
HERINRICHTING INDUSTRIEZONE 
GULLEGEM – MOORSELE DEEL A 

 
26 APRIL 2018 



PROGRAMMA 

 

 Toelichting 
 

 Overzicht Projectzone Deel A + B 
 Projectzone Deel A 
 Doelstellingen project 
 Herinrichting per straat 
 Uitvoering afkoppelingen 
 Fasering en Timing 
 Omleiding 
 Algemene info 

 
 



OVERZICHTSPLAN 



DOELSTELLINGEN 

Doelstellingen van het project 
 

 Wegeniswerken 
 Revitalisering van industriezone 
 Industriezone fietsvriendelijk maken 
 Aanleg vrachtwagen parking 

 
 

 

 

 Rioleringswerken 
 Gescheiden riolering aanleggen 
 Afkoppelen van gebouwen 

 



ONTWERP 

 

 Definitief Ontwerp DEEL A 
 
 Muizelstraat 
 Drieslaan 
 Noordstraat 
 Nijverheidslaan  
 Vrachtwagenparking Westlaan 
 

 



Herinrichting 
MUIZELSTRAAT 
 



Herinrichting 
MUIZELSTRAAT 
  

 Wijzigingen: 
 
 Middengeleider ter hoogte van kruispunt Hondschotestraat 

 
 Volwaardige doorsteek van het dubbelrijrichting fietspad 

 
 Verdwijnen van fietspaden op de rijweg  

 
 Gracht wordt wadi  
 

 



MUIZELSTRAAT 



Herinrichting 

DRIESLAAN 



Herinrichting 

DRIESLAAN 
 

 Wijzigingen: 
 
 Aanleg volwaardige fietspaden 

 
 Geen parkeermogelijkheid meer ter hoogte van 

zijstroken/bermen 
 

 
 



DRIESLAAN 



Herinrichting 
NOORDSTRAAT 



Herinrichting 
NOORDSTRAAT 

 

 Wijzigingen: 
 
 Fietssuggestiestroken  
 Zijbermen worden onthard 
 Geen parkeermogelijkheid meer ter hoogte van 

zijstroken/bermen 
 Groenvoorziening 

 
 

 



NOORDSTRAAT 



Herinrichting 
NIJVERHEIDSLAAN 



Herinrichting 
NIJVERHEIDSLAAN 



Herinrichting 
NIJVERHEIDSLAAN 

 

 Wijzigingen: 
 
 Vernieuwing wegdek  
 Fietssuggestiestroken 
 Groenvoorziening 

 
 

 



Vrachtwagenparking 



Vrachtwagenparking 

 
 Sanitaire voorziening  
 Afvalcontainer 
 Wadi 



AANPASSING AANSLUITING 
Noordstraat - Hondschotestraat 



ROTONDE 

Muizelstraat - Drieslaan 



 Eénduidige beeldvorming 
 

 Verminderen van conflictpunten op de openbare weg 
 

Voorstel privaat domein 

 

 Voorstel parkeerinrichting op privaat domein: 
 

 In overleg met de bedrijven besproken ; 
 
 Haakse parkeerplaatsen 

 
 

 
 

Haakse parkeerplaatsen 
 



Voorbeelden 



RIOLERING 
 

 
 
 Muizelstraat 
 Drieslaan 
 Noordstraat 
 Nijverheidslaan 
 Parking voor vrachtwagens Westlaan 
 
 



RIOLERING 



RIOLERING 
 

 
NIEUWE RICHTLIJNEN VLAREM II (21/12/07) 
Gebaseerd op de Europese regelgeving 

 
 Een volledige scheiding van hemelwater en het afvalwater is 

verplicht bij aanleg van gescheiden riolering 
 
 Verplicht afkoppeling door te voeren tot op perceelniveau 



RIOLERING 
 

NIEUWE RICHTLIJNEN VLAREM II (21/12/07) 
 

 Aan elke perceel worden 2 aansluitingen voorzien.  
 
 Bij bedrijven kunnen er uitzonderlijk meerder aansluitingen voorzien 
 worden. 

 
 1 op regenwaterriool 

– Kleur grijs 
 

 1 op afvalwaterriool 
– Kleur roodbruin 

 



RIOLERING 
 

AFKOPPELING 
 

 Er is reeds een afkoppelingsdeskundige ter plaatse gekomen. 
 
 Afkoppelen op privaat domein noodzakelijk anders afvoerproblemen, 

zowel bij de bedrijven die niet afgekoppeld zijn, als bij de andere 
bedrijven. 

 



AFKOPPELINGEN  

!! Afkoppelingen op privaat domein dienen  
voor de rioleringswerken uitgevoerd te 

worden om geen hydraulische problemen 
te veroorzaken !! 

 



RIOLERING 
 

GEVOLGEN NIET AFKOPPELING 
 

 Bij vaststelling niet uitvoering/ontbreken positief keuringsattest: 
 Aanrekening tijdelijke overstortput aan bedrijf (+/- 8.000 €) 

 Een overstortput is een tijdelijke maatregel om wateroverlast te 
voorkomen, het stelt het bedrijf niet vrij van afkoppeling. 

 Jaarlijkse belasting van 1€ per m² bebouwde en/of verharde oppervlakte 
 

 Datum belastbaar feit wordt vastgelegd door het College 
 Ieder bedrijf wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van wanneer 

afkoppelingen moeten uitgevoerd zijn. 
 
 



ALGEMEEN 

 Na openbare aanbesteding werken gegund aan aannemer THV Cnockaert (Wervik) – 
Vanhuele (Oostende) 
 

 Kostprijs (incl. BTW): 6.967.846,51€ 
 

 Werken nutsmaatschappijen zo goed als uitgevoerd 
 Nieuwe aansluitingen nu aanvragen 

 
 Project zal gefaseerd uitgevoerd worden 

 Bereikbaarheid bedrijven maximaal garanderen 
 Overleg met de bedrijven per deelfase ivm toegankelijkheid en hinder 

 
 Huisvuilophaling 

 Niet elk bedrijf/woning afzonderlijk  
 Op ophaaldagen: huisvuil voor 7 uur aanbieden aan ophaalpunten buiten werkzone of volgens 

afspraken met aannemer 



TIMING DEEL A 

 

Start der werken   6 augustus 2018 
 Aannemer liet weten in week 16 (16/04/2017) en volgende dat de leveringen van de 

technische betonputten niet mogelijk is door de onderaannemer voor het verlof 
vandaar dat de werken pas kunnen starten op 06/08. Dit om extra hinder te 
vermijden en geheel buiten de wil om van de opdrachtgever 

 
 
Uitvoeringstermijn  365 kalenderdagen 
 



FASERING  
INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A 

 

 



TIMING  
INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A 

 

 
Taaknaam Duur Begindatum Einddatum 

KRUISPUNT MUIZELSTRAAT - HONDSCHOTESTRAAT 1 maand aug/18 sep/18 

VRACHTWAGEN PARKING WESTLAAN 2 maand sep/18 okt/18 

MUIZELSTRAAT 5 maand sep/18 jan/19 

NIJVERHEIDSSTRAAT (TEN NOORDEN VAN OOSTLAAN) 1 maand jun/19 jun/19 

DRIESLAAN vanaf Muizelstraat tot Noordstraat 5 maand jan/19 mei/19 

NOORDSTRAAT  5 maand jan/19 mei/19 

DRIESLAAN vanaf Noordstraat tot Nijverheidslaan 4 maand mei/19 aug/19 



OMLEIDING 
INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A 

 

 

 
OMLEIDING TIJDENS WERKEN OP KP MUIZELSTRAAT - HONDSCHOTESTRAAT 

 
  

 
Aanleg tijdelijke asfaltverharding + beurtelings doorgaand verkeer met verkeerslichten 

  



OMLEIDING 
INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A 

 

 

 
OMLEIDING TIJDENS WERKEN IN MUIZELSTRAAT 

 
  



OMLEIDING 
INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A 

 

 

 
OMLEIDING TIJDENS WERKEN IN MUIZELSTRAAT 

 
  

 
 Hondschotestraat: 
 1 richtingsverkeer 

tussen Muizelstraat en 
Nijverheidslaan ! 

 



OMLEIDING 
INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A 

 

 

 
OMLEIDING TIJDENS WERKEN IN MUIZELSTRAAT 

 
  

 
 Hondschotestraat: 
 1 richtingsverkeer 

tussen Muizelstraat en 
Nijverheidslaan ! 



OMLEIDING 
INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A 

 

 

 
OMLEIDING TIJDENS WERKEN IN NOORDSTRAAT EN DRIESLAAN 

 
  



OMLEIDING 
INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A 

 

 

 
OMLEIDING TIJDENS WERKEN IN NIJVERHEIDSLAAN 

 
  



CONTACTPERSONEN 

 

GEMEENTE WEVELGEM 
 

 Geert Casier            gm@wevelgem.be 
 

 Website met updates info aangaande de werken:      
 www.wevelgem.be/werkenindustriezones 

 

Contactgegevens logistieke verantwoordelijke van elk bedrijf 
doorgeven 

 Link met steun maatregelen 
Gesloten facebook groep (https://www.facebook.com/groups/industriezoneGuMo/) 

 Lid worden: naam onderneming doorgeven (duidelijkheid welk bedrijf 
vertegenwoordigd is) 

    
 

 

AANNEMER 
 

 THV Cnockaert – Van Huele 
 Alexander@cnockaertconstruct.be  056/31.12.93 
 

mailto:gm@wevelgem.be
http://www.wevelgem.be/werkenindustriezones
https://www.facebook.com/groups/industriezoneGuMo/


CONTACTPERSONEN 

 

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR 
 

 Marc Maet            SCTbvba@gmail.com 
    
 

 

STUDIEBUREAU SWECO 
 

 Davy Baes          davy.baes@swecobelgium.be 
 
 

mailto:SCTbvba@gmail.com
mailto:davy.baes@swecobelgium.be


VRAGEN 


	HERINRiCHTING INDUSTRIEZONE�GULLEGEM – MOORSELE deel A��26 APRIL 2018
	PROGRAMMA
	OVERZICHTSPLAN
	DOELSTELLINGEN
	ONTWERP
	Herinrichting
	Herinrichting
	MUIZELSTRAAT
	Herinrichting
	Herinrichting
	DRIESLAAN
	Herinrichting
	Herinrichting
	NOORDSTRAAT
	Herinrichting
	Herinrichting
	Herinrichting
	Vrachtwagenparking
	Vrachtwagenparking
	AANPASSING AANSLUITING�Noordstraat - Hondschotestraat
	ROTONDE
	Voorstel privaat domein
	Voorbeelden
	RIOLERING
	RIOLERING
	RIOLERING
	RIOLERING
	RIOLERING
	AFKOPPELINGEN 
	RIOLERING
	ALGEMEEN
	TIMING DEEL A
	FASERING �INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A
	TIMING �INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A
	OMLEIDING�INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A
	OMLEIDING�INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A
	OMLEIDING�INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A
	OMLEIDING�INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A
	OMLEIDING�INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A
	OMLEIDING�INFRASTRUCTUURWERKEN DEEL A
	CONTACTPERSONEN
	CONTACTPERSONEN
	VRAGEN

