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PROGRAMMA

 VERWELKOMING

 WAT AAN DE WERKEN VOORAFGING

 TOELICHTING – DOEL VAN DE WERKEN

 VOORSTELLING VAN HET PROJECT

 FASERING EN TIMING

 PLAN VAN AANPAK

 MOBILITEIT EN OMLEIDING

 VEILIGHEID OP DE WERF

 COMMUNICATIE

 VRAGEN?



VERWELKOMING DOOR SCHEPEN IGNACE MICHAUX

 Grote en belangrijke werken aan één van de belangrijkste invalswegen van Ronse

 De werken zijn noodzakelijk voor alle omwonenden en weggebruikers gezien de slechte staat van de weg

 Samenwerking tussen Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Ronse

 Het dossier heeft een lange weg afgelegd omwille van haar omvang en complexiteit: opgestart in 2006

 Bij wegenwerken hoort onvermijdelijk hinder: proberen tot een minimum te beperken 
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WAT AAN DE WERKEN VOORAFGING

 Door AWV werden de voorbije jaren de noodzakelijke grondaankopen uitgevoerd

 Door het ontwerpbureau van de stad Ronse werd in samenwerking met AWV een doordacht wegen- en rioleringsontwerp opgemaakt

 Bij de VMM werd de subsidieaanvraag voor gemeentelijke rioleringen ingediend (75% subsidie op de aanleg van een gescheiden riolering)

 De voortuinen werden vrijgemaakt en de sloop van de woning Broeke 117 werd uitgevoerd 

 Het ondergronds brengen en vernieuwen van de verschillende nutsleidingen (water, gas, elektriciteit en teledistributie) en overkoppelen
en vernieuwen van de huisaansluitingen op deze nieuwe leidingen 

 Het aanvragen en ontvangen van de omgevingsvergunning

 Het uitvoeren van de nodige administratie en plaatsbezoeken in het kader van de afkoppeling van afval- en regenwater op private 
eigendommen

 Voorbereidende studies:

 Archeologienota – geen verder archeologisch onderzoek vereist

 Sloopopvolgingsplan – afvoeren van vrijgekomen sloopmaterialen

 Technisch verslag – afvoeren van uitgegraven grond
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TOELICHTING – DOEL VAN DE WERKEN

 Realiseren van een aangename woonomgeving met een veilige wegverharding in asfalt, 

parkeerstroken en meer groen in het straatbeeld

 De aanleg van veilige aanliggende fietspaden

 De aanleg van nieuwe voetpaden

 De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel afvalwater – regenwater

 Plaatsen van een duurzame LED-verlichting en accentverlichting 

ter hoogte van de zebrapaden

 Uitrusten van de bushaltes met verhoogde perrons 
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VOORSTELLING VAN HET PROJECT

 Betrokken partijen:

 Stad Ronse

 Agentschap Wegen & Verkeer (AWV)

 Aquario (Farys)

 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 Aannemer: nv WANNIJN, Buissestraat 36 te 9690 Kluisbergen

 Kostprijs van het project: 1.963.892,99 euro inclusief BTW, als volgt opgedeeld
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Agentschap Wegen & Verkeer 597.536,84 euro

Agentschap Wegen & Verkeer (aandeel fietspaden) 249.325,16 euro

Aquario (waarvan een bedrag van 594.000 euro 

gesubsidieerd door de VMM) 

792.001,29 euro

Stad Ronse (voetpaden, parkeerstroken, groen) 325.029,70 euro



VOORSTELLING VAN HET PROJECT – GRONDPLAN GLOBAAL OVERZICHT
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VOORSTELLING VAN HET PROJECT – GRONDPLAN DEEL
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VOORSTELLING VAN HET PROJECT – GRONDPLAN DEEL

25/04/2019



VOORSTELLING VAN HET PROJECT - DWARSDOORSNEDE
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Voorstelling van een doorsnede met aanduiding van de voetpaden, parkeerstroken, 

fietspaden en wegenis

Gebruikte materialen:

- Voetpaden in betonstraatstenen 

bruin genuanceerd

- Parkeerstroken 

in gebakken straatstenen

- Fietspaden 

in rood gekleurde asfalt

- Rijbaan in asfalt
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FASERING EN TIMING

 Aanvang van de werken: maandag 20 mei 2019

 Uitvoeringstermijn: 150 werkdagen (exclusief zat-, zon- en feestdagen en verletdagen)

 Uitvoering van de wegenwerken in 2 fasen (fase 1 reeds uitgevoerd)

 Fasering

 Fase 1: werken nutsmaatschappijen – reeds uitgevoerd

 Fase 2: herinrichting kruispunt Broeke – Glorieuxlaan: 

opbraak bestaande wegenis en riolering, aanleg van een nieuwe riolering DWA en RWA;                                                  

herstel van de wegenis tot en met de KWS onderlaag 

>> (vermoedelijk) beëindigd voor bouwverlof 

 Fase 3: werken Broeke
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PLAN VAN AANPAK

 Minder hinder: de aannemer past de principes van minder hinder toe wat inhoudt dat, na de rioolaanleg, 
bewoners in behoorlijke omstandigheden hun eigendom moeten kunnen bereiken. De bewoners dienen er 
evenwel rekening mee te houden dat, vooral bij de aanleg van de wegverharding (asfaltering), de toegang tot de 
eigendommen niet altijd even vlot kan verlopen

 Hulpdiensten: de aannemer dient ervoor te zorgen dat de toegang tot de aanpalende eigendommen en gebouwen 
steeds verzekerd is voor alle hulpdiensten

 Leveringen: wanneer leveringen worden verwacht kunnen de aangelanden contact opnemen met de werfleider 
om samen tot een oplossing te komen (de contactgegevens van de werfleider zullen vóór aanvang van de werken 
aan de bewoners worden gecommuniceerd)

 Huisvuilophaling: in functie van het verloop van de werken zullen er verzamelpunten worden voorzien. De 
aannemer brengt de afvalcontainers naar deze punten waarna alles wordt opgehaald. Na de ophaling halen de 
bewoners hun afvalcontainer terug. De locatie van de verzamelpunten zal tijdig aan de bewoners worden 
gecommuniceerd.

25/04/2019



 VERWELKOMING

 WAT AAN DE WERKEN VOORAFGING

 TOELICHTING – DOEL VAN DE WERKEN

 VOORSTELLING VAN HET PROJECT

 FASERING EN TIMING

 PLAN VAN AANPAK

 MOBILITEIT EN OMLEIDING

 VEILIGHEID OP DE WERF

 COMMUNICATIE

 VRAGEN?

25/04/2019



MOBILITEIT - OMLEIDING

Fase 1: nutsmaatschappijen – uitgevoerd

Fase 2:  werken kruispunt Broeke-Glorieuxlaan

>> Omleiding autoverkeer

 Woningen bereikbaar in deze fase

 Verkeer uit zuiden: 

via Wolvestraat – Hogerlucht – Ommegangstraat

 Verkeer uit noorden: 

via Kruisstraat –A. Delhayeplein – Zonnestraat 

– César Snoecklaan – Leuzesesteenweg –Viermaartlaan
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MOBILITEIT - OMLEIDING

Fase 3 :  

Werken tussen kruispunt Broeke – Glorieuxlaan

en Oudestraat

>> Omleiding autoverkeer

 Verkeer uit zuiden: 

via Glorieuxlaan – Broeke – Kammeland –

Hogerlucht – Ommegangstraat

 Verkeer uit noorden: 

via Kruisstraat –A. Delhayeplein – Zonnestraat 

– C. Snoecklaan – Leuzesesteenweg –Viermaartlaan
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MOBILITEIT - OMLEIDING

Fase 2 en 3 – omleiding vrachtverkeer

 Verkeer uit noorden (van Gent – N60): vrachtverkeer wordt omgeleid vanaf Leupegem via N8/N48 (Brakel) 
+ via Ommegangstraat naar Koekamerstraat

 Verkeer uit zuiden (van Elzeelsesteenweg): vrachtverkeer naar Oudenaarde/Gent via Brakel

 Verkeer uit zuiden (op afstand –Wallonië): vanop autosnelweg E429 (Brussel-Doornik) 
afleiding naar afrit 29 Lessen + opsplitsing in Lessen

 vrachtverkeer naar Oudenaarde/Gent via Geraardsbergen – Brakel

 vrachtverkeer naar IZ Klein Frankrijk/Ronse via Elzele – Elzeelsesteenweg

 Verkeer uit oosten (Ninoofsesteenweg/IZ Klein Frankrijk): vrachtverkeer naar Oudenaarde/Gent via Brakel

 Thv 3 uitritten IZ Klein Frankrijk worden omleidingsborden voorzien dat vrachtverkeer 
naar Oudenaarde/Gent via Brakel afleidt

 Extra controle door politie op passage vrachtverkeer in het centrum
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MOBILITEIT - PARKEREN

Fase 2: parkeren blijft mogelijk in de straat

Fase 3: parkeren in omliggende straten
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MOBILITEIT

 De Lijn: omleiding wordt voorzien voor lijn 73 (stadslijn) en lijn 62 (Ronse-Oudenaarde)
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MOBILITEIT

 De Lijn: omleiding wordt voorzien voor lijn 73 (stadslijn) en lijn 62 (Ronse-Oudenaarde)
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VEILIGHEID OP DE WERF

 Wij hebben er begrip voor dat omwonenden soms de werf dienen te betreden

 Maar: ‘Vermijd het als het kan, dat is de meest veilige optie’

 Aandachtspunten als je je toch op de werf begeeft:

 Respecteer de werfsignalisatie, afsluitingen en verkeersregels

 Kijk uit voor obstakels, putten en voertuigen

 Maak altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder vooraleer de werf over te steken

 Verhoog uw zichtbaarheid door bvb een hesje te dragen

 Zorg dat u op de werf alles ziet en hoort, GSM en koptelefoon of oortjes bergt u best even op

 Spreek de stad of de aannemer aan als u een onveilige situatie opmerkt
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COMMUNICATIE

 Website: https://www.ronse.be/nl/wegenwerken

 E-mail: 

 td@ronse.be

 mobiliteit@ronse.be

 www.wegenenverkeer.be/contact

 info@wannijn.be

 Telefonisch: 055 23 27 58
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DEZE PRESENTATIE IS VANAF MAANDAG 29 APRIL 2019 

TERUG TE VINDEN OP DE WEBSITE VAN DE STAD RONSE
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ALGEMENE VRAGEN?
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Vragen kunnen na de voorstelling gesteld worden aan de 

aanwezige personen van AWV en/of de stad Ronse


