
Herinrichting zijwegen Opperstraat 

24 november 2017 



Agenda 

•  Inleiding door het gemeentebestuur van Liedekerke 

                  (Luc Wynant, burgemeester) 

             (Dirk Lodewijk, schepen openbare werken) 

•  Analyse en visie op de herinrichting     (Jan D’Hauwer) 

•  Toelichting ontwerpplannen door studiebureau   (Jan D’Hauwer) 

•  Toelichting werken nutsmaatschappijen door studiebureau (Jan D’Hauwer) 

•  Toelichting openbaar/privaat domein door gemeente 

         (Paul Couck en Philippe Beckwée) 

•  Oproep buurtambassadeurs      (Jan Van den Bossche en Tim Devos (NVDR)) 

•  Vragenronde 

 

 2 24 november 2017 



Inleiding 

3 24 november 2017 

Luc Wynant, burgemeester 
Dirk Lodewijk, schepen openbare werken 



Toelichting werken 

\ Gefaseerde aanpak 

\ Eerste fase: Zijweg 6, 8, 10 en 12 (Hoeksken) 

\ Samenwerking Gemeente, FARYS, nutsmaatschappijen en 
aangelanden 

\ Studiebureau Goegebeur aangesteld als ontwerper en leidend 
ambtenaar bij uitvoering van de werken van alle zijwegen 

4 24 november 2017 



Analyse en visie op de herinrichting 

Functies: 

\ Doorgang voor fietsers en voetgangers 

\ Ontsluiting woningen en tuinen met de fiets en te voet 

\ Verlengstuk woonruimte 

\ Ruimte voor ontmoeting 

\ Verzamelen en afvoeren van hemelwater 

\ Doorvoer en aansluiting van riolering en nutsleidingen 

 

5 24 november 2017 

Zesde Zijweg 



Analyse en visie op de herinrichting 

Karakteristieken van de zijweg 6: 

\ Gebogen tracé 

\ Lengte 85m 

\ Variabele breedte: 1,7m tot 3m 

\ 7-tal woningen 

\ Diverse tuinafsluitingen 

 

6 24 november 2017 

Zesde Zijweg 



Analyse en visie op de herinrichting 

Visie op herinrichting: 

\ Focus op meer comfort en veiligheid voetgangers en fietsers 

\ Gebruik kleinschalig materiaal in neutraal grijze tint 

\ Markeren doorlopend smal pad als loper 

\ Ander legpatroon langs weerszijden van het pad 

\ Gemengde riolering 

\ Prefab kantstrook 

 

7 24 november 2017 

Zesde Zijweg 



Analyse en visie op de herinrichting 

Functies (idem als Zesde Zijweg): 

\ Doorgang voor fietsers en voetgangers 

\ Ontsluiting woningen en tuinen met de fiets en te voet 

\ Verlengstuk woonruimte 

\ Ruimte voor ontmoeting 

\ Verzamelen en afvoeren van hemelwater 

\ Doorvoer en aansluiting van riolering en nutsleidingen 

 

8 24 november 2017 

Achtste Zijweg 



Analyse en visie op de herinrichting 

Karakteristieken van de zijweg 8: 

\ 48m pad met breedte van 1,4m tot 1,7m (kant Fabrieksstraat) 

\ Breedte kant Opperstraat van 2m tot 4,15m 

\ Halfverwege breder stuk gemiddeld 5,5m 

 

9 24 november 2017 

Achtste Zijweg 



Analyse en visie op de herinrichting 

Visie op herinrichting: 

\ Focus op meer comfort en veiligheid voetgangers en fietsers 

\ Gebruik kleinschalig materiaal in neutraal grijze tint 

\ Markeren doorlopend smal pad als loper 

\ Ander legpatroon langs weerszijden van het pad 

\ Gemengde riolering 

\ Prefab kantstrook 

 

\ Opnemen voortuinen/achteruitbouwstroken in publieke ruimte 

\ Afbakenen eigendom 

 
10 24 november 2017 

Achtste Zijweg 



Analyse en visie op de herinrichting 

Functies: 

\ In tegenstelling tot Zijwegen 6 en 8 wel toegankelijk voor auto’s 
(via Opperstraat) 

\ Enkele woningen met garages 

 

11 24 november 2017 

Tiende Zijweg 



Analyse en visie op de herinrichting 

Karakteristieken van de zijweg 10: 

\ Breder centraal deel 

\ Toegang Opperstraat (auto’s) 

\ Toegang Fabrieksstraat (geen auto’s) 

\ Recent door de gemeente aangekocht perceel aan Opperstraat 

 

12 24 november 2017 

Tiende Zijweg 



Analyse en visie op de herinrichting 

Visie op herinrichting: 

\ Focus op meer comfort en veiligheid voetgangers en fietsers 

\ Gebruik kleinschalig materiaal in neutraal grijze tint 

\ Markeren doorlopend smal pad als loper 

\ Ander legpatroon langs weerszijden van het pad 

\ Gemengde riolering 

\ Prefab kantstrook 

 

\ Onderzoek uniforme inbreng groenelementen 

 

13 24 november 2017 

Tiende Zijweg 



Analyse en visie op de herinrichting 

Functies: 

\ Niet autovrij in noordelijk gedeelte 

\ Mogelijkheid tot stallen van voertuig in dit gedeelte 

 

14 24 november 2017 

Twaalfde Zijweg en Hoeksken 



Analyse en visie op de herinrichting 

Karakteristieken van de zijweg 12 en Hoeksken: 

\ Aftakking Opperstraat en Fabrieksstraat niet in elkaars verlengde 

\ Uitloper Hoeksken 

 

15 24 november 2017 

Twaalfde Zijweg en Hoeksken 



Analyse en visie op de herinrichting 

Visie op herinrichting: 

\ Focus op meer comfort en veiligheid voetgangers en fietsers 

\ Gebruik kleinschalig materiaal in neutraal grijze tint 

\ Markeren doorlopend smal pad als loper 

\ Ander legpatroon langs weerszijden van het pad 

\ Gemengde riolering 

\ Prefab kantstrook 

 

\ Nieuwe doorsteek voor voetgangers en fietsers naar Opperstraat 

\ Onderzoek uniforme inbreng groenelementen 

 
16 24 november 2017 

Twaalfde Zijweg en Hoeksken 



Analyse en visie op de herinrichting 

Functies: 

\ Autoparking 

\ Kermismolens 

\ Afbraak Hoeksken 9 maakt verbinding mogelijk tussen 
Fabrieksstraat en Opperstraat 

 

17 24 november 2017 

Plein Opperstraat 



Analyse en visie op de herinrichting 

Karakteristieken van het plein Opperstraat: 

\ Ongeordende grindparking 

\ Aanliggend perceel recent aangekocht en in gebruik als parking 

 

18 24 november 2017 

Plein Opperstraat 



Analyse en visie op de herinrichting 

Visie op herinrichting: 

\ Uniformiteit nastreven met plein sociaal woonproject 
Opperstraat 

\ Dubbelgebruik nastreven 

• Parking 

• Andere activiteiten (kermis) en buurtactiviteiten 

\ Opwaarderen buurt 

\ Groenaanplantingen aanbrengen 

\ Realiseren doorsteek 

\ Recent buurtparking aangelegd in Fabrieksstraat (50 ppl) 

 
19 24 november 2017 

Plein Opperstraat 



Toelichting ontwerpplannen 

20 24 november 2017 

Jan D’Hauwer, studiebureau 



Toelichting ontwerpplannen 

\ Modeldwarsprofiel en detail legverband 

\ Overzicht bovenbouw zijweg en plein 

\ Overzicht riolering per zijweg 

21 24 november 2017 



Toelichting werken nutsmaatschappijen 

22 24 november 2017 

Jan D’Hauwer, studiebureau 



Toelichting werken nutsmaatschappijen 

\ Vergadering nutsmaatschappijen oktober 2017 

\ Ligging bestaande nutsleidingen (sonderingen) 

\ Werken Eandis 

\ Werken FARYS 

\ Werken Proximus 

\ Werken Infrax/Telenet 

23 24 november 2017 



Toelichting openbaar/privaat domein 

24 24 november 2017 

Paul Couck, gemeente 
Philippe Beckwée, gemeente 



Toelichting openbaar/privaat domein 

\ Historiek ontstaan van de zijwegen 

\ Uitrusting: nutsleidingen, riolering, verhardingen en openbare 
verlichting 

\ Erfdienstbaarheid van overgang ten gunste van de inwoners van 
de gemeente sinds meer dan 30 jaar 

\ Wettelijke publiekrechterlijke erfdienstbaarheid van openbaar 
nut ontstaan 

\ Kadasterplan 

\ Eigenaar bezit eigendom wegzate 

\ Gemeente heeft zich steeds gedragen als eigenaar 

25 24 november 2017 



Toelichting openbaar/privaat domein 

Voorstel gemeente: 

\ Gemeente en FARYS voeren op hun kosten alle werken uit 
volgens plan 

      (centrale loper en tot tegen afsluitingen/gevels) 

\ Afbakening ‘private’ eigendom 

\ Eigenaars geven toestemming voor werken op ‘private’ 
eigendom 

\ 0 euro kosten voor eigenaars zijwegen 

26 24 november 2017 



Oproep buurtambassadeurs 

27 24 november 2017 

Jan Van den Bossche, gemeente 
Tim Devos, NVDR 



Vragenronde 

28 24 november 2017 



Dank voor uw aandacht 

29 24 november 2017 


