SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1311
van STEPHANIE D'HOSE
datum: 19 mei 2022

aan LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

N9 Gent-Eeklo - Heraanleg
De N9, de baan tussen Gent en Eeklo, is al lang toe aan een heraanleg. Na vele jaren
stilstand werd de heraanleg gepland voor 2022. De uitvoering ervan zou in 2022-2023
kunnen gebeuren, en daartoe zouden ook de nodige onteigeningen - vijftien woningen en
vijf (stukken van) bedrijven - in orde worden gebracht. Er werd wel al voorspeld dat dit
niet zonder slag of stoot zou verlopen. De regering had eerder 700.000 euro uitgetrokken
voor de onteigeningen.
1.

Welke stappen werden voorheen genomen in dit al lang aanslepende dossier?

2.

Kan de minister de huidige stand van zaken bezorgen?

3.

Welke nieuwe ingrepen zullen er gebeuren?

4.

Welke voorbereidende werken zijn al gebeurd?

5.

Welke stappen (administratief, procedureel etc.) werden al gezet?

6.

Welke stappen (administratief, procedureel etc.) moeten nog gezet worden vooraleer
de feitelijke werken kunnen beginnen?

7.

Welke timing wordt voor het volledige project gehanteerd?

8.

Welk budget trekt de minister uit voor de heraanleg?

9.

Ik verneem dat er onrust en onzekerheid is bij de bewoners uit de buurt waar de
onteigeningen plaatsvinden.
Hoe en wanneer worden de betrokkenen tijdig op de hoogte gebracht van de
onteigeningen?

LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

ANTWOORD

op vraag nr. 1311 van 19 mei 2022
van STEPHANIE D’HOSE

Het is niet geheel duidelijk om welk dossier dit gaat. Op de N9 in Eeklo wordt in 2022 2023 de herinrichting van de Leopoldlaan uitgevoerd. In Eeklo zijn verder werken gepland
aan de R43, de ring rond Eeklo. Daarom worden de vragen voor beide projecten
beantwoord.
De werken aan de Leopoldlaan in Eeklo
1-2.Op de N9 in Eeklo wordt in 2022 - 2023 de herinrichting van de Leopoldlaan
uitgevoerd. Hiervoor is één inneming nodig, maar niet van een woning.
De studie wordt getrokken door stad Eeklo. Deze is gestart in 2014. Daarna werden
een startnota en een projectnota opgemaakt, werd de omgevingsvergunning
aangevraagd en verkregen op 21/9/2019 en werd het technisch dossier en de
aanbestedingsbundel verder voorbereid. In 2020 waren de budgetten voorzien, maar
was het dossier niet klaar om gepubliceerd te worden. In 2022 werden de budgetten
opnieuw voorzien en intussen werd het dossier ook gegund. De start van de werken
wordt afgesproken met de aannemer.
3. Er worden vrijliggende fietspaden aangelegd en meer dan 180 bomen geplant. De
huidige toestand wordt gekenmerkt door één rijstrook in elke rijrichting en tussen de
rijstroken een veelal ongebruikte middenstrook. De betonverharding, die in slechte
staat is en geluidsoverlast veroorzaakt, wordt vervangen door een stillere
asfaltverharding.
4. De nutswerken zijn gestart februari 2022 en lopen tot het bouwverlof. Er zijn al enkele
bomen gerooid ter voorbereiding van de nutswerken.
5. Dit werd beantwoord onder vragen 1 en 2.
6. Er dient een onteigening door stad Eeklo gerealiseerd te worden. De gerechtelijke
procedure is hiervoor ingezet.
7. De werken duren één jaar. De start van de werken is af te stemmen met de aannemer.
8. Er is op het GIP van 2022 3,4 MEUR voorzien.
9. Er is slechts één onteigening nodig. De eigenaar is hiervan op de hoogte.
R43 ring rond Eeklo
1-2.In Eeklo zijn werken gepland aan de R43, de ring rond Eeklo, fase 1. Voor de fasen 3
en 4 zijn innemingen nodig. Voor dit project worden geen huizen ingenomen, wel
landbouwgrond, een deel van een opslagplaats van een bedrijf en delen van tuinen.
3. De lopende studie werd gestart in 2019. Intussen is de startnota en de projectnota
voor elke fase goedgekeurd. Voor fase 1 wordt de aanbesteding voorbereid. Voor fase
2 werkt AWV aan het technisch ontwerp. Voor fase 3 zijn de onteigeningsplannen in
opmaak. Voor fasen 3 en 4 loopt de opmaak van de project-MER.
4. Hieronder volgt een overzicht van de ingrepen per fase:
a. Voor fase 1: de aanleg van het kruispunt Industrielaan en de aanleg van ventwegen
en dubbelrichtingsfietspaden tussen Industrielaan en Nieuwendorpe, het afsluiten
van de Brugsesteenweg;
b. Voor fase 2: de aanleg van een fietstunnel onder de R43 en in de
Raverschootstraat;
c. Voor fase 3: de aanleg van een nieuwe ringweg tussen Nieuwendorpe en de
Tieltsesteenweg (N499) incl. brug over de Vaart van Eeklo, fietspaden langsheen
de Ring en de Vaart van Eeklo, een fietsbrug in de Tieltsesteenweg en over de R43;

5.
6.
7.

8.

9.

d. Voor fase 4: de aanleg van een nieuwe ringweg tussen Tieltsesteenweg (N499) en
Gentsesteenweg (N9), een nieuwe fietsbrug ter hoogte van Bogaertmoerstraat (de
verbinding voor actieve weggebruikers tussen het centrum van Eeklo en het Leen).
De voorbereidende werken voor fase 1, nl. de nutswerken starten dit najaar.
Er is een goedgekeurd PRUP, een plan-MER, een startnota en projectnota verkregen
voor de 4 fasen van de aanleg van de ring. Voor fase 3 en 4 is de aanmelding van de
project-MER incl. openbaar onderzoek voltooid.
Voor fase 1 is er nog het afwerken van de aanbestedingsbundel en de aanstelling van
de aannemer. Voor fase 2 is er de verderzetting van het technisch ontwerp, de
aanvraag van de omgevingsvergunning, het opmaken van de aanbestedingsbundel en
de aanstelling van een aannemer voor de werken. Voor fase 3 en 4 loopt momenteel
de project-MER. Voor fase 4 moet het onteigeningsplan opgemaakt worden op basis
van de resultaten van de project-MER. Daarna worden voor fase 3 en 4 de volgende
fasen doorlopen: de verderzetting van het technisch ontwerp, de aanvraag van de
omgevingsvergunning, het opmaken van de aanbestedingsbundel en de aanstelling
van een aannemer voor de werken.
Voor fase 1 starten de werken normaal gezien volgend voorjaar. Dit zal afhangen van
de vlotheid van de nog te doorlopen procedure voor de aanstelling van de aannemer.
Voor fase 2, 3 en 4 werken we voor elke fase verder volgens de voortgang. Op basis
daarvan zullen dan budgetten worden voorzien.
Er is op het GIP van 2022 2 MEUR voorzien voor fase 1 op het reserveprogramma.
Er zijn in fase 3 en 4 enkele onteigeningen voorzien. De eigenaars worden op de hoogte
gebracht zodra de onteigeningsplannen goedgekeurd zijn. Voor fase 3 is dat
waarschijnlijk dit najaar. Voor fase 4 kan dat pas na goedkeuring van de project-MER
en opmaak van het onteigeningsplan. Dit zal waarschijnlijk ten vroegste in het najaar
van 2023 zijn. De eigenaars getroffen door een inneming zullen per brief op de hoogte
gebracht worden. Daarna volgt een individueel gesprek om vragen te beantwoorden.

