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Te behandelen dossiers

Goedkeuring aanvullend reglement naar aanleiding van 
tonnagebeperking (Waas en lokaal niveau) 
Goedkeuring aanvullend reglement naar aanleiding van 
volledige actualisering snelheidsplan
Goedkeuring aanvullend reglement naar aanleiding van 
herinrichting Vossekotstraat



Problematiek doorgaand vrachtverkeer Waasland
Probleem stelt zich reeds een dertigtal jaar (doortrekking 
N41?, Streefbeeldstudie provincie N403, Mobiliteitsstudie 
Interwaas ‘Mobiliteit over de weg in het Waasland’, buurtcomité 
Hoge Bokstraat,…)
Invoering Via-Pass sinds 1 april 2016
– Tolheffing momenteel op N70/E34/E17/R4/R1

Uitgebreide tellingen
– Conclusie: heel veel vrachtverkeer op noord-

zuidverbindingen in het Waasland
– Recente tellingen en controles leren dat er meer en meer 

doorgaand vrachtverkeer doorheen het Waasland rijdt   
Start werkzaamheden Oosterweelverbinding op Linkeroever 
met versmalde rijstroken en snelheidsbeperking van 70 km/u 
ter hoogte van Kennedytunnel sinds mei 2019.



Doelstelling

Zwaar doorgaand vrachtverkeer weren in het Waasland in 
functie van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid 
(doortochten, schoolomgevingen,…).
Bereikbaarheid voor plaatselijk vrachtverkeer maximaal 
behouden (belangrijk voor lokale bedrijven en  
bedrijventerreinen).
Integrale benadering van de problematiek (geen 
maatregelen die problemen naar nabijgelegen gemeente 
verplaatsen).
Maatregelen moeten politioneel handhaafbaar zijn.



Principiële goedkeuring kabinet 
Principieel akkoord om tonnageverboden op gewestwegen op te 
leggen mits voldaan aan volgende voorwaarden:
– Belang samenhang in de beperkende maatregelen
– Gecoördineerde invoering
– Afstemming controles tussen de politiezones 

Dit betekent rekening houden met visies en acties in de 
verschillende mobiliteitsplannen (wegencategorisering, bestaande 
tonnageverboden,…)
En ook lokale gemeentelijke noord-zuidverbindingen opnemen in 
oplossing (as Wijnveld, Sinaai richting Klein Sinaai, Hoge Bokstraat, 
as Driekoningenstraat-Lepelhoekstraat-Sint-Gillisbaan richting Sint-
Gillis-Waas, N451, Heihoekstraat).



Uitgewerkt scenario

Zone 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer, 
landbouwvoertuigen en autocars
Zone valt grotendeels samen met politiezone Waasland-
Noord uitgebreid met 4 N-Z takken op grondgebied Sint-
Niklaas
– As N451 (weg naar Nieuwkerken)
– As N403 (weg naar Stekene)
– As Driekoningenstraat-Lepelhoekstraat-Vrouw-

Mariastraat
– As Schrijberg-Wijnveld-Dries-Sinaaidorp-

Zwaanaardestraat-Weimanstraat



Keuze signalisatie

Zoneverbod 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer, 
landbouwvoertuigen en autocars
Keuze bord C21, gezien hoogte boete (afschrikeffect)

– Boetes bord C21 (tonnage beperking MTM) : 174 euro 
3de graad. 



Volgende stappen

Goedkeuring aanvullend reglement op het verkeer in de 4 
gemeenteraden
Goedkeuring aanvullend reglement door MOW (termijn 
van 60 dagen)
Plaatsen borden door gemeenten en AWV
Ambitie timing: september 2019.



Aanvullend reglement tonnage Sint-Niklaas

Naast volledige actualisering ook een bundeling van alle 
tonnagebeperkingen in 1 aanvullend reglement op het 
verkeer in Sint-Niklaas
Implementeren vrachtrouteplan 1 van de top 10 te 
ondernemen acties uit het mobiliteitsplan
O.a. opname Hoge Bokstraat, Nieuwkerkenstraat in lokale 
zone 3,5 uitgezonderd plaatselijk verkeer en 
landbouwvoertuigen



Tonnageplan Sint-Niklaas
Vrachtroutes korte termijn



Aanvullend reglement snelheid

Naast volledige actualisering ook een bundeling van alle 
snelheidsregimes in 1 aanvullend reglement op het 
verkeer
Implementeren snelheidsplan 1 van de top 10 te 
ondernemen acties uit het mobiliteitsplan
Opname voetgangersgebieden, woonerven, zones 30, 
zones 50 en bebouwde kommen
Toekomstgericht bijkomende uitbreiding zones 30 binnen 
de rondweg na aanpassing infrastructuur (kan ook door 
quick wins, bvb. snelheidssluizen)



Snelheidsplan



Detail snelheidsplan Nieuwkerken-Waas



Detail snelheidsplan Belsele



Detail snelheidsplan Puivelde



Detail snelheidsplan Sinaai



Herinrichting Vossekotstraat


