

http://www.wegenenverkeer.be/


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 omgevingsmanager

• 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 van 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 – 12 januari 2022

Heraanleg Leopoldlaan (N9) Eeklo

Vragen?


