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PROJECTGEBIED

• Generaal Deprezstraat en Stasegemsesteenweg
tussen Politieke Gevangenenstraat en Magnoliastraat



KENMERKEN

• Lokale wegen type I: verbindende functie (enkel lokaal en niet regionaal)
– Weginrichting  2x1 rijvakken is aangewezen
– Maximaal toegelaten snelheid: 50km/u

– Metingen tonen aan dat dit niet gerespecteerd wordt

• Maakt integraal deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk

• Stasegemsesteenweg is prioritair bij de uitwerking van het gemeentelijk fietsnetwerk

• Belangrijke havens:
– Gavers
– Site De Mol: jeugd, sport en evenementen
– Handelszaken (Collruyt)
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DOELSTELLING

• Vernieuwing in aansluiting van het huidige project Bedrijventerrein Harelbeke – Zuid

• Vernieuwen van de verouderde wegenis (toplagen kws-verharding)

• Vernieuwen van de verouderde betonnen fietspaden => niet meer conform

• Nieuwe veilige fietsinfrastructuur met fietssnelweg
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TYPEDWARSPROFIELEN – Bestaande toestand
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TYPEDWARSPROFIELEN – Tussen Politieke Gevangenenstraat en
Colruyt
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TYPEDWARSPROFIELEN – Tussen Colruyt en doorsteek Gaverbeek
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TYPEDWARSPROFIELEN – tussen doorsteek Gaverbeek en
Magnoliastraat
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WEGENISPLANNEN

• Politieke Gevangenenstraat tussen Ommegangstraat en Generaal Deprezstraat

• Generaal Deprezstraat - Stasegemsesteenweg
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STAND VAN ZAKEN – TIMING:

• Ontwerp werd goedgekeurd in de gemeenteraad

• Aanbestedingsprocedure wordt opgestart

• Uitvoering bij voorkeur kort na de werken Bedrijventerrein – Eind dit jaar of maart 2022

• Uitvoering: 1 à 2 maanden
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WEGOMLEGGING

• Stasegemsesteenweg wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer (plaatselijk verkeer wordt maximaal
toegelaten)
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FASERING (IN KADER VAN PLAATSELIJK VERKEER & HANDELAARS)

• Voor de aanleg van de bushaltes, groenzones en andere plaatselijke uitvoeringen wordt de werkzone afgebakend
zodat plaatselijk verkeer ernaast mogelijk blijft

• Ook de aanleg van de rode asfalt voor het dubbel- en enkelrijrichtingsfietspad wordt afgebakend zodat plaatselijk
verkeer ernaast mogelijk blijft

• Affrezen en aanleg van de toplaag gebeurt in 2 fasen:
– Fase 1: tussen Politieke Gevangenenstraat en Acacialaan
– Fase 2: tussen Acacialaan en Magnoliastraat
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COMMUNICATIE

• Stad Harelbeke: https://www.harelbeke.be/
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VRAGEN?
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