
OMGEVINGSAANLEG OUDE LEIELAAN
EN INKOMZONE AZ DELTA



INHOUD

Geplande werken

 Fasering



GEPLANDE WERKEN



VOORZIEN PROJECT

Omgevingsaanleg Oude Leielaan en inkomzone AZ 
Delta omvat volgende werken:

Aanpassen van de nutsleidingen

Heraanleg van de riolering

Heraanleg van de wegenis

Aanleg van de parkzone

Aanleg van de inkomzone AZ Delta

Contour van het project:

de inkomzone AZ Delta met de Oude 
Leielaan tussen de Rijselstraat en de 
Warande + eerste deel van de Blekerijvesting



GEPLANDE WERKEN: AANPASSEN NUTSLEIDINGEN

Alle bovengrondse nutsleidingen worden ondergronds gebracht.

In dienst stellen van nieuwe nutsleidingen.

Uit dienst stellen en opbreken van oude nutsleidingen.



GEPLANDE WERKEN: HERAANLEG RIOLERING

De bestaande (gemengde) riolering wordt 
volledig opgebroken.

De nieuwe riolering wordt aangelegd 
volgens het principe ‘gescheiden riolering’.

Aparte leiding voor DWA (rood) en 
RWA (blauw)

De nieuwe riolering watert af richting de 
Rijselstraat en sluit aan op de riolering van 
de Rijselstraat.

De woningen, de school en het ziekenhuis 
worden volledig afgekoppeld en 
aangesloten op de nieuwe riolering.



GEPLANDE WERKEN: HERAANLEG WEGENIS EN
INKOMZONE AZ-DELTA

De bestaande wegenis wordt volledig 
opgebroken en heringericht met oog op 
vergroening en ontharding. 

Voor de heraanleg van de wegenis 
worden volgende types van verhardingen 
aangewend:

Uitgewassen beton

Wordt gekleurd om trage zones 
(=zone met veel zwakke 
weggebruikers) aan te duiden.

Asfalt

Betonstraatstenen

Betontegels



GEPLANDE WERKEN: HERAANLEG WEGENIS EN
INKOMZONE AZ-DELTA

Technische uitwerking wegenis ‘Parkzone’:

Rijweg/wandelweg voor ingang ziekenhuis: 
uitgewassen beton

Rijweg/wandelweg voor ingang 
doktersparking: asfalt

Technische uitwerking wegenis ‘Oude Leielaan’:

Rijweg: asfalt en uitgewassen beton

Parkeerplaatsen: betonstraatstenen

Voetpad: betontegels

Technische uitwerking wegenis ‘Blekerijvesting’:

Rijweg: uitgewassen beton en 
betonstraatstenen

Voetpad: betontegels



GEPLANDE WERKEN: PARKZONE

De bestaande parking voor het 
ziekenhuis wordt omgevormd tot een 
parkzone om onder meer volgende 
functies te vervullen:
Creëren van een kwalitatieve groenstructuur in 

de stad

Continuïteit van de fiets- en 
voetgangersverbinding

 Verminderen van de hoeveelheid aan verharding

 Aanplant van bomen ( deels bestaande bomen-
deels nieuwe)

 De wadi’s zorgen ervoor om het hemelwater ter 
plaatse te laten infiltreren



GEPLANDE WERKEN: INKOMZONE AZ DELTA

De inkomzone voor het ziekenhuis 
wordt volledig vernieuwd als voorplein 
en wordt geïntegreerd in de groene 
structuur, langs de Oude Leielaan :
 Inkomzone en voorplein worden uitgevoerd in 

uitgewassen beton 

 Er blijven enkele parkeerplaatsen (9) voor 
kortparkeren vlakbij de toegang en 
spoedafdeling, parkeren voor ambulances (3) en 
politie(2)

Direct palend aan de inkom wordt ook een ruime 
fietsenstalling (40) ingericht 

Creëren van een meer kwalitatieve 
groenstructuur binnen de stad met reeds een 
aanzet op de kop van het plein en in de Oude 
Leielaan



FASERING



FASERING: FASE 1

Oude Leielaan:

Van Waalvest tot 
Blekerijvesting (kruispunt 
deels inbegrepen)



FASERING: FASE 2A

Blekerijvesting 

Kruispunt Oude 
Leielaan – parking

Beperkte deeltermijn



FASERING: FASE 2B

Blekerijvesting: 

Resterend deel 
Blekerijvesting



FASERING: FASE 3

Oude Leielaan:

Van Blekerijvesting 
(kruispunt niet inbegrepen) 
tot Warande (kruispunt 
ingegrepen)

Heraanleg parking/voorplein 
ziekenhuis 



MEER INFO & INZAGE

• Voor dit project is een Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend 

• Het openbaar onderzoek loopt van 28-08-2020 t.e.m. 26-09-2020

• Burgers kunnen deze aanvraag komen inzien na afspraak met:

Stad Menen / Dienst Omgeving / 056 529 204


