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Situering werken

Koning
Albertplein



Bestaande toestand



Project

Nutsmaatschappijen
Reeds uitgevoerd (2019)



Project
Proximus en Telenet
Vernieuwen telecommunicatieleidingen



Project
De Watergroep
Vernieuwen waterdistributienet



Project
Fluvius
Plaatsen van nieuwe moderne LED-verlichting
en herschilderen lichtmasten



Project (2020-2021)

Doel van het project

 Vervangen totaal verouderde riolering

 Aanleg gescheiden rioolstelsel

 Verbeterde buffering via kokers, + 263 m³

 Nieuwe volwaardige rotonde Koning Albertplein

 Aanleg fietssuggestiestroken in Leon Kreperlaan

 Aansluiten op toekomstig project Bergensesteenweg

 Verkeersveilige kruispunten met een vlotte 
verkeersafwikkeling
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Leon Kreperlaan - Koning Albertplein
Totaalplan met nieuwe inrichting 

Project



Project

Koning Albertplein
Nieuwe inrichting met volwaardige rotonde



Project

Leon Kreperlaan
Nieuwe inrichting met aansluiting 
Bergensesteenweg
(voor herinrichting gewestweg)



Project

Leon Kreperlaan
Nieuwe inrichting met 
aansluiting Bergensesteenweg
(na herinrichting gewestweg)



Profiel Leon Kreperlaan



Fasering - timing



Fase 1 – Leon Kreperlaan

Start: 18 mei 2020 



• Wegnemen van alle bestaande groenvoorzieningen 
langs Leon Kreperlaan en Koning Albertplein.

• Jammer genoeg moet de bestaande en alomgekende
treurwilg gerooid worden. Indien we dit niet zouden 
doen, zou de treurwilg in het midden van de rijbaan 
rond de rotonde komen te liggen.

• De inwoners zullen bij de keuze naar een nieuwe boom 
worden betrokken. We zullen een keuze aanbieden 
tussen 3 verschillende “gezondheidsbomen”, ter ere van 
alle slachtoffers van Covid19 en uit dank voor alle 
mensen, die zich ingezet hebben in de bestrijding van 
het corona-virus. Later meer nieuws.

• Het oorlogsmonument “Albert I” kan op dezelfde plaats 
blijven staan, omdat het ook in het nieuwe plan mooi 
op het middenplein van de rotonde zal staan.

• Het plein zal tijdens de werken dienen als werfzone.

• Verdere toelichting volgt …

Voorbereidende werken



Fase 2 - Koning Albertplein

Start: zodra gekend volgt update
(na bouwverlof – onder voorbehoud)



Einde der werken

Einde der werken: 2021, zodra gekend 
volgt update (onder voorbehoud)

Uitvoering fietssuggestiestrook: ±8 weken later na 
aanleg toplaag asfalt



Circulatie- omleiding



Fase 1 – lokale circulatie



Fase 1+2 – lokale circulatie



Fase 2 – omleiding doorgaand 
verkeer



Openbaar vervoer



Fase 1 – bussen 144-145 

Geen omleiding voorzien



Fase 2 – omleiding bussen 144-145

Omleiding via Albert Van Cotthemstraat – Stokerijstraat – Meibloemstraat
(de Meibloemstraat blijft eenrichtingsverkeer uitgezonderd voor bussen)



Omleiding fietsers 



Fase 2 – Omleiding fietsers



Willemen Infra nv
Booiebos 4
9031 Gent
(Contactgegevens werfleider worden later meegedeeld)

Contact aannemer 

Info over de werken
www.sint-pieters-leeuw.be/KreperlaanAlbertplein



Hinder door werken



Hinderpremie

• Subsidie via Agentschap Innoveren & 
Ondernemen

• Voorwaarden
 de hinderpremie is er voor kleine 

ondernemingen en richt zich voornamelijk op 
de detailhandel (‘winkeliers’), de horeca en 
diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk 
en direct klantencontact is

max 9 werknemers in dienst
 ernstige hinder door wegenwerken



• Hoeveel?
 hinderpremie € 2.000, max één keer per jaar 

per periode van hinder
 sluitingspremie € 80/sluitingsdag, na sluiting 

van minstens 21 opeenvolgende dagen 
gedurende de volledige looptijd van de werken

– Indien je recht hebt op een hinderpremie
 zal je een brief ontvangen van het Agentschap 

Innoveren & Ondernemen
 geen brief ontvangen, en je meent toch recht te 

hebben op de hinderpremie? Zie procedure 
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Hinderpremie



Hinderpremie

Vragen over hinderpremie

Agentschap Innoveren & Ondernemen

 Website: vlaio.be/hinderpremie
 E-mail: hinderpremie@vlaio.be
 Telefoon: 1700



Ophaalpunten huisvuil



Wanneer je huisvuilzakken buiten 
zetten?
• Niet voor 18u (dag voordien)

• Voor 6uur (dag zelf)

Ophaalpunten huisvuil



Ophaalpunten huisvuil

Fase 11

2

1. Bergensesteenweg x L. Kreperlaan
2. L. Kreperlaan x C. Vandeloockstraat

OPHAALPUNT
huisvuil
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1. Bergensesteenweg x L. Kreperlaan
2. L. Kreperlaan x C. Vandeloockstraat
3. Brusselbaan x grens werfzone

OPHAALPUNT
huisvuil

Fase1-2

Ophaalpunten huisvuil



Vragen

Vragen kan je sturen naar: 
info@sint-pieters-leeuw.be 

Wij bundelen voor jou de meest gestelde vragen waarvan je de antwoorden kan nalezen op
www.sint-pieters-leeuw.be/KreperlaanAlbertplein

Bijna altijd vind je daarin de antwoorden op de vragen die je hebt.

Wegens de COVID19 crisis zijn maatregelen opgelegd die de uitvoeringsperiode beïnvloeden 
waardoor het heden onmogelijk is om de voorziene einddatum van de werken mee te delen.


