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Via het web

- Gemeentelijke website: mobiliteit en wegenwerken > 

wegenwerken > werken in uitvoering

https://www.koksijde.be/werken-in-uitvoering

- Tij-Dingen

- Sociale media (Facebook, Twitter)

- Nieuwsbrief over het concrete werk:

- www.koksijde.be

- Klik op ‘mobiliteit en wegenwerken’ en vervolgens op 

‘wegenwerken’ 

- Kies de juiste nieuwsbrief
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https://www.koksijde.be/werken-in-uitvoering
http://www.koksijde.be/


Via het gemeentelijk infoblad Tij-Dingen

- normaalgezien: gemiddeld 2 à 3 maandelijks info 

rond openbare werken

- afspraken met de dienst Comop: frequenter indien

noodzakelijk (bijv. vlak voor aanvang van 

nieuwe fase)
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Inzage plannen van de werken

- aan de balie de dienst technisch bureau 

(openbare werken) – 2de verdiep gemeentehuis

- op de website

- Aan de werfkeet
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Werfopvolging

- Bart Hubrecht– dienst technisch bureau

- gemeentehuis – 2de verdiep

- T 058 53 34 35

- F 058 53 31 16

Algemeen emailadres voor de werken bij de 

gemeente: wegenwerken@koksijde.be
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mailto:N34@koksijde.be


Op het terrein…
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Signalisatie handelszaken

- Oproep om zelf geen individuele bordjes op te hangen

>> handelszone wordt in geheel aangeduid

- Voor wie buiten het handelscentrum is gelegen en hinder 

ondervindt: 

>> zie website: zelf niets ophangen

https://www.koksijde.be/individuele-signalisatie-van-

handelszaken-tijdens-openbare-werken

Op het terrein… 

flyer

https://www.koksijde.be/individuele-signalisatie-van-handelszaken-tijdens-openbare-werken


Toegankelijkheid

- voetpaden worden zo kort mogelijk opengelegd

- parkeren: maximaal gebruik eigen oprit/garage (indien

toegankelijk)

Fase 1 (uitrit milieupark tot bestaand rondpunt)

- In en uitrit milieupark via Veurnestraat

- Parkeren: beperkte hinder

Fase 2 (resterend deel – 2a/2b)

- Doornhofstraat – Vanneckestraat: door fasering van 

de werken zal steeds 1 ingang bereikbaar zijn (fase

2a/2b)

- Parkeren: 

- terrein verkaveling bereikbaar

- Zone aan uitrit milieupark

Op het terrein 



Alle beetjes helpen…

- gemeentelijke huisvuilophaling: 

- de ophaling blijft gewoon doorgaan

- verzamel afval op goed bereikbare plaatsen

- help elkaar!

- bedrijfsafval

- Spreek lokatie af met je ophaler!

Op het terrein… 



Alle beetjes helpen…

- Openbare werken zijn hét geschikte moment voor

het vernieuwen – uitbreiden – aanpassen van 

nutsvoorzieningen

(water, electriciteit, gas, TV + internet, 

telefoon, riolering)

➢ Hiervoor dient u zelf de betreffende

nutsmaatschappijen te contacteren

Op het terrein… 



Aansluiting op de riolering

- algemeen principe = afkoppelen hemelwater

(zie advies afkoppelingsadviseur)

- als rooilijn = bouwlijn: zichtbare afvoerbuizen worden

aangesloten op RWA

- als voortuin: eigen infiltratiemogelijkheid op eigen 

terrein

->  Verplichte keuring van de private aansluiting op 

de riolering

Op het terrein… 



Tegemoetkomingen voor 
handelaars
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Hinderpremie

Sluitingspremie

Procedure

- Aanvraag via deze website

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie

- Werken zijn door de gemeente ingegeven in GIPOD, betrokken

handelaars/zelfstandigen (‘kleine ondernemers’) krijgen vanuit

Vlaanderen een brief

Info via de website, hinderpremie@vlaio.be of 1700-infolijn

Tegemoetkomingen voor kleine ondernemers

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie
mailto:hinderpremie@vlaio.be

