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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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✓ Verzamel info (bronnen: gemeentebestuur, website AWV, Aquafin, Farys, Fluvius) 

✓ Schat in of er actie nodig is omwille van belang voor de ondernemers, planning, gelijktijdige werken in andere 

gemeenten… 

 
 

 
 

✓ Rioleringswerken: zware en langdurige hinder (meer dan zes maanden) 

✓ Herinrichting (meestal gepaard met rioleringswerken): zware hinder 

✓ Vernieuwing asfalt: enkele dagen matige tot zware hinder 

✓ Nutswerken: meestal beperktere hinder (voetpaden, parkeerstroken, beurtelingsverkeer), maar vaak moeilijk 

om afspraken te maken met nutsmaatschappijen 

✓ Andere 

 

✓ ? Kan er van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om andere zaken mee te nemen, vb. onderhoud van 

aanpalende straat ? 

 
 

 
 

✓ Belangrijk document: alles in het bestek kan worden afgedwongen op straffe van een pv  

✓ Wanneer wordt het bestek en de aanbesteding gepubliceerd?  

✓ Enkele mogelijkheden bovenop het standaardbestek:  

 

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

o Garantie op bereikbaarheid van bedrijven  

o Steeds verkeer toelaten wanneer technisch mogelijk  

o Platen of bruggen leggen om de toegang te garanderen  

o Bestemmingssignalisatie  en routes voorzien  

o Doorgedreven fasering  

o Werken verbieden tijdens bepaalde periodes  

o Bijkomende maatregelen, bvb de weg moet tijdens het bouwverlof opengesteld worden 

o Andere inspanningen om de hinder te beperken (opkuis werven, opslag werfmateriaal) 
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In de regel 2 tot 3 maanden na aanstelling aannemer 

✓ Is de planning realistisch ? 

✓ Niet vlak voor de winter of verlofperiodes starten, liever er na 

✓ Geen andere werken of hinder (vb. torenkraan) op de omleidingsroutes 

✓ Bij voorkeur duurtijd in kalenderdagen (zelden zo, maar geeft meer duidelijkheid over effectieve einddatum) 

✓ Kan de weg opengesteld worden tijdens verlofperiodes? Randvoorwaarden in verband met veiligheid zijn hier 

van belang (signalisatie, markeringen etc.) 

✓ Rekening houden met (jaarlijkse) evenementen 

 

 
 

✓ Meest efficiënte oplossing ? 

✓ Onderscheid (zwaar) doorgaand verkeer en lokaal verkeer 

✓ Rekening houden met specifieke bereikbaarheidsnoden 

✓ Rekening houden met technische redenen 

✓ Mogelijkheid lokaal verkeer bekijken 

✓ Realistische routes en organisatie (kunnen vrachtwagens leveren, zal de aannemer niet meer plaats innemen 

dan voorzien?) 

 

 
 

✓ Volledig ? Gecheckt ? 

✓ Duidelijke signalisatie naar handelaars 

o Afgetoetst met de ondernemers 

o Volledig 

o Duidelijk en eenvoudig 

o Gemakkelijk aanpasbaar aan gewijzigde situaties. Wie gaat dat nagaan ? 

o Op voorhand gepland 

✓ Eigen bordjes ? Bij voorkeur te vermijden 

✓ Goed aanduiden wie effectief bereikbaar is.  Soms is reeds van ver aangeduid dat er werken zijn, ook al kan men 

nog enkele 100’en meter doorrijden tot bepaalde handelszaken. Klanten worden hierdoor afgeschrikt. 

 

 
 

✓ Individuele acties of gezamenlijke initiatieven 

✓ Feest op het einde van de werken 

✓ Het gemeentebestuur stimuleren om bij te dragen aan acties 

o Budget 

o Logistiek 

o Communicatie- of advertentieruimte 
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✓ Afweging leden vs. niet-leden :  

o een ruimere samenwerking met de gemeentebesturen tijdens wegenwerken zijn een opportuniteit voor 

nieuwe leden 

o Individuele vragen en tussenkomsten enkel voor leden 

✓ Organiseer een ondernemerscafé bij een zaak in de werfzone (eventueel over de werf) 

✓ Communiceer wegenwerken met een ruimere impact ook naar de LOV’s en leden van omliggende gemeenten 

 

 
 

✓ Informatiemoment (markt of presentatie) 

o Presentatie ‘Ondernemers en openbare werken’ opportuun? 

o UNIZO Snelwijzer openbare werken met steunmaatregelen uitdelen 

✓ Afspraken rond welke media gebruikt zullen worden. WhatsApp groep 

✓ Updates  

✓ Regelmatig overleg 

o Afgevaardigde van buurt (eventueel per fase) aanwezig op de werfvergadering 

o Aanspreekpunt gemeente of stad 

o Contact met de werfleider 

✓ Ondernemers stimuleren om te communiceren 

o Omleidingsroutes 

o Parkeermogelijkheden voor klanten, leveranciers, personeel 

o Leveranciers inlichten 

o Social media gebruiken 

o Pers = gratis aandacht 

o POSITIEF COMMUNICEREN: WIJ BLIJVEN BEREIKBAAR 

o Geef de klant het gevoel van dankbaarheid, omdat hij of zij de werf trotseert 
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✓ Geef de ondernemers tijd zich voor te bereiden, dus geef de info zo vroeg mogelijk door 
✓ Voorzie communicatie vooraf én tijdens de werken (fasewissels, onverwachte gebeurtenissen, 

vertragingen) 
✓ 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. 
 

 

 


