
Erpekommerweg
Info- en participatiemoment

25/01/2022



Welkom. De vergadering start dadelijk.

Zet je microfoon uit als je niet aan het woord bent.

Na de presentatie kan je vragen stellen.

Steek het virtuele handje op als je het woord wilt. 

Klik daarvoor op het handje bovenaan je scherm.



Inhoud

▪ Welkom – schepen Raf Nelis/Sigrid Cornelissen

▪ Participatiekader

▪ Riolering

▪ Voorstellen

▪ Kruispunt Erpekommerweg/N73

▪ Deusterstraat

▪ Verkaveling Ellikommerdijk

▪ Vragen



Participatiekader

▪ Projectstuurgroep

▪ Mobiliteitscommissie

▪ Participatie bewoners



Riolering

▪ Onderzocht: in goede staat

▪ Lange termijn: afkoppeling

▪ Indien werken op eigen terrein:

gescheiden stelsel overwegen



Voorstellen herinrichting



Uitgangspunten

▪ Veiligheid/comfort fietspaden

▪ Snelheid verminderen

▪ Zoveel mogelijk binnen bestaande rooilijn

▪ Vademecum fietsvoorzieningen

▪ Behoud rijbaan

▪ Ontharding/vergroening



Afgelegd traject

▪ Ontwerp studiebureau
▪ Ontwerp eigen diensten
▪ Participatie
→ Studiebureau

▪ Opmaak plannen/lastenboek
▪ Gunning
▪ Info moment bewoners
▪ Uitvoering werken



Buiten bebouwde kom 70 km/u

Bebouwde kom 

Buiten bebouwde kom 50 km/u



Buiten bebouwde kom 

50 km/u



Buiten bebouwde kom - 50 km/u

▪ Behoud rijbaan

▪ Fietspad 2m

▪ Schuwzone 
(veiligheidszone)



Bebouwde kom 



Bebouwde kom

▪ Behoud rijbaan

▪ Gemengd fiets-
voetpad oostelijk

▪ Schuwzone westelijk



Buiten bebouwde kom 

70 km/u



▪ Vrijliggend enkelrichting

▪ Behoud rijbaan

▪ Vrijliggend fietspad 2m

▪ Schuwzone

Buiten bebouwde kom 70 km/u



Snelheidsremmende maatregelen

A

B

C

E

D



Voorrangsregeling

▪ Huidige situatie: voorrang van rechts

▪ Voorstel: voorrangsweg.



Timing

▪ Ontwerp studiebureau

▪ Ontwerp eigen diensten

▪ Participatie
→ Studiebureau

▪ Opmaak plannen/lastenboek
▪ Innames

▪ Vergunning

▪ Uitvoering werken

25/01/2022

December 2022



Grondinnames - procedure

▪ Plan per perceel

▪ Afspraak onderhandelaar

→ Start werken = afhankelijk van deze procedure



Aansluiting Baan naar Bree



Aansluiting Deusterstraat



▪ Heraanleg Deusterstraat: opgesplitst in 2 fases

▪ Fase 1: Pol Kip  rotonde Oostweg: start 
werken 2022

▪ Fase 2: Rotonde Oostweg Oudsbergen: 
momenteel onderhandelingen grondinnames

Start werken: na fase 1

Deusterstraat



Verkaveling Ellikommerdijk

▪ Beperkte ontwikkelingskansen 
Erpekom



Verkaveling Ellikommerdijk

▪ Verkaveling perceel is mogelijk

▪ Aanpassing (ligging) gemeenteweg aangewezen :
➢ Goede ruimtelijke ordening
➢ Opportuniteit zachte mobiliteit
➢ Verbinding Erpekommerweg/parking met

Erpekom-centrum voor fietsers en voetgangers.





Procedure

▪ Ontwerp gemeentelijk rooilijnplan (Gemeenteraad)

▪ Openbaar onderzoek
▪ start <30d na Gemeenteraad 
▪ Looptijd 30d

▪ Definitieve vastlegging gemeentelijk rooilijnplan 
(Gemeenteraad)
▪ <60d na einde openbaar onderzoek



Steek het virtuele handje op als je het woord wilt. 

Klik daarvoor op het handje bovenaan je scherm.

Vragen? Opmerkingen?




