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Openbare werken of events zijn ongenode gasten aan uw ondernemerstafel.  

Events en wegenwerken belemmeren immers de vlotte dagelijkse werking van de zaak/praktijk/onderneming. Ze 

maken het klanten en leveranciers moeilijk de zaak/praktijk/onderneming te bereiken en wegen daardoor op het 

einde van de rit op de rentabiliteit. 

 

✓ Schat de impact in 
✓ Zoek contact met je gemeente of stad 
✓ Neem een constructieve houding aan 
✓ Organiseer overleg 
✓ Investeer in communicatie 
✓ Organiseer commerciële acties 
✓ Toon je collega’s de weg naar de juiste ondersteuning en premies 

 

 

✓ Het overzicht bewaren 
✓ Alle gegevens in de juiste databanken invoeren 
✓ Alle werken/events/hinder op het grondgebied op elkaar afstemmen 
✓ De hinder beperken 

Zorgen voor een goede signalisatie 
✓ De hinderbeperkende maatregelen opnemen in het bestek 
✓ Overleggen met alle betrokkenen 

Voorzie een centraal aanspreekpunt voor de ondernemers 
✓ Ondersteuning van commerciële acties 
✓ Een sterke communicatie 

 

Ondersteuning nodig ? Contacteer je adviseur lokale ondernemersvereniging/regioverantwoordelijke 
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De hinder door openbare werken en events reikt veel verder dan de event- of werfzone. 

 

Welke impact er uiteindelijk is voor de individuele ondernemer, hangt o.a. af van: 

o Branche van de onderneming: een ondernemer die het moet hebben van doorgaand verkeer, zoals een 

krantenwinkel, zal hinder sterker ervaren dan, bijvoorbeeld, een boekhoudkantoor waar men à la limite de 

klanten in het bedrijf kan gaan opzoeken, 

o Aard en de duur van de hinder: een lokaal evenement van korte duur (een lokale kermis bijvoorbeeld) heeft 

uiteraard minder impact dan langdurige wegenwerken (1 km riolering aanleggen met een volledige heraanleg 

van de weg kan gemakkelijk anderhalf jaar duren), 

o De bereikbaarheid tijdens het event/de werken, voor autoverkeer, maar ook voor fietsers en voetgangers, 

o Parkeermogelijkheden: blijven er parkeerplaatsen beschikbaar, verdwijnen er parkeerplaatsen? Kunnen de 

(tijdelijk) verloren plaatsen ergens opgevangen worden? Overigens is dit misschien het ideale moment om het 

parkeerbeleid te optimaliseren? 

Een UNIZO-bevraging leert dat tot ¾ van de winkels in de hinderzone omzet verliezen, waarbij bij 25% van de zaken de omzet zich 

niet herstelt.. 
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✓ Informeer jezelf bij het opvangen van nieuws of geruchten, vooraleer te reageren  

✓ Benader het gemeentebestuur op een constructieve manier  

✓ Onderhoud het contact, best via een directe lijn  

✓ Niet akkoord met een bepaalde beslissing? Luister naar het waarom van de beslissing en ga in overleg. Hou de 

zwarte vlaggen mooi opgeplooid in de kast (dit wekt alleen maar wrevel op en schrikt de klanten af). 

✓ Hamer er bij de gemeente op dat ze verschillende werken op elkaar afstemmen  

✓ Vraag signalisatie die benadrukt dat handelszaken bereikbaar zijn tijdens de werken  

✓ Check steeds of de signalisatie klopt en of de omleidingen goed aangegeven staan  

✓ Verder kan de gemeente een aantal maatregelen nemen om de werken voor ondernemers wat vlotter 

verteerbaar te maken.  

✓ Je kan daar natuurlijk altijd een oogje bij in het zeil houden en bepaalde zaken aanvragen  

✓ Laat na afloop van de werken met alle mogelijke middelen aan de klanten weten dat de handelaars opnieuw 

bereikbaar zijn  
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Bij openbare werken zijn er heel wat bouwheren en betrokken partijen.  

De meeste wegenwerken worden opgezet in opdracht van gemeentebesturen, het Agentschap Wegen en Verkeer, 

Aquafin en nutsmaatschappijen zoals Fluvius (Eandis/Infrax), Aquafin, Proximus en Telenet.  

Bij de voorbereiding en uitvoering zijn onder meer studiebureaus, aannemers, veiligheidscoördinatoren en 

politiediensten betrokken. 
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1. 

Formulering algemene ambitie:

Rioleringswerken en heraanleg

Herinrichting kern

2. 

Stakeholders en partners:

Andere behoeften die ingevuld 
dienen te worden ?

Partners die betrokken dienen te 
worden ?

3. 

Voorzien van budget

Meerjarenplanning

4. 

Aanstellen studiebureau

5. 

Ontwerpfase project

PARTICIPATIE

6. 

Vergunning, 

BESTEK (hinderbeperkende 

maatregelen), 

Aanstelling aannemer

7. 

Bepaling startdatum werken (1 à 
3 maanden na aanstelling werken)

INFOMOMENT

8. 

UItvoering werken

AANSPREEKPUNT

POSITIEVE COMMUNICATIE

ACTIES

9.

Afronding van de werken

FEEST !
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Zelfs wanneer het event/de werken niet doorgaan op initiatief van de gemeente of stad, kan deze een bepalende rol 

opnemen als eerste aanspreekpunt én bemiddelaar bij events en werken.  

De gemeente heeft immers de informatie uit de eerste hand én kan invloed uitoefenen om de hinder te beperken. 

Voor elk event of openbaar werken dient men immers bij de gemeente of stad een vergunning aan te vragen. 

 

 

Via het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein-GIPOD kan men gemakkelijk het overzicht bewaren en 

kunnen ook niet-rechtstreeks betrokken diensten de nodige informatie consulteren.  

Achtergrondsinformatie:  

GIPOD (Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein) en Geopunt  

Het GIPOD is een platform waarmee informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein tussen alle 

actoren kan uitgewisseld worden. Het principe is eenvoudig: organisaties die werken of manifestaties op het openbaar 

domein plannen, geven deze informatie door aan het GIPOD. De partijen die op de hoogte willen zijn van de geplande 

activiteiten binnen hun interessegebied, raadplegen het GIPOD. Het GIPOD gaat daarbij zelf op zoek naar potentiële 

conflicten en waarschuwt de betrokken actoren. 

Nadien kan deze informatie geconsulteerd worden via www.geopunt.be/hinder-in-kaart 

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Dit maakt geografische informatie 

toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven. Het portaal biedt een ruim aanbod aan data, 

diensten en toepassingen en richt zich naar een breed en divers publiek; van burgers op zoek naar een geschikte 

bouwgrond, tot de GIS-coördinator of het studiebureau die een milieu-studie wensen uit te voeren. 

 

✓ Het is belangrijk de hinder correct in te schatten en de werfzone ruim genoeg, tijdig en correct in te voeren. Dit is 
zeker van belang voor de hinderpremie. 

o Ruim genoeg 
o Rekening houdend met de wegvakken 

✓ Registreer evenementen, wegenwerken én andere hinder 
✓ Stuur nutsmaatschappijen aan om correcte data op te nemen 
✓ Pas aan waar nodig tijdens de uitvoering 
✓ Geef de fases aan 
✓ Stimuleer ook de ondernemers hun gegevens in de KBO correct en volledig in te voeren. Zo komen ze, indien ze 

voldoen aan de voorwaarden, alvast in aanmerking voor een hinderpremie bij wegenwerken die minstens 30 
dagen duren. 

  

http://www.geopunt.be/hinder-in-kaart
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✓ Vermijd hinder zonder uw toestemming. Er is steeds een signalisatievergunning nodig vooraleer er gewerkt mag 
worden of er evenementen op het openbaar domein mogen plaats vinden.  

✓ Stem de timing van werken of hinder met elkaar af 
✓ Vermijd dat werken of evenementen in elkaars vaarwater komen, binnen de gemeente, maar ook tussen 

gemeenten onderling 
✓ Stem met nutsmaatschappijen af wanneer ze werken. Vermijd raamcontracten. Organiseer in de plaats daarvan 

wel een snelle procedure voor dringende werken of herstellingen. 
✓ Check ook de omleidingen 

 

 

Er zijn heel wat mogelijkheden om de hinder te beperken.   

Informatie en communicatie zijn een evident startpunt, maar ook andere maatregelen en afspraken kunnen de hinder 

gevoelig verminderen.  Een goede signalisatie is cruciaal. 

 

✓ Omleiding: duidelijk, vooral voor buitenstaanders 

✓ Werk met routes i.p.v. omleidingen 

✓ Duidelijke signalisatie naar handelaars 

o Afgetoetst met de ondernemers 

o Volledig 

o Duidelijk en eenvoudig 

o Gemakkelijk aanpasbaar aan wijzigende situaties 

o Op voorhand gepland 

✓ Afspraken over eigen bordjes (bij voorkeur te vermijden) 

✓ Evenwicht officiële wegsignalisatie tegenover bereikbaarheid. Soms is reeds van ver aangeduid dat er werken zijn, 

ook al kan men doorrijden tot bepaalde handelszaken.  

BESTEMMINGSSIGNALISATIE STAD WAREGEM 

DE STAD WAREGEM INVESTEERDE IN DUIDELIJKE BESTEMMINGSSIGNALISATIE OM HET VERKEER OP 

EEN VLOTTE MANIER DE BESTEMMING TE LATEN BEREIKEN . HET SYSTEEM KWAM ER NA OVERLEG 

MET ONDER MEER DE LOKALE UNIZO-AFDELING EN DE EXPERT LOKALE MOBILITEIT VAN UNIZO. 

VIA EEN BEPERKTE INVESTERING KAN HEEL WAT HINDER VERMEDEN WOR DEN. 
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…zodat de uitvoerende aannemer de maatregelen verplicht dient uit te voeren of na te leven.  

Enkele mogelijkheden bovenop het standaardbestek:  

✓ Formuleer de duurtijd van de werken in kalenderdagen i.p.v. in werkdagen 

✓ Garantie op bereikbaarheid van bedrijven. 

✓ Platen of bruggen leggen om de toegang te garanderen. 

✓ Steeds verkeer toelaten wanneer dit technisch mogelijk is 

✓ Bestemmingssignalisatie voorzien 

✓ Doorgedreven fasering. 

✓ Werken verbieden tijdens bepaalde periodes. 

✓ Andere inspanningen om de hinder te beperken (opkuis werven, opslag werfmateriaal) 

 

 

✓ Werk mee aan commerciële acties, om de klanten ondanks de werken, toch naar de gemeente te krijgen 

✓ Hou uw inspanningen vol gedurende de hele duur van de werken. 

✓ Zorg voor regelmatige animatie 

✓ Heropen de weg met een feestelijke opening, zoals er ruime aandacht wordt geschonken aan het terug normaal 

bereikbaar zijn van de handelaars 

 

✓ Denk ook aan tijdelijke maatregelen, zoals vrijstellen van heffingen en retributies, het digitaal ter beschikking 

stellen van communicatiemateriaal en het informeren over steunmaatregelen waarop ondernemers beroep 

kunnen doen. 
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Een probleem los je best samen op: door tijdig overleg te plegen met alle mogelijke stakeholders vooraleer effectieve 

plannen op te maken, door contact te houden tijdens de implementatie van een proces, door  de stakeholders op de 

hoogte houden en simpelweg actief betrekken. Dit alles draagt bij tot betere oplossingen, een breder draagvlak en 

minder protest en ontevredenheid. 

Op basis van onjuiste of onvolledige informatie kan in een paniekreactie een negatieve sfeer ontstaan, met zwarte 

vlaggen en meer. Dit kan vermeden worden dankzij een aantal eenvoudige acties:  

✓ Informeer zo vroeg mogelijk de stakeholders,  blijf informeren en win consult in. Betrek hen reeds in een vroege 

fase, best reeds van bij het concept van de herinrichting van het openbaar domein 

✓ Communiceer, ook al is er weinig bekend. Beter melden dat er weinig vast ligt, dan geruchten hun gang te laten 

gaan 

✓ Neem de mening van stakeholders au sérieux 

✓ Schep duidelijkheid over bepaalde keuzes. Als er, bijvoorbeeld, een technische of verkeerskundige reden aan de 

basis ligt voor een bepaalde ingreep, dan zal men deze sneller aanvaarden als de achterliggende reden duidelijk is. 

✓ Stel een centraal aanspreekpunt aan 

✓ Hij of zij vormt de brug tussen de werf of hinder en de (andere) ondernemers 

✓ Gaat regelmatig naar werfvergaderingen om de laatste info ter verkrijgen en meldingen te bespreken. 

✓ Helpt bij verspreiding communicatie en dringende berichten. 

✓ Verdedigt de belangen van ondernemers, maar weet ook waarom bepaalde (technische) beslissingen 

genomen worden. 

IN KORTRIJK WERD DE RIJSELSTRAAT ONDERBROKEN WEGENS HINDER DOOR GROTE BOUWWERKEN . SAMEN MET DE GETROFFEN 

ONDERNEMERS GING UNIZO  HET GESPREK AAN MET DE OPDRACHTGEVERS  EN HET STADSBESTUUR . ER WERD EEN CHARTER OPGESTELD 

WAARIN AFSPRAKEN WERDEN GEMAAKT ROND ONDER MEER DE OPENSTELLING VAN DE WEG IN HET WEEKEND EN DE TOEGANG VOOR 

VOETGANGERS EN FIETSERS. DE BOUWHEER VOORZAG DAN WEER EEN BUDGET VOOR DE ONDERNEMERS OM TE ADVERTEREN . 

 

Een fijn neveneffect: succes smaakt naar meer samenwerking: de goede samenwerking tussen UNIZO en het 

gemeentebestuur De Haan leidde tot een veel betere relatie en samenwerking op velerlei domeinen 

 

EEN NIEUW MOBILITEITSPLAN IN DE HAAN VORMDEN DE AANLEIDING VOOR HET NIEUWE UNIZO-BESTUUR OM IN OVERLEG TE TREDEN MET 

HET GEMEENTEBESTUUR. IN SAMENWERKING MET DE NATIONALE ADVISEUR MOBILITEIT WERD EEN VISIE UITGEWERKT . HIEROVER GING MEN 

IN OVERLEG MET HET SCHEPENCOLLEGE . HET RESULTAAT WAS EEN BREDERE SAMENWERKING TUSSEN ONDERNEMERS EN HET 

GEMEENTEBESTUUR. NIET ALLEEN OVER HET MOBILITEITSPLAN MAAR OOK OVER TAL VAN ANDERE DOSSIERS  
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- Voor de start van de werken  

o om mee te werken aan het bepalen van het streefbeeld 

o om deel te nemen aan een werkgroep om het idee verder uit te werken tot duidelijke aanbevelingen 

voor de plannen. 

o enige tijd voor aanvang van de werken, met een duidelijke startdatum, fasering, omleiding etc. 

- Tijdens de werken:  

o bij fasewissels  

o bij wijzigingen in de timing of uitvoeringsplannen etc. 

 

 

✓ Geef de ondernemers tijd zich voor te bereiden, dus geef de info zo vroeg mogelijk door 
✓ Voorzie communicatie vooraf én tijdens de werken 
✓ Voorzie 1 centraal aanspreekpunt voor de ondernemers 
✓ Werk een goede bereikbaarheidssignalisatie uit zodat klanten en leveranciers vlot de weg vinden, zoekverkeer 

wordt beperkt en de werfzone zoveel mogelijk vermeden wordt 
✓ Hou in het bestek rekening met specifieke noden van ondernemers. Bvb een begrafenisondernemer die steeds 

zijn zaak moet kunnen binnenrijden 
✓ Denk proactief, ondersteun en begeleid de ondernemers 
✓ Voer de gegevens in GIPOD correct in zodat alle ondernemers die daar recht op hebben, hun hinderpremie 

effectief ontvangen 
✓ Organiseer een infomoment/-markt zowel in de ontwerpfase als kort voor aanvang van de werken (samen met 

de aannemer die de werken zal uitvoeren). Hierdoor haalt u eventueel fouten uit het ontwerp en kan u vooraf 
inspelen op specifieke vragen van ondernemers 

✓ Zet sociale media in. Organiseer een Whatsapp groep voor snelle informatie-uitwisseling 
 

 

✓ Voorzie info bij geplande hinder, bv. een wielerwedstrijd. Dit geeft de ondernemers de gelegenheid om hun 
klanten en leveranciers te verwittigen en hun eigen bedrijfsvoering aan te passen 

✓ Is de hinder niet gepland ? Probeer toch info te geven over de te verwachten impact en duurtijd. 
 

 

KORTRIJK:  NA EEN UITEENZETTING VAN DE ADVISEUR MOBILITEIT VAN UNIZO OVER OMGAAN MET OPENBARE WERKEN , MAAKTEN DE 

ONDERNEMERS EN HET GEMEENTEBESTUUR CONCRETE AFSPRAKEN . ZO WERD ONDER MEER EEN WHATSAPP-GROEP OPGEZET, WAARBIJ 

SNEL GECOMMUNICEERD KON WORDEN OVER DE WERKEN. ONDERNEMERS NAMEN OOK INITIATIEVEN OM DE WERKEN BETER DOOR TE 

KOMEN. ZO GING EEN BROODJESZAAK TIJDELIJK WERKEN VANUIT EEN CARAVAN EN GINGEN ZE NAAR DE KLANTEN TOE . 
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Vooral bij langdurige hinder en wegenwerken raden we aan om acties op te zetten.  

Ondernemers kunnen individueel acties opzetten, maar veel effectiever zijn de gezamenlijke acties. Hierbij is de steun 

van de gemeentebesturen of de hinderveroorzaker een grote meerwaarde.  

 

Mogelijke acties:  

i. Communicatie: affiches, adverteren, sociale media, gemeenteblad…  

ii. Spaaracties, tombola, ludieke actie… 

iii. Bedanking aannemer en wegenarbeiders 

iv. Openingsfeest 

v. … 

 

EEN GROEP ONDERNEMERS GAF MAANDELIJKS EEN PAKKET MET PRIJZEN WEG , PRIJZEN DIE VERKREGEN WERDEN BIJ DE LOKALE 

HANDELAARS. HET TOTAAL VAN HET PAKKET KWAM NEER OP 1000 EURO PER MAAND. 

 

EEN BAKKER ZETTE TIJDENS WERKEN STEMPELS OP SPAARKAARTEN . EEN VOLLE SPAARKAART GING IN DE DOOS EN UITEINDELIJK WERD 1 

WINNAAR UITGELOOT DIE EEN JAAR LANG GRATIS BROOD KREEG. DE KLANTEN WERDEN ZO GESTIMULEERD OM TELKENS OPNIEUW NAAR 

DE BAKKER TE GAAN. 

EEN POPULAIRE ACTIE IS DE BOTERKOEKENACTIE . TRAKTEER DE WERKNEMERS OP DE WERF OP BOTERKOEKEN EN KOFFIE OM HET 

RESPECT VOOR HUN WERK TE BENADRUKKEN . ENERZIJDS MOTIVEERT HET DE MENSEN OP DE WERF, MAAR HET TOONT OOK AAN DAT ER 

OP EEN POSITIEVE MANIER WORDT OMGEGAAN MET DE WERKEN . EXTRA BONUS: VAAK IS ER HIERVOOR VEEL PERSAANDACHT EN HET IS 

EEN KANS OM TE BENADRUKKEN DAT DE LOKALE HANDELAARS NOG STEEDS BEREIKBAAR ZIJN .  
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- KB houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

(BS 09/12/1975) – art 78 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1975120131&table_name=wet 
 

- Waar is er hinder door events en wegenwerken te verwachten ? 

Geopunt: https://www.geopunt.be/                                                           Klikken op  “Hinder in kaart” 
 

 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1975120131&table_name=wet
https://www.geopunt.be/
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- Vlaamse regelgeving rond hinder- en sluitingspremie: https://www.unizo.be/advies/wat-zijn-de-nieuwe-
steunmaatregelen-als-u-getroffen-wordt-door-hinder-door-openbare-werken 
 

- UNIZO-Snelwijzer: hoe omgaan met werken in uw buurt ? Ideaal om uit te delen bij een infomoment. 

https://www.unizo.be/publicaties/andere/snelwijzer-hoe-omgaan-met-wegenwerken-uw-buurt 

Er bestaat hiervan ook een te personaliseren versie waarbij je de eventuele lokale acties en contactpunten kan 

aanduiden. 

- Dossiers UNIZO-Bestuurdersnet: Mobiliteit en openbare werken | Bestuurdersnet (unizo.be) 

o Checklist wegenwerken 

o Checklist signalisatie 

 

https://www.unizo.be/advies/wat-zijn-de-nieuwe-steunmaatregelen-als-u-getroffen-wordt-door-hinder-door-openbare-werken
https://www.unizo.be/advies/wat-zijn-de-nieuwe-steunmaatregelen-als-u-getroffen-wordt-door-hinder-door-openbare-werken
https://www.unizo.be/publicaties/andere/snelwijzer-hoe-omgaan-met-wegenwerken-uw-buurt
https://bestuurdersnet.unizo.be/mobiliteit-en-openbare-werken

