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Diksmuide:
Riolering- en wegeniswerken  in de
Keiemdorpstraat, Streuvelstraat en

Oude Keiemweg.

Algemene informatie wegeniswerken
Bewonersvergadering: 1 juli 2015  20u
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Inleiding 20u

Evaluatie  Participatie 20u10

Globaal
Opmerkingen

Kwaliteitskamer 20u25

Toelichting nieuw ontwerp 20u30

Riolering
Tracé
Afkoppelingen

Bovenbouw
Vervolgtraject 20u55

Stand van zaken
Vervolg
Bewonerstraject
Start der werken

Verloop van de avond:



EVALUATIE PARTICIPATIE

Deel 1: De sterktes, zwaktes en kansen

Deel 2: Discussie over bepaalde zones binnen
projectgebied

Rijwegindeling bebouwde kom
Pleinfunctie
Schoolomgeving



Bepaal mee de koers van het Keiem
van morgen

Deel 1: De sterktes, zwaktes en kansen
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Evaluatie tabel
Selectie per plan, deelgebied…

EVALUATIE PARTICIPATIE



6

Schijfdiagrammen
Kleurverdeling per deelzone
Geeft algemeen beeld weer per deelzone:

Vb. rond groen plein aan ‘oude tramstatie’ zijn
veel positieve opm. gekomen -> in ontwerp is de
groenzone behouden.
Vb. Streuvelstraat, veel rood

EVALUATIE PARTICIPATIE
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EVALUATIE PARTICIPATIE
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Opmerkingen:
Positief

Bushaltes in het centrum
In het ontwerp worden ze uitgerust met een volwaardige
accommodatie: bushok + fietsenstalling + vuilbak.

Het aanwezige groen
De voorgestelde inrichtingsprofielen worden hier ook reeds als
positief gezien
Veel parkeergelegenheid
Speelruimte voor kinderen
Pleintje aan kerk en standbeeld

EVALUATIE PARTICIPATIE
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Opmerkingen:
Aandachtspunt

Ruimte voor diverse activiteiten, nood aan een plein
Er werden geen bijkomende hoogteverschillen aangebracht op het
plein.
Platte afboording van de rijweg.
Verschuiving van de bestaande rijweg waardoor groter plein
verkregen wordt.
Wegneembare paaltjes.

Invoeren blauwe zone thv handelszaken in centrum
Wordt bekeken binnen stadsbestuur voor globale aanpak binnen
Diksmuide.

EVALUATIE  PARTICIPATIE
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Opmerkingen:
Aandachtspunt

Tegenstrijdigheden omtrent groen: bepaalde bewoners willen
meer groen, anderen net minder…

Kwaliteitskamer is voorstander van kwalitatief groen en vind deze
bomen ook zeker een meerwaarde.
De kwaliteitskamer merkte op dat er te weinig groen was in het
eerste ontwerp -> groen schrappen = geen optie.
Bestuur heeft beslist om de karaktervolle platanen in Noordelijk deel
te behouden.

Rekening houden met mogelijkheid tot aanbrengen
feestverlichting

Wordt opgenomen (plein + invalspunten vh. dorp)

EVALUATIE  PARTICIPATIE
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Opmerkingen:
Aandachtspunt

Invoeren bijkomende zone 30 (Streuvelstraat – De la
Sernastraat)

Wordt niet weerhouden door bestuur.
In strijd met mobiliteitsplan.
Beperkte woonzone in deze locaties.

Voorzien van bladmanden
Bladkorven zijn in bespreking bij het bestuur voor een globale
aanpak binnen volledig Diksmuide: problematiek, ook privé
groenafval wordt hier gedeponeerd.

…

EVALUATIE  PARTICIPATIE
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Opmerkingen:
Negatief

Slechte zichtbaarheid Oude Keiemweg // Streuvelstraat // De la
Sernastraat

Door smallere rijweg kun je verder uit de straat rijden en zal de zichtbaarheid
verbeteren.
Versmalling van het kruispunt + overrijdbare zijstroken = beperken conflict
ruimte

Soms te weinig parkeerplaatsen
Thv. handelszaken dubbele parkeervoorzieningen = optimalisatie.

Te hoge snelheid
Versmallen rijweg
Aanbrengen fietssuggestiestroken

Te weinig vuilnisemmers

EVALUATIE PARTICIPATIE
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Opmerkingen:
Negatief

Mooiere inrichting rond standbeeld
Moderniseren rond standbeeld.

Vraag naar plein/park rond de kerk
Bestuur kiest om de begraafplaats te behouden.
Met voorgestelde ingrepen krijgt Keiem een gebruiksvriendelijker plein.
Bij onderzoek juridisch kader, kan pas 10 jaar na het gemeenteraadsbesluit met
een ontruiming begonnen worden.

Toegang brandweer en ambulance tot school niet mogelijk
Op heden werd advies gevraagd aan de brandweer  omtrent de school.

Niet optimale verlichting
Nieuwe verlichtingsstudie opgestart bij Infrax , in centrumzone wordt
aangepaste verlichting voorzien.

Bestaande drempels
Worden verwijderd.

…

EVALUATIE  PARTICIPATIE
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Deel 2: Insteek Profielvoorstellen
voorkeurprofiel stemde overeen met de
voorkeur van het bestuur.
Keiemdorpsstraat

Geen kleinschalige materialen
Boordsteen tss parkeerstrook en voetpad

EVALUATIE  PARTICIPATIE



EVALUTATIE  PARTICIPATIE

Optie 2: 1 x P , fiets achter P

Optie 3: 2 x P , gemengd verkeer
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Deel 2: Insteek Profielvoorstellen
voorkeurprofiel stemde overeen met de
voorkeur van het bestuur.
Schoolomgeving

Geen verkeerskundige opdeling

EVALUATIE  PARTICIPATIE



Schoolomgeving
Optie 1: smallere weg Optie 2:  BT

EVALUTATIE  PARTICIPATIE



Plein
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Kernzone:
Beperkt  tot ‘kerk’

Negatief tov. de fragmentatie (verschillende
deelzones)
Zone School – Kerk – Tramstatie opnemen.
Benadrukken oorspronkelijke kruispunt
Keiemdorpsstraat.  -> horizontale uitbreiding in 2e

fase.

KWALITEITSKAMER
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8
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Kernzone:
Bezorgdheid om fietsers -> asfalt tussenstrook
in minder aantrekkelijk materiaal. (-> kassei als
‘trage weg’)

‘Dorpspoort’ definiëren door
belevingskwaliteit via vergroening door te
voeren.  -> meer bomen

Nav.deze opm. werd bijkomend parkeeronderzoek verricht.
Op dinsdag, vrijdag (7u -10u – 13u -17u) en zaterdag (10u)
werd per zone geteld.
Steeds werd vastgesteld dat slechts 1/3 of minder van de
parkeerplaatsen in gebruik was.
Hierdoor zijn tov. oorspronkelijk ontwerp een 4 tal bomen
toegevoegd.

KWALITEITSKAMER



22

Vervolg:
Plannen dienen na ontwerpfase opnieuw voorgesteld worden aan
de kwaliteitskamer.

Gezien op heden enkele subsidies zijn voor de riolering in de
Keiemdorpsstraat en budgetten voor de bovenbouw voorzien zijn,
worden in de 1e fase enkel de Keiemdorpsstraat, Streuvelstraat
en Oude Keiemweg uitgewerkt.

In een 2e fase wordt de Wittepoortstraat en de Tervaetestraat
opgenomen incl. heropwaardering van de trage voetwegen en de
directe kerkomgeving.
De 2e fase is nog geen timing bekend en is afhankelijk van
rioleringssubsidies.

KWALITEITSKAMER
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Rioleringswerken
Regenwaterafvoer

ONTWERP - Rioleringswerken

Dishofhoekbeek

Lekedisbeek
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Rioleringswerken
Droogweerafvoer

Persleiding
Gravitaire leiding
pompstation Infrax
pompstation Aquafin
Overstort

ONTWERP- Rioleringswerken

Dishofhoekbeek

Lekedisbeek
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RIOLERING - AFKOPPELING

Er wordt gevraagd aan onderstaande personen om contact op te nemen met de afkoppelingsdeskundige

Afkoppelingsdeskundige: Geert Lambrecht Geert@burodeloof.be 0473/500891
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Er wordt gevraagd aan onderstaande personen om contact op te nemen met de afkoppelingsdeskundige

Afkoppelingsdeskundige:

Geert Lambrecht

Geert@burodeloof.be

0473 / 500.891

RIOLERING - AFKOPPELING
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8

- Zone 70 km/u buiten bebouwde kom

- Zone 50 km/u binnen bebouwde kom (zuidelijk deel)

- Schoolomgeving

- Kernzone

- Zone 50 km/u binnen bebouwde kom (noordelijk deel)

- Voormalige Tramstatie

- Zone 70 km/u buiten bebouwde kom

Wegeniswerken
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8

Zone 70 km/u buiten bebouwde kom

Wegeniswerken
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8

Wegeniswerken
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8

WegeniswerkenKruispunt Oostendestraat –
Keiemdorpsstraat - Ramboutstraat
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8

Wegeniswerken
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8

Zone 50 km/u binnen bebouwde kom (zuidelijk deel)

Wegeniswerken
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8

Wegeniswerken

Kruispunt  Keiemdorpsstraat -
Streuvelstraat
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8

Wegeniswerken
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8

-50km/u
- geen bovenlokaal functionele fietsroute.
- volgens gedifferentieerd snelheidsbeleid 70 -> 50km/u -> kernzone
- gemengd verkeer
- Beschikbare ruimte in bestaande toestand = 14m – 15,7m

Gemengd verkeer (met fietssuggestiestroken) :
- Noodzakelijke ruimte in ontworpen toestand = 13,7m

gemengd verkeer + 2x parkeren
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Schoolomgeving
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Schoolomgeving
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Kernzone
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Centrumzone – Horizontale uitbreiding

FASE 1
Rest FASE 2
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Wegeniswerken
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8

Zone 50 km/u binnen bebouwde kom (noordelijk deel)

Wegeniswerken
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8

Wegeniswerken
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Wegeniswerken
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Wegeniswerken
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Wegeniswerken
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Wegeniswerken
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8

Kruispunt Dodepaardenstraat
– Oude Keiemweg
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Stand project

Riolering opmerkingen ontvangen VMM
Opmerkingen participatiemomenten zijn verwerkt
Bovenbouw ontwerp opgemaakt
Laatste aanpassingen na bewonersvergadering 1/07 en
laatste afstemming De Lijn + definitieve materiaalkeuze

VERVOLGTRAJECT
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Vervolg:
Terugkoppeling met de Kwaliteitskamer (juli - augustus)
Rioleringsproject herindienen bij VMM (augustus -
september)
Oktober: indienen bouwvergunning
Timing afhankelijk

Goedkeuring voorontwerp bij VMM
Toekenning van Europese subsidie

Start werken in 2e kwartaal van 2016
Voorafgaand start werken nutsmaatschappijen (gebeurt
gecoördineerd)

VERVOLGTRAJECT
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Bewonerstraject:
Voor de start van de werken zal er een 3e

bewonersvergadering georganiseerd worden met de
aannemer wegeniswerken.
De eerste hinder zal de werken van de
nutsmaatschappijen zijn.

Beperkte hinder
Voetpadzone

In uitvoering blijvende communicatie via mailing /
bewonersplatform.
Buurtvertegenwoordiger kan gedeeltelijk deelnemen aan
de wekelijkse werfvergadering.

VERVOLGTRAJECT
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Nutsmaatschappijen
Indien nieuwe aansluitingen gewenst zijn moet dit zo snel
mogelijk aangevraagd worden aan de betreffende
nutsmaatschappijen. (duurt tot 3 maand)

Fasering van het project:
Verschillende fasen en deelfasen.
In samenspraak met de uitvoerende aanneming wordt
gedetailleerde fasering opgesteld.
Hier zal rekening gehouden worden met:

Omleidingswegen
Bereikbaarheid school en handelszaken

Logischerwijze zal bij lozingspunt afvalwater gestart worden.
Dit in Oude Keiemweg of aan de kerk bij het pompstation

Op de volgende informatievergadering wordt een gedetailleerde
planning meegedeeld.

VERVOLGTRAJECT
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Minder hinder maatregelen opgenomen in het bestek:
Algemene veiligheid

Voetgangerszone
Afsluiting werfzone herashekkens 1 m
Tijdens overkoppelingen zijn huizen met minder
hindersteenslagpad toegankelijk
Werf bereikbaar voor hulpdiensten.

1-fasige werkmethode
Opbraak loopt nooit verder dan 50 meter voorop
Na aanleg riolering: aanvullen met steenslag

Mits toestemming bestuur mag op meerdere
plaatsen tegelijkertijd gewerkt worden indien
blijvende activiteit is in alle deelfasen. (met 1fasige
werkmethode)

VERVOLGTRAJECT
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Op de hoogte blijven:

www.diksmuide.be\werkzaamheden

communicatie@stad.diksmuide.be

VERVOLGTRAJECT
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Kostenraming 4.487.155,77€

Infrax subsidieerbaar 1.118.954,75 €
Infrax niet subsidieerbaar 788.732,75 €
Diksmuide subsidieerbaar         115.937,25 €
Diksmuide / Infrax                      1.850.084,25 €

KOSTENRAMING


