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23  OKTOBER  2019

VENNESTRAAT: 

WORKSHOP 

RIOLERINGS- EN 

WEGENISWERKEN
1

VOORSTELLING VAN DE AANWEZIGEN

spreker: Piet Van Heddeghem (schepen Mobiliteit)
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VERLOOP VAN DE AVOND

A. Infomoment:
1. Waarom deze werken? (Katrien Claus)
2. Historiek dossier (Katrien Claus)
3. Riolering (Tom Deweirdt - Aquafin)
4. Wegenisontwerp 2011 (Marijke Van Thuyne - Sweco)
5. Grondinnames (Jonas De Wit - GD&A)
6. Mogelijke verkeersmaatregelen (Joke Zanders –

mobiliteitsambtenaar)
B. Workshop
C. Samenvatting (Sweco

spreker: Veerle Baert (communicatieambtenaar)
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WAAROM DEZE WERKEN?

spreker: Katrien Claus (schepen Openbare Werken)
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HISTORIEK DOSSIER

2009: opdracht VMM aan Wetteren om project uit te voeren

Opmaak rooilijn- en grondinnameplan: 3 versies
1ste versie: begin 2009
• 15/04/2009: Bewonersvergadering 1
• 24/06/2009: afgekeurd door gemeenteraad

2de versie: september 2009
• 24/09/2009: voorlopige goedkeuring gemeenteraad
• Openbaar onderzoek: 122 bezwaarschriften
• 14/01/2010: definitieve goedkeuring uitgesteld

spreker: Katrien Claus (schepen Openbare Werken)
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HISTORIEK DOSSIER

In 2010 en 2011: diverse overlegmomenten met Vennecomité
 Consensus over wegenisontwerp

3de versie: december 2011
16/02/2012: voorlopige goedkeuring gemeenteraad
24/05/2012: definitieve goedkeuring gemeenteraad

spreker: Katrien Claus (schepen Openbare Werken)
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RIOLERING
TOM DEWEIRDT (AQUAFIN)
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spreker: Tom Deweirdt (Aquafin)

RIOLERING
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spreker: Tom Deweirdt (Aquafin)
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spreker: Tom Deweirdt (Aquafin)

RIOLERING

Afkoppeling: 
scheiding van afval- en regenwater op privaat domein

Aansluiting: 
het koppelen van de rioleringsbuizen op privaat domein met 
de riolering op openbaar domein
aansluitingskost: € 1.000 excl. btw
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WEGENISONTWERP
MARIJKE VAN THUYNE (SWECO)
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spreker: Marijke Van Thuyne (SWECO)

WEGENISONTWERP 2011
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spreker: Marijke Van Thuyne (SWECO)
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spreker: Marijke Van Thuyne (SWECO)
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GRONDVERWERVING
JONAS DE WIT (GD&A)
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spreker: Jonas De Wit (GD&A advocaten)

GRONDVERWERVING

Onderscheid tussen bestaande wegenis en stroken 
noodzakelijk voor herinrichting

Grondinnameplan februari 2012
- Lichtgele strook (bestaande wegenis)
- Oranje stroken (nieuwe wegenis)
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spreker: Jonas De Wit (GD&A advocaten)

GRONDVERWERVING

PROJECTEREN PLAN
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spreker: Jonas De Wit (GD&A advocaten)

GRONDVERWERVING

Bestaande wegenis
Decreet houdende de Gemeentewegen (nieuw sinds 
1/09/2019)

Affectatie grondstrook mogelijk indien:
- Materieel: 30 jaar bezitshandelingen
- Moreel: bewust

Procedure: inspraak aangelanden
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spreker: Jonas De Wit (GD&A advocaten)

GRONDVERWERVING

Nieuwe wegenis

Aankoop tegen marktconforme vergoeding

Onderhandelingen  -> aanbod op basis van begroting 
vergoeding door onafhankelijk Landmeter-Expert
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VERKEERSMAATREGELEN
JOKE ZANDERS (MOBILITEITSAMBTENAAR)
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VERKEERSMAATREGELEN

Randvoorwaarden:
- Vennestraat steeds noodweg bij calamiteiten op 

omliggende wegen (bvb Kapellendries)
- Alle woonstraten samen bekijken, geen domino-effect

spreker: Joke Zanders (Mobiliteitsambtenaar)
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VERKEERSMAATREGELEN
Consensus bewonersvergadering 23 maart 2011:

- Zone 30 
- Verkeersdrempels om snelheid te remmen
- Gemengd verkeer
- Plein

- Enkel plaatselijk verkeer
- Smal wegprofiel ontmoedigt doorgaand verkeer
- Controle door politie

uitgangssituatie

spreker: Joke Zanders (Mobiliteitsambtenaar)
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VERKEERSMAATREGELEN

- Uitgangssituatie: zone 30 + enkel plaatselijk verkeer
- Extra: fietsstraat

- Snelheid sowieso beperkt tot 30km/u
- Voertuigen mogen fietsers niet inhalen
- Fietsers moeten per rijrichting over min. 1,75m rijbaan 

beschikken. Zij moeten op de rechterhelft van de rijbaan rijden.

spreker: Joke Zanders (Mobiliteitsambtenaar)
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VERKEERSMAATREGELEN

- Andere mogelijke verkeerskundige maatregelen:

spreker: Joke Zanders (Mobiliteitsambtenaar)
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Eénrichtingsverkeer Knip Schoolstraat Woonerf

 Omrijfactor
 Hogere verkeersdruk 

Molenstraatje, 
Kapellendries, 
Cooppallaan

 Snelheid
 Rechte rijbaan
 Conflict fietsers

 Omrijfactor
 Bereikbaarheid

hulpdiensten, 
huisvuilophaling, 
leveringen 
vrachtwagens

 Noodzaak keerpunt > 
impact inrichting straat

 Sluipverkeer wordt 
vermeden

 Straat wordt tijdelijk 
afgesloten. Enkel 
prioritaire voertuigen 
en vergunninghouders

 Uitrijden wel nog 
mogelijk

 Sluipverkeer wordt 
vermeden tijdens  
schoolspits

 Medewerking scholen

 20 km/u
 Geen bijkomende

beperkingen
 Inrichting van de straat
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VERKEERSMAATREGELEN

- Voetpadenplan & reglement opritten:
- Groene bermen
- Opritten 4,5m breed

- Smal profiel > uitwijkstroken nodig

spreker: Joke Zanders (Mobiliteitsambtenaar)
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VERKEERSMAATREGELEN >> WORKSHOP

3 vragen:

- Zone 30 en statuut UPV ?

- Fietsstraat ?

- Andere ? 

spreker: Joke Zanders (Mobiliteitsambtenaar)
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WORKSHOP

WORKSHOP

- 3 groepen > kleur post-it

- 1 begeleider studiebureau
- 1 woordvoerder bewoners

- Beantwoorden 3 vragen
- 30 minuten

- Plenaire terugkoppeling – 3 minuten per groep
- Consensus ? 

spreker: Elke Matthyssen (SWECO)
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RESULTATEN WORKSHOP
Groep 1 (geel)
Vraag 1 (ontwerp 2011):
• Zone 30: ja
• Plaatselijk verkeer: ja
• Principes uit 2011 worden gedeeltelijk ondersteund
• Volledig voor knip
• Paaltje: fysieke onmogelijkheid om door te rijden
• Elektronische paal: straat kan open gemaakt worden
Vraag 2 (fietsstraat):
• Fietsstraat wordt niet per se ondersteund
• Geen fietsstraat nodig: auto’s kunnen fietsers niet voorbij steken
• Breedte: geen fietsstraat, dus niet nodig om straat te verbreden
Vraag 3 (suggesties inrichting):
• combineren keermogelijkheid met plein
• Verkeersdrempels zorgen voor veel fijn stof
• Fysiek onmogelijk maken van de knip te omzeilen
• Uitgang Cooppallaan smaller maken? + voetpad laten doorlopen
• Zoveel mogelijk groen op het plein + zo weinig mogelijk verharding (wat parkeerbaar is wordt effectief gebruikt)
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TITEL PRESENTATIE - 5 februari 2018 - NAAM SPREKER

RESULTATEN WORKSHOP
Groep 2 (oranje)
Vraag 1 (ontwerp 2011): Volledig gegaan voor fietsstraat
Vraag 2 (fietsstraat):
• Rode kleur hoeft niet
• Verkeerskussens voorzien  afremmend voor auto’s. moeten voldoende aangebracht 

worden dat rolstoelgebruikers, buggy’s kunnen passeren
• Garantie dat het een fietsstraat blijft (vb. wissel bestuur)
• Politiecontrole (niet altijd haalbaar)  garantie
• Borden fietsstraat duidelijk opstellen
Vraag 3 (suggesties inrichting):
• Als er bomen moeten verdwijnen, nieuwe aanplanten
• Fietspad of voetpad t.h.v. Cooppallaan laten doorlopen  snelheidsremmend
• Waarom moet straat breder worden? Smal is meer afremmend
• Fietswegel naar de Cooppallaan (halfweg) behouden, en niet te verbreden + gracht 

behouden
• Zwaar verkeer: 3,5 ton verbieden, behalve uitgez. plaatselijk verkeer
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TITEL PRESENTATIE - 5 februari 2018 - NAAM SPREKER

RESULTATEN WORKSHOP
Groep 3 (blauw)
Vraag 1 (ontwerp 2011):
• Plaatselijk verkeer! Veilig voor fietsende kinderen
• 30/u, moet gehandhaafd worden.
• Voorstander voor knip. Moet afgedwongen worden!
• Bussluis als knip: vrachtwagens kunnen door
• Vrachtwagens: draaicirkel aan pleintje (hoeft niet verhard te zijn, maar waterdoorlaatbaar)
• Nadeel van knip = rondrijden. 11 mensen voorstander, 3 mensen minder
Vraag 2 (fietsstraat):
• Heeft geen meerwaarde
• Fietsstraat weinig te handhaven, dus misschien weinig zinvol?
• Rode kleur is geen must om fietsstraat aan te duiden
Vraag 3 (suggesties inrichting):
• Trage weg Cooppallaan: geen verkeer, enkel fietsers en voetgangers
• Angst voor overstromingsgevoelig gebied: voldoende aandacht besteden aan waterhuishouding!
• Kruispunt Cooppallaan: veel geparkeerde wagens door school  onmogelijk maken
• Voldoende groen in de straat, niet alleen pleintje maar ook de straat  vertragend effect
• Speelstraat, maar dranghekkens worden de gracht ingegooid
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RESULTATEN WORKSHOP

Conclusie
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BEDANKT VOOR JE 
KRITISCHE BLIK!
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