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De gemeente Evergem verleende op 21-02-2022 de omgevingsvergunning aan Veneco voor de
infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Rieme Noord Callemansputtewegel. In juni stelden we de firma
Hertsens Infra NV aan voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken.
Situering
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Evergem toonde een behoefte aan ruimte voor
lokale bedrijvigheid. Door de goede ontsluiting en de nabijheid van de bestaande bedrijvenzones werd
gekozen voor de zone tussen de R4, Zonneweg, Callemansputtewegel en de Haven van Gent.
Infrastructuurwerken
Hertsens Infra NV startte op 19 augustus met de afbraakwerken en voorbereiding
van de werf. Vandaag geven we het startschot voor de effectieve realisatie van de
riolering, wegenis en nutsvoorzieningen op het nieuwe bedrijventerrein. Er wordt
een collectieve regenwaterinfrastructuur aangelegd voor de toekomstige
bedrijven en de terreinen worden bouwrijp gemaakt. De wegenis en het fietspad
worden aangelegd en ontsloten via de Zonneweg in samenwerking met North Sea
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Port. De werken worden tegen de zomer 2023 voltooid.
Mobiliteit
De ontsluiting van het bedrijventerrein gebeurt via de Zonneweg waarlangs de R4 vlot en gemakkelijk
bereikbaar is. Ten westen en ten noorden van de weg leggen we een vrijliggend dubbelrichtingfietspad aan
in asfalt. Op het einde van de 7 meter brede weg komt een rondpunt voor enerzijds een vlotte
keerbeweging en anderzijds de ontsluiting van het bestaande garagebedrijf. Hierdoor wordt de aanpalende
woonkern ontlast van alle vrachtverkeer.
Interesse in een perceel?
De zone is bestemd voor bedrijvigheid op lokale schaal met een ruimtevraag van +/- 2.000 m2 tot 15.000
m2. De definitieve indeling gebeurt op basis van de vraag van de kandidaten.
Wie graag op de hoogte wordt gehouden van de start van de verkoop (vermoedelijk voorjaar 2023), stuurt
een mailtje naar wendy.vanlaere@veneco.be.
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Veneco
is een intergemeentelijke vereniging van 21 gemeenten rond Gent: Aalter, Assenede, De Pinte
Destelbergen, Deinze, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruisem, Lochristi, Lievegem, Maldegem, Melle,
Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.
Naast de kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening gaat Veneco uit van nieuwe noden van de
gemeentebesturen door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het opzetten van een regionale
werking. Veneco bevordert de samenwerking tussen haar vennoten en realiseert projecten van
gemeentelijk belang zoals het aanleggen van en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen, het
oprichten van bedrijfsverzamelgebouwen, het realiseren van woningprojecten of herbestemmingsprojecten.

