
Brugsesteenweg
(vak Noordlaan - Kon. Leopold III-laan)

Aanleg van een gescheiden rioolstelsel en
herinrichting met doorstromingsmaatregelen



Agenda

- Verwelkoming

- Toelichting project

- Praktische afspraken 

- Communicatie 

- Maatregelen handelaars



• Maatregelen i.f.v. waterbeheersing

• Bevestigen functionaliteit als ‘kleine ring’
• Coherentie in concept voor de herkenbaarheid

• Verbeteren doorstroming openbaar vervoer
• Bevoordelen openbaar vervoer 

• Verbeteren doorstroming openbaar vervoer

• Verhogen verkeersveiligheid volgens STOEP-principe
• Fietsers beter afschermen van de andere weggebruikers
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Doelstellingen 



Maatregelen tegen wateroverlast 

• Ander tracé Sint-Amandsbeek
• Vanuit Gryspeerdshof liep alles richting Brugsesteenweg naar Kleine Bassin, in 2000 

overstortwater richting Kon. Leopold III-laan

• Nu nog gemengd, binnenkort grootschalig opwaarts gescheiden stelsel

• Oplossing : meer regenwater richting Kon. Leopold III-laan omdat er meer capaciteit 
beschikbaar is in de bufferbekkens naast de spoorwegtunnel, enkel afvalwater richting 
Brugsesteenweg

• Gescheiden stelsel
• Aansluiting toekomstig gescheiden stelsel 

Gryspeerdshof

• Diepere afvalwaterleiding vermijdt sifonnering 
regenwater onder rotonde en verlaagt 
piekwaterpeil Zuidforeest en Gryspeerdshof

• Beperken vissterfte Klein Bassin
• Te grote overstort bij piekbuien van rioolwater veroorzaakt vandaag zuurstoftekort

• Oplossing : minder gemengd water richting Kleine Bassin
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Maatregelen veilige omgeving

• Aanliggende fietspaden
• minimale afmetingen uit het vademecum

• maximale breedte: 1,75m

• ondanks beperkte rooilijnbreedte (20m)

• Doorstroming openbaar vervoer
• aanleg aparte busstrook

• Doortrekken concept ‘kleine ring’
• minder en beter beveiligde oversteekplaatsen voor voetgangers/fietsers

• rechts-in, rechts-uit principe
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Ontwerp
doortrekken concept ‘kleine ring’
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Ontwerp
doortrekken concept ‘kleine ring’
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• Het plan wordt momenteel verder verfijnd en wordt online 
geplaatst van zodra definitief goedgekeurd.  



Profiel wegenis
zelfde concept Westlaan/Noordlaan
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Geplande werken

- Nutswerken
- Rioleringswerken
- Wegeniswerken



Nutswerken

- Vlaanderen: langs 64 000 km openbare weg
ruim 500 000 km aan kabels en leidingen

dit is ongeveer 8 m kabels en leidingen per meter weg!



Nutswerken
Waarom?

- Werkzaamheden ifv aansluiting op nutsvoorzieningen: 
water, elektriciteit, gas, telecom

- In opdracht van de verschillende nutsmaatschappijen:

- O.a. in functie van aanleg riolering en wegenis:
vernieuwen, verplaatsen en ondergronds brengen van kabels en leidingen



Nutswerken
Waar?

- Meestal in voetpadzone en/of parkeerstrook

- Voorafgaandelijk aan rioleringswerken
uitvoering door één gemeenschappelijke aannemer

- Uitvoering huisaansluitingen
individueel door elke nutsmaatschappij
elke nutsmaatschappij neemt contact met je op ifv afspraak aansluiting
gevolg: put aantal keer open en toe op zelfde locatie



Nutswerken
Wat?

- Eandis:
- ondergronds brengen kabels en leidingen 
- vernieuwen openbare verlichting
- beperkte uitbreiding

- De Watergroep:
- vernieuwen waterleiding

- Proximus:
- geen werken, tenzij verplaatsen kabels in geval van conflicterende situaties

- Telenet:
- ondergronds brengen van het luchtnet



Nutswerken 
Fasering

• Uitvoering in 2 fasen
• Fase 1 – pare kant

• Steeds doorgaand verkeer richting centrum

• Parkeren langs onpare kant mogelijk

• Parkings handelszaken onpare kant toegankelijk

• Het plan wordt momenteel verder verfijnd en online geplaatst van zodra 
definitief goedgekeurd. 
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Nutswerken
Fasering

• Uitvoering in 2 fasen
• Fase 2 – onpare kant

• Steeds doorgaand verkeer richting centrum

• Parkeren pare kant mogelijk

• Parkings handelszaken onpare kant toegankelijk

• Het plan wordt momenteel verder verfijnd en online geplaatst van zodra 
definitief goedgekeurd. 
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Geplande werken

- Nutswerken

- Rioleringswerken
- Wegeniswerken



Rioleringswerken

- Werken in opdracht van Aquafin

- Aanleg gescheiden riolering
= vuil water & regenwater apart afvoeren

- Afkoppeling
- ook verplicht op privaat domein
- GEEN opbraak vloeren binnen!

- Vlaamse wetgeving n.a.v. Europese richtlijn



Rioleringswerken
Gescheiden stelsel



Rioleringswerken
Huisaansluiting i.f.v. afkoppeling



Rioleringswerken
Huisaansluiting i.f.v. afkoppeling

- Wat?
- gescheiden lozen van vuil water en regenwater 
- vuiler afvalwater -> betere zuivering
- properder regenwater -> rechtstreeks naar de waterlopen

- Praktisch
- afkoppelingsdeskundige Aquafin
- contact voor een plaatsbezoek
- onderzoek ter plaatse van huidige afwatering
- voorstel eenvoudigste en goedkoopste manier
- planvoorstel

- Werken zelf (laten) uitvoeren

- Subsidie vanwege stad Roeselare

- meer info bij dienst Leefmilieu en Water (dept. Projecten Openbaar Domein)



Rioleringswerken
Huisaansluiting i.f.v. afkoppeling



Geplande werken

- Nutswerken
- Rioleringswerken

- Wegeniswerken



Wegeniswerken
Fasering



Riolerings- en wegeniswerken
Fasering

• Uitvoering in 3 fasen
• Fase 1 – rotonde (start tijdens       Fase 2 nutswerken)

• Steeds doorgaand verkeer richting centrum

• Parkeren pare kant mogelijk

• Parkings handelszaken onpare kant toegankelijk

• Het plan wordt momenteel verder verfijnd en online geplaatst van zodra 
definitief goedgekeurd. 
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Riolerings- en wegeniswerken
Fasering

• Uitvoering in 2 fasen
• Fase 2 – pare kant

• Steeds doorgaand verkeer richting centrum

• Parkings handelszaken onpare kant toegankelijk

• Parkeren pare kant niet mogelijk

• Het plan wordt momenteel verder verfijnd en online geplaatst van zodra 
definitief goedgekeurd. 
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Riolerings- en wegeniswerken
Fasering

• Uitvoering in 2 fasen
• Fase 3 – onpare kant

• Steeds doorgaand verkeer richting centrum

• Parkeren pare kant niet meer mogelijk

• Parkings handelszaken onpare kant zo veel mogelijk bereikbaar

• Het plan wordt momenteel verder verfijnd en online geplaatst van zodra 
definitief goedgekeurd. 

26



Omleiding
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Deze omleiding geldt tijdens:
• Fase 1 en 2 nutswerken
• Fase 2 en 3 riolerings-

en wegeniswerken



Omleiding
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Deze omleiding geldt tijdens:
• Fase 1 van de riolerings-

en wegeniswerken



Planning en timing
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Wat Wanneer Duur  

Nutswerken start okt 2019 t/m mrt 2020 ca 6 mnd

Riolering en wegenis werken
fase 1 – rotonde 
fase 2 – pare kant
fase 3 – onpare kant

start mrt tot eind 2020 ca 9 mnd



Verhaalbelasting

- Heraanleg bestaande riolering
- enkel eerste aanleg
- geen verhaalbelasting verschuldigd

- Aanleg voetpaden/opritten
- enkel eerste aanleg 
- geen verhaalbelasting verschuldigd

- Meer info
Stad Roeselare
Dienst Debiteuren
Botermarkt 2 – 8800 Roeselare

tel 051 26 21 20
e-mail debiteuren@roeselare.be

mailto:debiteuren@roeselare.be


Praktische info

- Parkeren 
- Huisvuilophaling 
- Openbaar vervoer
- Communicatie
- Maatregelen handelaars



Parkeren

- Belangrijk: voertuigen tijdig buiten de werfzone plaatsen !



Huisvuilophaling

Waar?

Tijdens werken aan:

- pare kant => huisvuil aanbieden aan onpare kant
- onpare kant => huisvuil aanbieden aan pare kant

Wanneer?

Gewone ophaaldagen volgens kalender van MIROM



Openbaar vervoer

• Omwille van de werken dienen volgende buslijnen om te rijden:
- lijn 2 (Roeselare-Beveren-Kapelhoek) – in beide richtingen
- lijn 74 (Roeselare-Torhout-Brugge) – in beide richtingen
- lijn 31 (Roeselare-Hooglede-Diksmuide) - enkel richting Roeselare Station 

• Niet bediende halte is halte ‘Waterdam’ 
- voor lijnen 2-74 - richting Beveren-Torhout-Brugge: 

hier worden reizigers verwezen naar de reeds bestaande haltes

‘Leopold III-laan’ en/of Hospitaal. 

- voor lijn 31 - enkel richting Roeselare Station: 

hiervoor kan een tijdelijke haltepaal geplaatst worden in de Noordlaan



Communicatie



Communicatie

Onderscheid tussen: 

- Communicatie naar het brede publiek 
- Communicatie naar de bewoners en omwonenden

Communicatie brede publiek: 

- Signalisatie
- Digitale borden
- Pers
- … 



Communicatie

Communicatie naar bewoners en omwonenden:

- Infomarkt september i.k.v. werken Godelievewijk
- Website
- Bewonersbrieven
- E-mail
- SMS 
- … 



Communicatie



Maatregelen handelaars



Maatregelen handelaars

Hinderpremie
- Eénmalige financiële bijdrage om:

- vindingrijk te werk te gaan 
- anticiperende maatregelen uit te werken
- bestaand cliënteel zo goed mogelijk te blijven bedienen, 
- bijkomende dienstverlening te ontwikkelen

- Ernstige hinder
- bijzondere situatie die veel creativiteit vraagt van de ondernemer

- Grote uitdaging
- aanleiding om de manier van werken tijdelijk op een originele manier aan te passen 
of misschien zelfs blijvend te vernieuwen



Maatregelen handelaars

Sluitingspremie
Een tegemoetkoming per sluitingsdag om het wegvallen van het
inkomen bij een tijdelijke sluiting van de zaak deels te compenseren
en het voortbestaan van de zaak niet in het gedrang te brengen. 



Maatregelen handelaars

Wie kan gebruik maken van de premie?

- Kleine ondernemingen
- maximum 9 werknemers (RSZ-personeelsklasse)
- met interim krachten wordt geen rekening gehouden

- Aanvaardbare activiteiten 
- Groep 1: detailhandel, horeca, allerhande diensten waarvoor persoonlijk

en direct contact met klanten vereist is
- Groep 2: beperkt aantal vrije beroepen en dienstverleningen die niet

buiten de vestiging te organiseren zijn

- Vestiging met vaste openingstijden

- Ernstige hinder door openbare werken



Maatregelen handelaars

Wat is ernstige hinder?

- één of meerdere werkopdrachten met een oppervlakte van meer dan 50 m² worden geheel of 
gedeeltelijk op hetzelfde moment uitgevoerd

én

- de rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten

én

- de werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen



Maatregelen handelaars

- Meer info:

Vlaamse overheid
Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)
Brochures op te vragen bij communicatie@vlaio.be
www.vlaio.be/hinderpremiecommunicatie

- Filmpje
- Presentatie
- Brochure

Stad Roeselare
dienst Wonen, Economie en Landbouw
tel 051 26 23 33
e-mail economie@roeselare.be

mailto:communicatie@vlaio.be
http://www.vlaio.be/hinderpremiecommunicatie
mailto:economie@roeselare.be


Vragen
tijdens informeel moment



Contact

• Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

• Aquafin
Contactcenter: 03 450 45 45 
contact@aquafin.be

• Stad Roeselare
Departement Projecten Openbaar Domein
tel 051 26 97 86
e-mail pod@roeselare.be
Contactpersoon:

Stefan Leys, projectleider
Annemieke Lamote, werfleider
Tonny D’Haene, afkoppelingen

mailto:contact@aquafin.be
mailto:pod@roeselare.be

