
 

Infosessie 3 december – heraanleg voetpaden Kleine Landeigendom 

 

Voetpaden 

In de Kasteellaan wordt enkel de kant met de pare nummers heraangelegd omdat dit de 

looplijn vormt van het centrum naar park Scheldevelde. De kant van de onpare nummers zal 

door de technische uitvoeringsdienst wel plaatselijk hersteld worden zodat het weer effen ligt. 

 

Schade aan openbaar domein 

Voor de start van elke nieuwbouw/renovatie-project dient een plaatsbeschrijving opgemaakt 

te worden van de staat van het openbaar domein. Bij schade aan het openbaar domein 

tijdens de werken, wordt de herstelling hiervan verhaald op de veroorzaker ervan. 

 

Riolering en straatgoten 

De riolering en straatgoten worden niet vernieuwd. De putdeksels en aansluitputjes worden 

wel op dezelfde hoogte als het nieuwe voetpad gebracht. Er worden enkel werken uitgevoerd 

aan de straatgoten daar waar het voetpad de weg zal kruisen, de straatgoot zal op die locatie 

worden uitgebroken en vervangen worden door een platte kantstrook, zodat deze 

gemakkelijker te passeren is met een buggy, rollator of rolstoel. In de loop van het voorjaar 

worden alle straatgoten ook geveegd met de nieuwe veegmachine. 

 

Nutsvoorzieningen  

De werken aan de voetpaden worden afgestemd met de nutsmaatschappijen om na te gaan 

of zij plannen hebben in deze zones. Op die manier wordt vermeden dat de nieuw aangelegde 

voetpaden opnieuw opengelegd worden. Het ondergronds brengen van de bovengrondse 

elektriciteitsleidingen zijn zeer dure werken die nu niet voorzien zijn. 

 

Ontharding  

De ontharde zones zijn in eerste instantie voorzien om opnieuw in te zaaien met gras, maar 

de gemeente bekijkt of dit door bloemenweides kan vervangen worden. 

De locaties van de te ontharden wegenis werden gekozen op basis van een aantal 

parameters, waaronder de toegankelijkheid van aanliggende woningen. 

 



 

Verkeersveiligheid 

De locaties van de verkeerskussens ter hoogte van het onthaal van het Speelbos op de 

getoonde schetsen is indicatief. Deze zullen op de meest optimale locatie geplaatst worden. 

De verkeerskussens worden in het midden van de rijbaan geplaatst, zodat fietsers en 

voetgangers ernaast kunnen passeren. Rammelstroken hebben minder effect als 

snelheidsremmer en zijn ook gevaarlijk bij regenweer. 

De zichtlijnen ter hoogte van de kruispunten worden zo goed als mogelijk vrijgehouden van 

beplanting zodat de zichtbaarheid optimaal is. De bestaande biggenruggen op de hoeken 

worden behouden om te vermijden dat de hoek afgesneden wordt, wat gevaarlijke situaties 

zou opleveren voor gebruikers van het voetpad en bovendien tot beschadiging van de berm 

leidt.  

 

Parkeren 

De bezoekers van het Parkbos zullen in eerste instantie geleid worden naar de officiële 

portaalparkings. Het is niet de bedoeling dat bezoekers tot aan de toegang rijden en daar 

parkeren. Bezoekers zullen ook nog kunnen parkeren in de Hemelrijkstraat waar 

parkeervakken geschilderd werden, die nog voorzien zullen worden van signalisatie. Deze 

parkeerplaatsen hebben ook een snelheidsremmend effect en ontmoedigen sluipverkeer. 

Parkeren in de te ontharden zones is niet meer mogelijk na de werken. Buiten deze zones kan 

er conform de Wegcode geparkeerd worden.  

Op verschillende locaties in de gemeente (Begonialaan, Scheldeveldestraat, begin van de 

Kasteellaan) wordt er getest of we met beplanting een oplossing kunnen bieden aan het 

probleem van diepe putten en kapotte bermen door parkerende auto’s. Zodra hier een goede 

oplossing voor is, zal dit verder uitgerold worden.  

 


