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INFO



Panel 

Dirk De fauw, burgemeester
Mercedes Van Volcem, schepen Openbaar Domein

Maarten Vansteenhuyse, Afdelingshoofd Ontwerp & Planning
Jurgen De Meyere, Ontwerper Openbaar Domein

Steven De Waele, Projectleider Farys

Jonathan Brutin, Communicatie, moderator
Jean-Pierre Van Loocke, Communicatie, verslag



Verloop 

Verwelkoming  Dirk De fauw, burgemeester
en inleiding Mercedes Van Volcem, schepen 

Openbaar Domein

Toelichting project Maarten Vansteenhuyse, 
Afdelingshoofd Ontwerp & Planning

Vragen en Infostand



Situering project:



Wat verandert er: ontharding en vergroening

- Optimale ontharding en vergroening, rekening 
houdend met de parkeerdruk en de verkeersbelasting.

- 62 nieuwe bomen en 1800m² bijkomend groen.



Wat verandert er: groen

• 1800m² bijkomend onderhoudsvriendelijk groen met grassen, 
bloembollen, vaste planten en kleine heesters.

• Meer bloemen in het gras en rond de bomen.



Wat verandert er: bomen

• 62 nieuwe bomen.
• Verschillende soorten, juiste boom op de 

juiste plaats (ruimte, bodem,…).
• Aantrekkelijke bloei, herfstverkleuring, 

vorm,…



Wat verandert er: Verkeerscirculatie

- De Ploegstraat blijft 
tweerichtingsverkeer.

- De Marktstraat, Marktplein en 
Zeemansstraat worden enkelrichting.

- Fietsers kunnen in alle straten in 
dubbelrichting.

- Halfverharde weg voor het 
gemeenschapshuis voor plaatselijke 
bediening en hulpdiensten.



Wat verandert er: Marktplein, Marktstraat en Zeemansstraat

- Verkeerscirculatie, optimale ontharding en 
vergroening.

- Nieuwe openbare verlichting.

- Speelzone, nog te detailleren.

- Zitbanken en picknickbanken.

- Goede toegankelijkheid: maximale 
opstanden van 2cm.

- Materialisatie:
• kasseien voor de parkeerstroken.
• rijwegen in vlakke gezaagde kasseien.
• platines voor de trottoirs.



Wat verandert er: parkeren op het Marktplein, in de 
Marktstraat en de Zeemansstraat

- Behoud van langsparkeren op het 
Marktplein, aan de gevelzijde (veiliger).

- Minder haaks parkeren op het Marktplein.

- Herschikking parkeren in de Marktstraat 
(huidig 1-zijdig, nieuwe toestand 2-zijdig)



Wat verandert er: Ploegstraat

- Herschikking parkeren.

- Rijweg = 5,8 meter breed, excl. goten (nodig voor De Lijn).

- Nieuwe openbare verlichting.

- Materialisatie:
• tussen Heiststraat en Evendijk Oost identiek aan de 

Heiststraat.
• Tussen Evendijk-Oost en Isabellalaan is de rijweg in asfalt.



Type dwarsprofielen Ploegstraat



Wat verandert er: wegindeling

• Toegankelijke bushaltes

• Verlaagde boordstenen aan de opritten en oversteekpunten

• Afgescheiden parkeerstroken in kasseien, met bomen.



Heraanleg: gescheiden riolering

De Stad biedt een gescheiden stelsel aan tot aan de rooilijn, 
inclusief afkoppelingswerken op private percelen.

Een afkoppelingsdeskundige komt langs bij de open en halfopen 
bebouwing en maakt het afkoppelingsontwerp op.
De werken kunnen worden uitgevoerd door de collectieve 
aannemer, op kosten van Stad Brugge en TMVW-Aquario.



Voorlopige timing: nutswerken, aanleg gescheiden 
rioleringsstelsel en wegeniswerken:

• Nog in te plannen (Farys, Fluvius,…): saneringswerken nutsleidingen, met 
overkoppelingen gas, elektriciteit, … (alle woningen worden individueel 
bezocht).

• Voorjaar 2022: bezoek afkoppelingsdeskundige.

• September 2022: aanbestedingsprocedure met aanstellen aannemer 
infrastructuurwerken.

• Eind 2022/begin 2023: start wegenis- en rioleringswerken.
 Fasering in overleg met de aannemer en politie

• Streefdatum einde der werken: eind 2023



Procedure 



Vragen ? 

✓ Spreek alleen als u de micro krijgt.

✓ Graag naam, en waar u woont.

Infostand 

✓ Infopanelen en deskundigen bij de panelen

✓ Ruimte voor individuele vragen.



Bedankt voor uw aandacht 


