
ONDERNEMERSVERENIGING

ER OPENBARE WERKEN ZIJN IN JE GEMEENTE?



Werken zijn zelden welkom
Het wegdek en de riolering in je straat gaan niet eeuwig mee. Het is voor de 

meeste ondernemers en handelaars dus onvermijdelijk dat ze vroeg of laat met 

werken te maken krijgen. Werken zijn zelden welkom bij ondernemers vanwege 

de hinder die ze met zich meebrengen en de klanten die er mogelijk door ver-

loren gaan. Diezelfde werken zijn echter ook een noodzakelijke ingreep om de 

infrastructuur op je locatie in orde te houden.

Daarom is het belangrijk om op een correcte manier om te gaan met werken 

en de juiste maatregelen te nemen. In deze brochure hebben we de informatie 

verzameld die je als UNIZO-ondernemersvereniging daarvoor nodig hebt. Elke 

hindersituatie zal vragen om een aanpak op maat. Maar één simpel uitgangs-

punt komt telkens terug: positief blijven.

Bij een positieve sfeer zullen klanten veel sterker geneigd zijn om naar de han-

delaars in de werf te blijven komen. Bovendien zal de aannemer, als hij op een 

positieve manier benaderd wordt, met plezier helpen met kleine ingrepen om 

de hinder waar nodig zoveel mogelijk te beperken. Daar komt nog eens bij dat 

als de omgeving er na de werken een pak fraaier bijligt, dit een positief effect op 

de handelaars zal hebben.

Als ondernemersvereniging kan je hierbij een belangrijke ondersteunende rol spe-

len, zowel naar de handelaars als naar de overheid toe. Je hebt ook zeker een 

plaats als organisator van overleg tussen alle betrokken partijen. In deze brochure 

hebben we daarom de informatie verzameld die je daarvoor nodig hebt.

Wat kan je als lokale UNIZO-ondernemersvereniging doen?
Als lokale UNIZO-ondernemersvereniging ben je de stem en de steun en toe-

verlaat van handelaars die te maken krijgen met een werf. Je kan dan ook heel 

wat initiatieven nemen om de impact en de hinder te verminderen.

Zo kan je een goede inschatting maken van de impact, een goed contact met 

de overheid verzekeren, een constructieve houding aannemen, overleg organi-

seren, goede communicatie voorzien, commerciële acties organiseren en de 

weg tonen naar beschikbare premies.

De impact inschatten
De gevolgen van openbare werken zijn dikwijls niet min. Zo bleek uit onderzoek 

van UNIZO dat driekwart van de ondernemers een omzetverlies merkt wanneer 

er werken aan de gang zijn in zijn of haar buurt. Voor een kwart van de onder-

nemers is er ook na de werken nog sprake van omzetverlies. De andere voor-

naamste gevolgen zijn een daling van het aantal klanten en verminderd comfort 

voor klanten en leveranciers.

Wat de impact uiteindelijk is voor de individuele ondernemer, hangt af van ver-

schillende factoren:

• De sector: een ondernemer die het moet hebben van doorgaand verkeer,  

 zoals een krantenwinkel, zal sterkere hinder ervaren dan een boekhoudkantoor.

• De aard en duur van de hinder: een werf voor een kleine herstelling heeft 

 uiteraard minder impact dan langdurige wegenwerken (1 km riolering 
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 aanleggen, gecombineerd met een volledige heraanleg van de weg kan 

 makkelijk anderhalf jaar duren).

• De bereikbaarheid tijdens werken: daarbij denken we niet alleen aan 

 autoverkeer, maar ook aan de impact op fietsers en voetgangers.

• De parkeermogelijkheden: blijven er parkeerplaatsen beschikbaar of 

 verdwijnen die tijdens de werken? Kunnen de (tijdelijk) verloren plaatsen 

 ergens opgevangen worden? Misschien is dit het ideale moment om 

 het parkeerbeleid te verbeteren?

Een goed contact met de overheid verzekeren
Hier zetten we enkele tips op een rij over hoe je best omgaat met de gemeente 

of stad, dikwijls de belangrijkste partij als het om werken gaat.

• Benader het gemeentebestuur op een constructieve manier

• Onderhoud het contact, eventueel via een directe lijn

• Informeer jezelf bij het opvangen van nieuws of geruchten, vooraleer

 te reageren

• 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

• Laat na afloop van de werken met alle mogelijke middelen aan de 

 klanten weten dat de handelaars opnieuw bereikbaar zijn

• Hamer er bij de gemeente op dat ze verschillende werken op elkaar 

 afstemmen
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• Check steeds of de signalisatie klopt en of de omleidingen goed 

 aangegeven staan

• Vraag signalisatie die benadrukt dat handelszaken bereikbaar zijn 

 tijdens de werken

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.

OVERLEG MET DE OVERHEID
EEN NIEUW MOBILITEITSPLAN IN DE HAAN VORMDE DE AANLEIDING VOOR HET NIEUWE UNIZO-BESTUUR OM 

IN OVERLEG TE TREDEN MET HET GEMEENTEBESTUUR. IN SAMENWERKING MET DE NATIONALE ADVISEUR MO-

BILITEIT WERD EEN VISIE UITGEWERKT. HIEROVER GING MEN IN OVERLEG MET HET SCHEPENCOLLEGE. HET RE-

SULTAAT WAS EEN BREDERE SAMENWERKING TUSSEN ONDERNEMERS EN HET GEMEENTEBESTUUR. NIET ALLEEN 

OVER HET MOBILITEITSPLAN MAAR OOK OVER TAL VAN ANDERE DOSSIERS.

PARTICIPATIE IN KORTRIJK
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 STADS-

BESTUUR. 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 BOUW-

HEER VOORZAG DAN WEER EEN BUDGET VOOR DE ONDERNEMERS OM TE ADVERTEREN.

WHATSAPP-GROEP IN KORTRIJK
NA EEN UITEENZETTING VAN DE ADVISEUR MOBILITEIT VAN UNIZO OVER OMGAAN MET OPENBARE WERKEN 

MAAKTEN DE ONDERNEMERS EN HET KORTRIJKSE STADSBESTUUR 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 BROODJES-

ZAAK TIJDELIJK WERKEN VANUIT EEN CARAVAN EN GING ZE ZO NAAR HAAR KLANTEN TOE.

ENKELE ACTIES OP EEN RIJTJE
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 HUN VERTROUWDE 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, ANDERZIJDS TOONT HET OOK AAN DAT ER OP EEN POSITIEVE MANIER WORDT OMGEGAAN MET DE 

WERKEN. DIT LEVERT VAAK PERSAANDACHT OP EN HET IS EEN KANS OM TE BENADRUKKEN DAT DE LOKALE HAN-

DELAARS NOG STEEDS BEREIKBAAR ZIJN. 

In de 
praktijk
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Een positieve houding aannemen
Een positieve houding is veel waard. Het is belangrijk dat de ondernemers zich 

positief opstellen tegenover zowel hun klanten en leveranciers als tegenover de 

aannemer en het gemeente- of stadsbestuur. Klanten trotseren de werkzaam-

heden om naar hun zaak te komen, en worden daar ook graag voor beloond. 

Leveranciers werken dan weer volgens erg strikte schema’s en hebben nood 

aan goede informatie. De aannemer ten slotte kan pas een probleem oplossen 

als hij ervan op de hoogte is. Als ondernemersvereniging kan je de handelaars 

sensibiliseren om hiermee rekening te houden. Zij moeten wel in het achter-

hoofd houden dat hinder bij werken onvermijdelijk is.

Onthoud: wederzijds respect zorgt voor een goede verstandhouding en zo kan 

iedereen zijn of haar job naar behoren doen.

Overleg organiseren
Door participatie wordt de betrokkenheid bij het beleid een pak diepgaander en 

zal er een breder draagvlak worden gecreëerd. Als eerste stap in deze participatie 

is het een goed idee om de doelen die je hebt voor de ondernemers op te som-

men. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de bereikbaarheid van de getroffen buurt. Je 

kan hier als plaatselijke ondernemersvereniging het voortouw in nemen.

Het langetermijnengagement kan je aangaan door op regelmatige tijdstippen te 

overleggen, te werken met projectspecifieke adviesgroepen of een directe lijn 

op te zetten met alle betrokken partijen.

Goede ervaringen zijn vaak de aanleiding om de samenwerking uit te diepen en 

ook over andere beleidsdomeinen te gaan overleggen. Als alle betrokken partij-

en een positief gevoel overhouden aan het overleg, kan dit structureel worden 

opgezet. Zo groeit er op termijn een directe lijn tussen alle betrokken partijen. 

Dit vergemakkelijkt dan weer de communicatie en elimineert misverstanden.

Voor goede communicatie zorgen
Duidelijke en tijdige communicatie blijft van levensbelang bij openbare werken. 

Als ondernemersvereniging kan je daar uiteraard je steentje aan bijdragen.

•  Vraag bij de gemeente of stad om een centraal aanspreekpunt

•  Draag zorg voor de timing, communiceer tijdig naar zowel de klanten 

 als je ondernemers

•  Zorg voor neutrale, accurate informatie

•  Hou het praktische aspect in het achterhoofd. Wat is belangrijk 

 voor de getroffen ondernemers?

•  Help bij de verspreiding van communicatie en dringende berichten, 

 via folders of via sociale media

• Sla bruggen tussen de verschillende stakeholders, bijvoorbeeld 

 de handelaars en de aannemer

• Blijf positief en constructief communiceren

Gezamenlijke commerciële acties organiseren
Als ondernemersvereniging heeft het veel zin om gezamenlijke commerciële 

acties op te zetten. Deze zijn immers vaak effectiever dan individuele acties. Je 

kan hierbij natuurlijk medewerking en hulp vragen aan de stad of gemeente.

Eens de werken voorbij zijn, kan je samen met het bestuur een feestelijke ope-

ning van de gerenoveerde straat of buurt organiseren. Zo weet meteen ieder-

een dat de handelaars opnieuw vlot bereikbaar zijn.
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De weg tonen naar de beschikbare premies
In Vlaanderen krijgen handelaars en ondernemers die te maken krijgen met 

ernstige hinder door werkzaamheden, sinds juli 2017 automatisch een hinder-

premie van 2000 euro. Wie in aanmerking komt, krijgt een brief van het Agent-

schap Innoveren & Ondernemen. 

Daarnaast kunnen ondernemers die hun zaak noodgedwongen minstens 21 op-

eenvolgende kalenderdagen moeten sluiten door hinder, een sluitingspremie 

van 80 euro per sluitingsdag krijgen. 

Zowel de hinderpremie als de sluitingspremie is er voor kleine ondernemingen 

met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwer-

ken voor de deur. Vaste openingsuren zijn wel een vereiste.

In Brussel zijn er, naast vergelijkbare premies zoals in Vlaanderen, nog andere 

steunmaatregelen.

Als ondernemersvereniging kan je de getroffen handelaars wijzen op het be-

staan van de premies en hen op weg helpen met de aanvraag. Alle informatie 

daarover is op te vragen bij UNIZO.
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Wat kan uw gemeente of stad doen als lokale overheid ?
Bij openbare werken zijn er heel wat bouwheren en betrokken partijen. De mees-

te wegenwerken worden opgezet in opdracht van gemeentebesturen, het Agent-

schap Wegen en Verkeer, Aquafin en nutsmaatschappijen zoals Fluvius (Eandis/

Infrax), Proximus en Telenet. Bij de voorbereiding en uitvoering zijn onder meer 

studiebureaus, aannemers, veiligheidscoördinatoren en politiediensten betrokken.

Ondanks al die betrokken partijen is er voor de overheid wel een belangrijke rol 

weggelegd als regisseur. Zelfs wanneer de werken niet doorgaan op initiatief 

van de gemeente of stad, kan deze een bepalende rol opnemen als eerste aan-

spreekpunt én als bemiddelaar. De gemeente heeft de informatie uit de eerste 

hand én kan invloed uitoefenen om de hinder te beperken. Voor alle werken 

moet je immers bij de gemeente of stad een vergunning aanvragen.

De overheid kan onder meer het overzicht bewaren, de werken op elkaar af-

stemmen, de hinder beperken, zorgen voor participatie, een communicatieplan 

opstellen, signalisatie en omleidingen organiseren, een centraal aanspreekpunt 

aanstellen en gezamenlijke commerciële acties ondersteunen.

Het overzicht bewaren
Via het Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein (GIPOD), OSIRIS in 

Brussel, en via Geopunt (zie hieronder) kan de gemeente gemakkelijk het over-

zicht bewaren en kunnen ook niet-rechtstreeks betrokken diensten de nodige 

informatie consulteren. 

Het is belangrijk om als gemeente de hinder correct in te schatten en de werf-

zone ruim genoeg, tijdig en correct in te voeren. Dit is zeker van belang voor 

de hinderpremie, waarop ondernemers een beroep kunnen doen in geval van 

werken. Spoor de overheid dus op tijd en stond aan om alle informatie die ze 

heeft, ook in het correcte systeem in te voeren.

Je kan ook je ondernemers stimuleren om hun gegevens correct en volledig in 

te voeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zo komen ze, indien 

ze voldoen aan de voorwaarden, alvast in aanmerking voor een hinderpremie bij 

wegenwerken die minstens 30 dagen duren.

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 open-

baar domein plannen, geven deze informatie door aan het GIPOD. De partijen 

die op de hoogte willen zijn van de geplande activiteiten binnen hun interesse-

gebied, raadplegen het GIPOD. In de praktijk zal dit vaak neerkomen op de stad 

of de gemeenten, aangezien niet alle partijen toegang hebben tot dit systeem. 

Het GIPOD gaat daarbij zelf op zoek naar potentiële conflicten en waarschuwt 

de betrokken actoren.

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. 

Dit maakt geografische informatie toegankelijk voor overheidsinstanties, bur-

gers, 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.

Nadien kan deze informatie geconsulteerd worden 

via www.geopunt.be/hinder-in-kaart 
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De werken op elkaar afstemmen
De overheid moet steeds haar toestemming geven als er sprake is van hinder. 

Er is steeds een signalisatievergunning nodig vooraleer er gewerkt mag worden.

Je kan de overheid aanraden om de werken af te stemmen met de verschillen-

de nutsmaatschappijen. Zo voorkom je dat een straat heraangelegd wordt en 

een jaar later alweer openligt omdat er een nieuwe internetkabel gelegd moet 

worden. Het is voor de overheid daarom ook belangrijk om raamcontracten te 

vermijden waarbij je geen invloed hebt op de volgorde en dus de timing van 

bepaalde werken. In de plaats daarvan organiseer je als overheid best een snelle 

procedure voor dringende werken of herstellingen.

Je kan er ook voor zorgen dat je stad of gemeente regelmatig overlegt met haar 

buurgemeenten. Zo is de kans klein dat werken in elkaars vaarwater terechtkomen.

Ten slotte dient de overheid ook altijd de timing van haar verschillende werken 

op elkaar af te stemmen en moet ze ervoor zorgen dat er goede en duidelijk 

aangegeven omleidingen worden opgezet. Als ondernemersvereniging kan je 

erop toezien dat dit correct gebeurt en kan je eventuele fouten signaleren.
 

De hinder beperken, o.a. via het bestek
De overheid heeft heel wat middelen tot haar beschikking om de hinder te be-

perken en de ondernemers een duwtje in de rug te geven. Uiteraard gaat het 

hier om communicatie, maar ook andere maatregelen en afspraken kunnen de 

hinder gevoelig verminderen.

• Maatregelen die de overheid wil afdwingen, laat ze best opnemen in het 

 bestek. Zo is de aannemer verplicht om hier rekening mee te houden en 

 deze maatregelen uit te voeren. Enkele voorbeelden:

  -  De duurtijd van de werken formuleren in kalenderdagen 

   in plaats van in werkdagen

  -  Garantie op bereikbaarheid van bedrijven

  -  Steeds verkeer toelaten wanneer technisch mogelijk

  -  Platen of bruggen leggen om de toegang te garanderen

  -  Bestemmingssignalisatie voorzien

  -  Een doorgedreven fasering voorzien

  - Werken verbieden tijdens bepaalde periodes

  - Andere inspanningen om de hinder te beperken 

    (opkuis werven, opslag werfmateriaal).

• De lokale overheid kan haar lokale ondernemers ook een duwtje in de rug

 geven via: 

  -  Meewerken aan commerciële acties, om de klanten ondanks 

   de werken toch naar de gemeente te krijgen

  -  Die inspanningen volhouden gedurende de hele duur van de werken

  -  Voor regelmatige animatie zorgen

  -  De weg of buurt heropenen met een feestelijke opening 

   zodat er ruime aandacht wordt geschonken aan de handelaars 

   die opnieuw normaal bereikbaar zijn

  - Tijdelijke maatregelen voorzien, zoals vrijstelling van heffingen 

   en retributies (bijvoorbeeld bij gebruik van het openbaar domein), het  

   digitaal ter beschikking stellen van communicatiemateriaal en het 

   informeren over steunmaatregelen waarop ondernemers beroep 

   kunnen doen
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Zorgen voor participatie
Een probleem los je best samen op: door tijdig overleg te plegen met alle mo-

gelijke stakeholders vooraleer effectieve plannen op te maken, door contact 

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

de hoogte te houden en simpelweg actief te betrekken. Dit alles draagt bij tot 

betere oplossingen, een breder draagvlak en minder protest en ontevredenheid. 

Dit geldt meer dan wie ook voor de overheid. Daarom enkele tips die je kan 

doorgeven aan je stad of gemeente:

• Informeer de stakeholders zo vroeg mogelijk, hou vol en win advies in. 

 Betrek hen reeds in een vroege fase, best van bij het concept 

 van de herinrichting van het openbaar domein

• Communiceer, ook al is er weinig bekend. Beter melden dat er weinig vastligt,

 dan geruchten hun gang te laten gaan

• Neem de mening van stakeholders serieus

• Schep duidelijkheid over bepaalde keuzes. Als er, bijvoorbeeld, 

 een technische of verkeerskundige reden aan de basis ligt van een bepaalde

 ingreep, dan zal men deze sneller aanvaarden als de achterliggende reden

 duidelijk is

• Stel een contactpersoon aan

Een communicatieplan opstellen
Voor de overheid is er geen kant-en-klare handleiding over hoe je best commu-

niceert bij werken. Dit is zeer sterk afhankelijk van de eigenheid van de hinder, 

van de impact op ondernemers en nog veel andere factoren. Het is echter wel 

aangewezen om een communicatieplan op te maken en te bepalen wat, wan-

neer, naar wie en via welk kanaal zal worden gecommuniceerd. De overheid 

stemt dit plan ook best af met alle betrokken partijen en maakt afspraken over 

wie welk deel voor zijn rekening neemt. Als ondernemersvereniging kan je de 

overheid alvast de volgende tips meegeven.

• Informeer tijdig zodat ondernemers zich kunnen voorbereiden

• Informeer correct. Foute informatie tast namelijk de geloofwaardigheid aan  

 en kan een nefaste impact hebben op de werking van bedrijven. Vermeld wel  

 steeds dat wijzigingen mogelijk zijn

• Begin al voor de start van de werken, best zelfs vanaf het concept van de

 herinrichting na de werken. Je kan als overheid ondernemers betrekken bij  

 het plannen van de werken. Een werkgroep kan ideeën geven en de plannen

 bespreken. Dit helpt ook om een draagvlak bij de plaatselijke handelaars te  

 creëren

• Communiceer bij elk belangrijk moment binnen het traject. Communicatie

  moet niet alleen gebeuren voor de werken of bij de start ervan. Ook bij 

 fasewissels, belangrijke wijzigingen of bepaalde deadlines is het een goed idee

 om iedereen op de hoogte te houden

In bijlage hebben we alles nog eens samengevat in een checklist voor jouw 

gemeente of stad.
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Signalisatie en omleidingen organiseren
Om de bereikbaarheid van plaatselijke handelaars te garanderen zijn een goed 

uitgewerkte omleiding en duidelijke signalisatie noodzakelijk. Als ondernemers-

vereniging kan je de overheid de volgende tips geven:

• De omleiding moet vooral duidelijk zijn voor mensen van buiten de stad of

 gemeente

• Met routes werken in plaats van met omleidingen

• Duidelijke, eenvoudige en volledige signalisatie naar handelaars

• De omleiding op voorhand aftoetsen met de handelaars

• Op voorhand een planning maken 

• De signalisatie makkelijk aanpasbaar maken aan wijzigende omstandigheden

• Eigen bordjes zijn bij voorkeur te vermijden. Het dienstorder MOW/AWV/2015/5 

 van AWV (31 maart 2015) kan als leidraad dienen bij de voorbereiding van een

 algemeen en duidelijk systeem

• Officiële wegsignalisatie en bereikbaarheid moeten in evenwicht blijven. Soms

 is reeds van ver aangeduid dat er werken zijn, ook al zijn de handelszaken 

 bereikbaar. Dat kan mogelijke klanten weghouden.

Een centraal aanspreekpunt voor ondernemers aanstellen
Als overheid is het een goed idee om één centraal aanspreekpunt aan te stel-

len, zowel een aanspreekpunt vanuit de overheid als een contactpunt voor de 

ondernemers. Zo hebben alle stakeholders een duidelijke contactpersoon en 

worden de informatie- en communicatienoden op één plaats gebundeld.

Het is een optie om personeel van de bouwheer of een werknemer van de 

gemeente aan te stellen, maar een externe persoon geniet waarschijnlijk het 

meeste vertrouwen. 

Daarnaast is het een goed idee om als ondernemersvereniging één van de 

plaatselijke handelaars naar voor te schuiven. Dit werkt drempelverlagend en 

verhoogt het vertrouwen.

Het aanspreekpunt moet een brug vormen tussen de werken en de (andere) on-

dernemers. De bedoeling is dat hij of zij de werfvergaderingen bijwoont en zo op 

de hoogte is van de laatste informatie. Die kan zij dan verdelen. In essentie verde-

digt het aanspreekpunt de belangen van de handelaars, maar hij of zij is ook op de 

hoogte van de redenen achter de verschillende (technische) keuzes op de werf.

Commerciële acties organiseren of ondersteunen
Vooral bij langdurige hinder en wegenwerken raden we aan om ook als over-

heid acties te ondersteunen of op te zetten. Ondernemers kunnen individueel 

acties opzetten, maar veel effectiever zijn de gezamenlijke acties. Ondernemers 

kunnen zich groeperen en samen de nodige initiatieven nemen. Hierbij is de 

steun van de gemeentebesturen of de hinderveroorzaker een grote meerwaar-

de. Enkele voorbeelden: een affichecampagne, communicatie op sociale me-

dia, een tombola, een spaaractie, een speciaal openingsfeest…

In de 
praktijk

WAREGEMSE BESTEMMINGSSIGNALISATIE
DE STAD WAREGEM INVESTEERDE IN DUIDELIJKE SIGNALISATIE 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 VER-
MEDEN WORDEN.
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Contacteer de Ondernemerslijn

Jouw adviseur lokale werking/regioverantwoordelijke begeleidt je bij de voorbe-

reiding van het gesprek met de lokale overheid, bij het gesprek zelf en bij de com-

municatie naar jullie leden. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij advi-

seur lokaal beleid Wim Geirnaerdt (wim.geirnaerdt@unizo.be of 0477/77 52 30). 
UNIZO ondersteunde reeds heel wat lokale UNIZO-besturen én gemeentebestu-

ren op vlak van wegenwerken en mobiliteitsvraagstukken. Hoe gaan we te werk?

1. Het lokale UNIZO-bestuur detecteert een onderwerp dat een tussenkomst vraagt.

2. Er wordt informatie opgevraagd over het thema of de problematiek.

3. De expert en de lokale ondernemersvereniging gaan dieper in op 

 het onderwerp en stemmen onderling af met elkaar.

4. Indien nodig gaan de expert en de lokale ondernemersvereniging 

 in constructief overleg met het gemeentebestuur (en/of andere partners).

5. De overlegpartners maken concrete afspraken over het verdere verloop.

6. De expert biedt ondersteuning aan waar nodig.

7. Er wordt teruggekoppeld naar het UNIZO-bestuur en de UNIZO-leden.

8. De afspraken en het dossier worden opgevolgd.

De combinatie lokale verankering met een expert van UNIZO is een gouden 

combinatie die kan wegen op het beleid. De kennis van de omgeving, vanuit het 

ondernemersstandpunt, wordt aangevuld met inzichten en ervaringen die vaak 

niet of te beperkt aanwezig zijn op het lokaal niveau.

Extra informatie:

Koninklijk Besluit over het 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&c-

n=1975120131&table_name=wet

GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein): 

https://overheid.vlaanderen.be/help/gipod

Waar is er hinder door events en wegenwerken te verwachten:

Geopunt: https://www.geopunt.be/ 

Vlaamse regelgeving rond hinder- en sluitingspremie: 

https://www.unizo.be/advies/wat-zijn-de-nieuwe-steunmaatregelen-als-u-ge-

troffen-wordt-door-hinder-door-openbare-werken

UNIZO-Snelwijzer: hoe omgaan met werken in je buurt? 

Ideaal om uit te delen bij een infomoment. https://www.unizo.be/publicaties/

andere/snelwijzer-hoe-omgaan-met-wegenwerken-uw-buurt. Er bestaat hier-

van ook een te personaliseren versie waarbij u de eventuele lokale acties en 

contactpunten kan aanduiden.

Hoe kan 
UNIZO 
helpen?



Geruchten over openbare werken?
• Informatie verzamelen
  Gemeenteraadsverslagen
  Pers
  Gemeenteblad
  Website AWV, Aquafin, gemeentebesturen, Farys, Eandis, Infrax (vanaf 1 januari 2018 Fluvius), etc.
  Bestekken (https://enot.publicprocurement.be – Vlaamse aanbestedingen)
  Contact gemeentebestuur

• Contact opnemen met de Lokale Verantwoordelijke
• Inschatten of actie nodig is omwille van:
  Instappen in voorbereidingen
  Hinder
  Onduidelijkheden
  Geruchten
  Signalisatie
  Bereikbaarheid
  (Slechte) planning, gelijktijdige werken in andere gemeenten
  (Slechte) communicatie
  Onduidelijkheden
  Steunmaatregelen
  Etc.

Actie nodig?
• Contact & overleg Lokale Verantwoordelijke
• Contact & overleg gemeentebestuur
• Spreek de aannemer (bij voorkeur de werfleider) aan voor acute problemen

Wat te bespreken?
• Welke werken vinden er plaats?
 u Nutswerken: meestal beperktere hinder (voetpaden, parkeerstroken, 
  beurtelingsverkeer), maar vaak moeilijk om afspraken te maken met 
 u  Rioleringswerken: zware en langdurige hinder, vaak meer dan 6 maanden 
  over de hele periode bekeken
 u Herinrichting (meestal gepaard met rioleringswerken): zware hinder
 u Vernieuwing asfalt: enkele dagen matige tot zware hinder
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VOOR DE ONDERNEMERSVERENIGING

1. Schat de impact in 

2. Verzeker een goed contact met de overheid 

3. Neem een positieve houding aan

4. Organiseer overleg 

5. Zorg voor goede communicatie

6. Organiseer commerciële acties 

7. Toon de weg naar de beschikbare premies

VOOR DE OVERHEID

1. Bewaar het overzicht

2. Voer alle gegevens over de werken 

 in de juiste databanken in

3. Stem de werken op elkaar af

4. Beperk de hinder

5. Zorg voor participatie

6. Stel een communicatieplan op

7. Organiseer signalisatie en omleidingen

8. Stel een centraal aanspreekpunt voor 

 ondernemers aan

9. Organiseer of ondersteun commerciële acties

WAT ALS... OPENBARE WERKEN

CHECKLISTS
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• Diversen
 u  Kan er van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om andere zaken 
  mee te nemen, vb. onderhoud van aanpalende straat?
 u  Zijn de gegevens in GIPOD correct ingegeven?
  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.
  Ruim genoeg
  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.

Bestek
• Hierin staan alle verplichtingen van de aannemer omschreven. 
 Alles in het bestek kan worden afgedwongen op straffe van een pv 
• Probeer zoveel mogelijk in het bestek te laten opnemen (kalenderdagen, 
 bereikbaarheid, toegankelijkheid, communicatie, opslag werfmateriaal)
• Bijkomende minder hindermaatregelen. Vb. de weg moet tussen 
 15 juli en 15 augustus opengesteld worden
• Wanneer wordt het bestek en de aanbesteding gepubliceerd? 

Enkele mogelijkheden bovenop het standaardbestek: 
  Formuleer de duurtijd van de werken in kalenderdagen i.p.v. in werkdagen
  Garantie op bereikbaarheid van bedrijven
  Steeds verkeer toelaten wanneer technisch mogelijk
  Platen of bruggen leggen om de toegang te garanderen
  Bestemmingssignalisatie voorzien
  Doorgedreven fasering
  Werken verbieden tijdens bepaalde periodes
  Andere inspanningen om de hinder te beperken (opkuis werven, opslag werfmateriaal)

Startdatum en uitvoeringsperiode 
(In de regel 2 tot 3 maanden na het aanstellen van de aannemer)

• Niet vlak voor de winter of verlofperiodes starten, liever erna
• 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

Fasering en omleiding
• Denk in routes
• Ga voor de meest efficiënte oplossing
• Onderscheid (zwaar) doorgaand verkeer en lokaal verkeer
• Hou rekening met specifieke bereikbaarheidsnoden
• Hou rekening met technische redenen
• Bekijk mogelijkheden voor lokaal verkeer 
• Ontwerp realistische routes en organisatie (kunnen vrachtwagens leveren, 
 zal de aannemer niet meer plaats innemen dan voorzien? Etc.)
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Signalisatie
• Volledig
• Duidelijke signalisatie naar handelaars
  Afgetoetst met de ondernemers
  Volledig
  Duidelijk en eenvoudig
  Gemakkelijk aanpasbaar aan gewijzigde situaties

  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 nog enkele 100’en
 meters doorrijden tot bepaalde handelszaken. Dit werkt in vele gevallen als 
 afschrikkingsmiddel.

Communicatie
• Stimuleer ondernemers om te communiceren
  Omleidingsroutes
  Parkeermogelijkheden voor klanten, leveranciers, personeel
  Leveranciers inlichten
  Sociale media gebruiken
  Pers = gratis aandacht
  Communiceer positief: ‘wij blijven bereikbaar’
  Geef de klant het gevoel van dankbaarheid, omdat hij of zij de werf trotseert

BIJ LANGDURIGE HINDER

• Geef de ondernemer de tijd om zich voor te bereiden. 

• Voorzie duidelijke informatie en communicatie vooraf en 

 tijdens de hinder. UNIZO beschikt over een standaardpresentatie

  die hiertoe kan gebruikt worden.

• Werk bereikbaarheidssignalisatie uit, zodat klanten en 

 leveranciers vlot ter plaatse geraken, het zoekverkeer 

 beperkt blijft en het verkeer zoveel mogelijk uit de werfzone blijft.

• Voorzie één aanspreekpunt.

• Hou in de bestekken rekening met eventuele specifieke noden

 voor ondernemers. Bijvoorbeeld: een begrafenisondernemer

 moet steeds kunnen binnenrijden.

• Denk proactief, ondersteun en begeleid de ondernemers.

• Voer correcte gegevens in GIPOD in, zodat de ondernemers 

 die hinder ondervinden recht hebben op een hinderpremie.

• Organiseer een infoavond of infomarkt specifiek voor 

 ondernemers tijdens de ontwerpfase en in aanloop naar de start 

 van de werken (na aanstelling van de aannemer). 

 Samen met UNIZO kunnen tips gegeven worden over hoe 

 om te gaan met openbare werken als ondernemer.

• Gebruik sociale media, zoals een WhatsApp groep met een 

 aantal (afgevaardigden van) stakeholders voor snelle 

 informatie-uitwisseling.

CHECKLIST COMMUNICATIE
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Acties
• Zet ondernemers en lokale werkingen aan tot het organiseren van acties
• Stimuleer het gemeentebestuur om bij te dragen aan acties
  Budget
  Logistiek
  Communicatie- of advertentieruimte

LOV & leden
• Afweging leden vs. niet-leden
  Individuele vragen en tussenkomsten enkel voor leden
  Zie een ruimere samenwerking met de gemeentebesturen tijdens wegenwerken 
  als een opportuniteit voor nieuwe leden

• Organiseer een ondernemerscafé bij een zaak in de werfzone 
 (eventueel over de werf)
• Deel de UNIZO-snelwijzer “hoe omgaan met werken in je buurt” uit
• Communiceer wegenwerken met een ruimere impact ook 
 naar de LOV’s en leden van omliggende gemeenten

BIJ KORTE HINDER
• Voorzie duidelijke informatie en communicatie   voorafgaand aan de hinder, indien deze  hinder gepland is. 
 Bijvoorbeeld: wielerwedstrijden hebben een grote impact op de omgeving, zeker als het een wedstrijd met plaatselijke rondes is.  Als een ondernemer dit weet kan hij zijn  leveringen of omhalingen hierop afstemmen.

• Is de hinder niet gepland maar toch  ingrijpend? Probeer toch je ondernemers  op de hoogte te brengen van de geschatte   duur van de hinder en de impact ervan.

CHECKLIST COMMUNICATIE
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