Ontwerp nieuwe weginrichting klaar!
Benieuwd hoe Wampenberg,
Begijnhof en Wezenstraat er
binnenkort uitzien?

Wampenberg, Begijnhof en
Wezenstraat in nieuw jasje
Beste bewoner,

Hieronder een kort overzicht van de voorlopige planning:

Het ontwerp van de weg in Wampenberg, Begijnhof en
Wezenstraat is deﬁnitief klaar! In deze folder stellen we graag de
nieuwe inrichting aan je voor en blikken we alvast vooruit op de
planning van de werken.

• PROJECT 1: WEZENSTRAAT
(INCLUSIEF KRUISPUNT MET VRIJHEID)

EEN KORTE TERUGBLIK…
Voor het deﬁnitieve ontwerp was jullie inbreng van groot belang.
Daarom organiseerden we verschillende inspraak- en infomomenten:
• In het najaar van 2019 verzamelden we via een participatiemoment en een online enquête zowel bezorgdheden als
opportuniteiten voor veiligere en groenere straten.
• In september 2020 werden de voorontwerpen voorgesteld via
een folder en de website. Opmerkingen en bezorgdheden
werden verzameld en meegenomen in het verdere wegenisontwerp.
• Naast een veilig, groen en aantrekkelijk dorpscentrum krijgen
Wampenberg, Begijnhof en Wezenstraat ook een nieuwe
gescheiden riolering. In december 2020 brachten we de
bewoners via een infobrief en een video op de hoogte over de
rioleringsplannen en de afkoppelingswerken. Vervolgens kwam
een afkoppelingsdeskundige voorjaar 2021 bij iedereen langs
om de privé riolering in kaart te brengen. Bijna alle eigenaars
hebben ondertussen hun afkoppelingsdossier ontvangen.

WERKEN IN WEZENSTRAAT STARTEN.
IN 2022. BEGIJNHOF EN WAMPENBERG.
VOLGEN LATER..
Intussen is zowel het detailontwerp van de weg als dat van de
riolering voor Wampenberg, Begijnhof en Wezenstraat volledig
klaar. Nieuw is wel dat de Wezenstraat omwille van subsidies
voor de riolering apart zal worden aangepakt. Het project werd
om die reden opgesplitst in 2 afzonderlijke deelprojecten. In alle
straten zullen de riolerings- en wegeniswerken telkens vooraf
gegaan worden door aanpassingswerken van de nutsbedrijven.

- Begin september 2021: aanduiding aannemer
- Januari 2022: start werken nutsleidingen (beperkte hinder)
- Februari/maart 2022: start riolering- en wegeniswerken
Begin 2022 organiseren we voor de bewoners van de
Wezenstraat nog een apart infomoment waarop je alles te
weten komt over de timing en fasering, de veiligheid,
omleidingen en de bereikbaarheid van de woningen.
• PROJECT 2: BEGIJNHOF – WAMPENBERG
-

Juli 2021: indienen bouwvergunning
Begin 2022: aanduiding aannemer
Voorjaar 2022: start werken nutsleidingen
Start riolerings- en wegeniswerken: aansluitend aan de
werken van Wezenstraat (vermoedelijk eind 2022 - begin
2023)

Voor de bewoners van Begijnhof en Wampenberg komt er in
het najaar van 2022 nog een infomoment.

MEER INFORMATIE EN VRAGEN.
• Op onze website www.aquaﬁn.be/particulieren/
waar-werken-we/ARN3012.
• Of scan de QR-code hieronder.
• Krijg als eerste de updates via de digitale nieuwsbrief, schrijf
je in op de website.
• Contactcenter Aquaﬁn: 03 450 45 45 (van 8.00 tot 17.00 uur)
contactcenter@aquaﬁn.be
• Met speciﬁeke vragen over het nieuwe wegontwerp kan je
best terecht bij de technische dienst van de gemeente:
014 40 90 84 of technische.dienst@arendonk.be
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en gemotoriseerd verkeer maken in dezelfde
richting gemengd gebruik van de weg. Voor ﬁetsers
uit de tegenovergestelde richting komt er een
ﬁetssuggestiestrook. Bij de aansluiting met de
Hovestraat wordt de ﬁetssuggestiestrook dichter bij
het voetpad aangelegd om de veiligheid van de
afslaande ﬁetsers te verhogen.
De rijweg in Wezenstraat versmalt. Hierdoor kunnen
de voetpaden verbreden. De parkeerplaatsen voor
langsparkeren worden afgewisseld met meer
bomen dan nu.
De bushalte krijgt een verhoogd perron voor een
betere toegankelijkheid.
NIEUW: Oorspronkelijk was de parkeerstrook aan de
linkse (west)zijde voorzien. Gezien dit zorgt voor
conﬂicten met ﬁetsers uit de tegengestelde richting
werd de parkeerstrook nu aan de andere zijde van
de straat voorzien. De laad- en loszone voor Delhaize
blijft wel behouden aan de westzijde. Deze wordt
ingepast in het voetpad. Ter hoogte van het voet- en
ﬁetsweggetje aan het politiegebouw is geen
parkeervak voorzien wat de toegankelijkheid en
zichtbaarheid vergroot.
Het voorstel voor aparte ﬁetspaden werd niet
weerhouden omwille van de stedelijke context en
omdat dit conﬂicten zou geven bij de overgang naar
de ﬁetssuggestiestroken in Begijnhof en Vrijheid.

Wegproﬁel Wezenstraat

KRUISPUNT WEZENSTRAAT-.
VRIJHEID-BEGIJNHOF .
> Het kruispunt krijgt een asverspringing, waardoor

Wezenstraat meer haaks aansluit op het kruispunt
met Vrijheid en Begijnhof. De aansluiting versmalt
en het verkeer wordt op één rijstrook gebracht.
Er is geen voorsorteerstrook meer voorzien. Dit
heeft een remmend effect voor de automobilisten
die uit Wezenstraat komen. De versmalde aansluiting van Wezenstraat vereenvoudigt de
verkeerssituatie en verhoogt de veiligheid.
> Voor de ﬁetsers die tegen het verkeer in ﬁetsen,

wordt er een ﬁetssuggestiestrook aangelegd in
Wezenstraat. Ook in Vrijheid en Begijnhof komt er
een ﬁetssuggestiestrook.
> NIEUW: Het kruispunt wordt ingericht als

ﬁetsstraat, zodat ﬁetsers voorrang krijgen op de
automobilisten. Omwille van deze wijziging wordt
de bypass voor ﬁetsers vanuit Vrijheid richting
Wezenstraat achter de groenstrook weggelaten.
Deze wordt dan overbodig.

BEGIJNHOF .
> Ondanks de beperkte ruimte zullen de voetpaden in

Begijnhof verbreed worden tot minimum 1,5 m.
Langs beide kanten van de rijweg komen er ﬁetssuggestiestroken. De bushalte krijgt een verhoogd
perron.

PARKEERVAK

> NIEUW: Na de opmerkingen van De Lijn en de

burgers over de asverschuiving werd het concept in
Begijnhof herbekeken. Er werd gekozen voor iets
bredere voetpaden en een goede doorstroming van
de bussen. Hierdoor verdwijnen de asverschuiving
en de meeste parkeervakken voor kortstondig
parkeren.
Wegproﬁel Begijnhof
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BEGIJNHOF – WAMPENBERG .
> Automobilisten delen de rijweg met ﬁetsers,

waarvoor in beide richtingen ﬁetssuggestiestroken
worden aangelegd. Het voetpad kan daardoor
verbreden tot minimaal 1,5 m.
> De ﬁetssuggestiestroken lopen door over de

Wampbrug. Het voetpad zal ook hier langs beide
zijden van de weg minstens 1,5 m breed zijn.

PARKEERVAK
PLANTVAK

> Eens over de brug, lopen de ﬁetssuggestiestroken

over in volwaardige, vrijliggende ﬁetspaden die
met een haag worden afgescheiden van de rijweg.
Zo lijkt de weg smaller, wat een vertragend effect
heeft op het verkeer. De voetpaden worden
aangelegd met een breedte van 1,5 m.
> NIEUW: Langsparkeren in Begijnhof is beperkt

tot 1 afgebakend parkeervak voor kortstondig
parkeren.
> NIEUW: Om de veiligheid van de ﬁetsers te

garanderen bij de overgang van vrijliggend ﬁetspad naar ﬁetssuggestiestrook werd ter hoogte van
de brug over de Wamp een poorteffect voorzien.
De automobilisten die vanuit wampenberg naar
Begijnhof willen rijden dienen voorrang te geven
aan het tegenliggend verkeer. Het poorteffect
wordt benadrukt door een wegversmalling en
voorrangsborden.

DE HOREMAN .

PARKING WAMPENBERG .
(WISSEL) .

MOLEN.

> De parking aan Wampenberg krijgt een totale

make-over. Er wordt maar één toegang voorzien en
dit aan de zuidkant om conﬂicten met de oversteekplaats te vermijden.
> De parkeerplaatsen zullen enkel via de centrale

weg bereikbaar zijn. Dit is tegelijk een ventweg die
toegang geeft tot de molen en achterliggende
garages. Uiteraard worden de inritten die
uitkomen op de nieuwe parking, vrijgelaten.

VRIJLIGGEND FIETSPAD

> NIEUW: De breedte van de parkeervakken werd

herbekeken. Door de minimumbreedte van 2,5m
kunnen er 58 parkeerplaatsen voorzien worden
i.p.v. 50. Dit compenseert het wegvallen van de
parkeervakken in Begijnhof. De parkeerplaatsen
worden aangelegd in waterdoorlatende verharding
zodat het regenwater makkelijk in de bodem kan
dringen. Met enkele bomen krijgt de parking
bovendien een groene uitstraling.

RIJWEG ASFALT

WAMPENBERG .

> NIEUW: Voor de bereikbaarheid van de woningen

aanpalend aan de parking wordt een voetpad van
+/-1m breed voorzien. Het voetpadje Molenwiel
krijgt hierdoor een rechtstreekse aansluiting op de
parking.
> De bushaltes in beide rijrichtingen krijgen een

verhoogd perron. De halte die grenst aan de
parking krijgt ook een schuilhokje en een
ﬁetsenstalling. Deze halte wordt omgeven door
groen en geïntegreerd in de parking.
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Wegproﬁel Wampenberg

WAMPENBERG TER HOOGTE VAN .
ACADEMIE ARENDONK .
> Ter hoogte van de inrit van Academie Arendonk

wordt een verhoogde oversteekplaats aangelegd
die duidelijk zichtbaar is voor het aankomende
verkeer. Dat zal hierdoor snelheid minderen.
> Langs beide kanten van de weg wordt, waar

mogelijk, het ﬁetspad met een groenstrook
afgeschermd van de rijweg.

VRIJLIGGEND FIETSPAD

WAMPENBERG .

RIJWEG ASFALT

Academie
Arendonk

AANSLUITING MET HOKKEN .

PARKEERVAK
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WAMPENBERG – HOKKEN .
> De vrijliggende ﬁetspaden worden door een

groenstrook afgescheiden van de rijweg. Daardoor
lijkt de weg smaller en dat heeft een vertragend
effect op het verkeer.
> De voetpaden zijn 1,5 m breed. In beide rijrichtingen

WAMPENBERG .

krijgen de bushaltes een verhoogd perron. De halte
richting centrum krijgt ook een schuilhokje en een
ﬁetsenstalling.
> Verderop, nabij de aansluiting met Hokken, blijft de

ventweg behouden. Maar deze zone wordt wel
omgevormd tot een voetgangersgebied met een
groene invulling. Op de aansluitende parkeerzone
komen er enkele extra parkeerplaatsen bij.

PLANTVAK

> NIEUW: Om de zichtbaarheid van de ﬁetsers te

vergroten op het kruispunt met ’t Zand, wordt het
ﬁetspad dichter naar de rijweg van Wampenberg
gebracht en wordt de eerste parkeerplaats
geschrapt.

‘T ZAND .

v.u.: Kristof Hendrickx, Vrijheid 29, 2370 Arendonk

Gemeente Arendonk
Vrijheid 29, 2370 Arendonk
Tel. 014 40 90 84
technische.dienst@arendonk.be

