
Beste Middenstanders, 

Beste inwoners, 

 

Zoals aangekondigd wordt een gedeelte van de voetpaden in het centrum van Lede en Oordegem en 

Smetlede heraangelegd.  

 

Je zal misschien al gezien hebben dat de aannemer die deze werken uitvoert, de werkzaamheden 

vorige week is gestart in de Markizaatstraat.  

 

Wij trachten de hinder voor de handelaars, inwoners en de scholen tot een minimum te beperken en 

hebben bij de planning zoveel als mogelijk rekening gehouden met Vaderdag, Lede Zomert en de 

Solden. 

 

De verdere aanleg van de voetpaden is, in overleg met MRL en de aannemer, als volgt gepland : 

 

De voetpaden in de Markizaatstraat werden reeds vernieuwd. Momenteel worden de voetpaden in 

de (achterste) Kasteeldreef heraangelegd, vanaf de hoek Markizaatstraat tot de Kleine 

Ommegangweg om zo verder te gaan naar de Kasteelstraat. 

 

Eind juni en begin juli zullen de voetpaden in de Kleine Ommegangweg en reeds een gedeelte in de 

Bellaertstraat worden heraangelegd. 

 

Na het bouwverlof wordt gestart met het andere gedeelte van de Bellaertstraat en de Kasteeldreef.  

 

Verwacht wordt dat de voetpaden in de Kasteeldreef, vanaf de Kleine Ommegangweg tot aan de 

Markt zullen worden heraangelegd lopende de maand augustus.  

 

De werken zullen telkens worden uitgevoerd aan één kant van de straat, waarbij het materiaal van 

de aannemer de andere kant zal worden gestald. De aannemer tracht er zoveel als mogelijk voor te 

zorgen dat de voetpaden ’s avonds en tijdens het weekend minstens ‘begaanbaar’ zijn. Onder 

normale omstandigheden zullen de werken (uitbreken oud voetpad en aanleggen nieuw voetpad ) 

slechts 48 uren voor één deur plaatsvinden ( weekends niet inbegrepen ).  

 

De wegen blijven tijdens de werken toegankelijk voor doorgaand verkeer, maar er zal wel een 

tijdelijk parkeerverbod worden ingevoerd. 

 

Uiteraard gaan we uit van gunstige weersomstandigheden, maar regen en slecht weer, of andere 

uitzonderlijke omstandigheden kunnen deze planning nog in de war sturen.  

 

We houden jullie in elk geval van de verdere concrete timing op de hoogte en danken jullie reeds 

voor het begrip voor de ( beperkte )  hinder die deze werken met zich kunnen meebrengen. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Annelies De Meersman, schepen middenstand 

Dirk Rasschaert, schepen openbare werken 


