
www.sint-niklaas.be/tereken

Beste bewoner,

Uw geduld is herhaaldelijk op de proef gesteld in de aanloop naar het rioproject in uw straat of buurt, 
maar nu is het dan toch eindelijk zover. Op maandag 12 april gaat de spade in de grond!

Het is niet helemaal correct om te spreken van een ‘rioproject’. Want wat er staat te gebeuren is eigenlijk
veel meer dan dat.

De rioleringswerken zijn noodzakelijk en belangrijk, maar in essentie gaan de straten nabij de Sint-Jozefkerk
een volledige metamorfose tegemoet. Door de volledige heraanleg en vernieuwing van gevel tot gevel
ontstaat er een compleet nieuw uitzicht. Het openbaar domein wordt fraaier, groener en aangenamer om er
te wonen en te leven.

Verkeersveiligheid dragen we hoog in het vaandel. Daarom zetten we maximaal in op een duidelijke, 
comfortabele weginrichting voor alle verkeersstromen. Extra aandacht gaat uit naar de meest kwetsbare
groep, met name de jonge, zachte weggebruikers. In die zin worden schoolomgevingen extra in de verf 
gezet. Door de ruimte te structuren maken we die niet enkel leesbaar, maar ook aangenamer om erin te 
vertoeven.

In deze brochure vindt u een uitgebreide toelichting over de werken met heel wat praktische informatie. 
Heeft u nog vragen, ook tijdens de werken, neem dan contact op met de werfl eider of met onze diensten.
Ze zijn er om u te helpen. In normale tijden hadden wij graag deze toelichting gegeven in zaal Ons Huis in
de Schoolstraat, maar door corona is dit jammer genoeg nog niet mogelijk.

We doen, samen met de aannemer, al het mogelijke om de hinder tijdens de werken zo beperkt mogelijk te
houden en wij kijken nu al uit naar de feestelijke opening van de vernieuwde buurt volgend voorjaar.

Namens het stadsbestuur                                                                                     

Johan Verhulst                    Carl Hanssens           Lieven Dehandschutter          
algemeen directeur                 schepen               burgemeester    

Aan de bewoners van de Schoolstraat, Tereken, 
Knaptandstraat, Sint-Antoniusstraat, 
Verbindingsstraat, Watertorenstraat, 
Clement Heirmanstraat, Blokmakerstraat, 
Moerlandstraat, Klokkendreef, Abingdonstraat, 
Bokkenhof, August Nobelsstraat, Kongostraat, 
Kokkelbeekplein, Kokkelbeekstraat, 
Broedersstraat, Mgr. Stillemansstraat, 
Kardinaal Cardijnlaan, Hoveniersstraat, 
Gorinchemstraat, Koningin Astridlaan,
Prinses Jos. Charlottelaan, Parklaan
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Waarom deze werken?
- De aanleg van de nieuwe riolering vermindert het risico op wateroverlast aanzienlijk en dus ook 
 alle ellende die daarmee gepaard gaat.

- In de betrokken straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met een aparte
 afvoer van regenwater en afvalwater. Dat is belangrijk voor de waterzuivering op ons
 grondgebied. Doordat het afvalwater apart afgevoerd wordt naar het waterzuiveringsstation
 en niet langer vermengd is met regenwater, kan de waterzuivering effi ciënter gebeuren.

- De buurt wordt verkeersveiliger. De herinrichting van het openbaar domein is daar op afgestemd,
 met onder meer kwaliteitsvolle fi ets- en voetpaden. De invoering van eenrichtingsverkeer
 staduitwaarts zal de verkeersdruk verminderen.

- Bijzondere aandacht gaat uit naar de verkeersveilige herinrichting van de schoolomgevingen.
 De Watertorenstraat wordt een ‘schoolstraat’. 

- Het straatbeeld wordt aangenamer en fraaier, door de volledige vernieuwing van het openbaar
 domein van gevel tot gevel, evenals de nutsleidingen.

De aannemer en de opdracht
De werken werden toegewezen aan de fi rma BESIX Infra uit Schelle voor het bedrag van 3.156.635 EUR. 
De voorziene uitvoeringstermijn is 165 werkdagen.

De opdracht omvat de Schoolstraat, Tereken (kruispunt met de N70 inbegrepen), Knaptandstraat (tussen 
Blokmakerstraat en Schoolstraat) en Kongostraat.

De heraanleg
De bovengrond van Tereken, Schoolstraat en Knaptandstraat wordt volledig vernieuwd van gevel tot gevel. 
De Kongostraat krijgt na de rioleringswerken een volledig nieuw wegdek. De nutsleidingen verdwijnen 
onder de grond. Ook de openbare verlichting is volledig nieuw. U vindt alle detailplannen op 
www.sint-niklaas.be/Tereken. Dit zijn enkele accenten:

Knaptandstraat en Tereken
- Fietspad in bordeauxrode asfalt langs beide kanten van de straat.
- Parkeervakken in combinatie met boomplantvakken.

Schoolstraat
- Fietssuggestiestrook.
- Parkeervakken in combinatie met boomplantvakken.

Watertorenstraat
Inrichting als schoolstraat. Parkeerplaatsen voor ouders, die hun kinderen naar school brengen, worden 
voorzien op de parking aan de begraafplaats Tereken.

Kruispunt Tereken/N70
Dit kruispunt wordt volledig heringericht met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo komt
er ‘vierkant groen’. Dit betekent dat er in de werking van de verkeerslichten een fase voorzien is waarbij alle 
gemotoriseerd verkeer wordt stilgelegd op het kruispunt, zodat fi etsers en voetgangers volledig confl ictvrij
kunnen oversteken. Voor het comfort van de gebruikers van het openbaar vervoer is er een afgeschermde 
bushalte voorzien in de middenberm van de rijbaan.

Na de heraanleg is dit de verkeerscirculatie:
- Knaptandstraat en Tereken: eenrichtingsverkeer staduitwaarts.
- Schoolstraat: eenrichtingsverkeer richting Parklaan.
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De werken gaan van start op maandag 12 april 2021. De aannemer werkt in vijf grote fasen.

FASE 1: Knaptandstraat (exclusief kruispunt Schoolstraat): van maandag 12 april tot augustus 2021.

FASE 2: Tereken (exclusief kruispunt N70): van augustus tot november 2021.
Het kruispunt Schoolstraat/Tereken wordt midden september 2021 terug opengesteld voor het verkeer.

Fasering van de werken en verkeerssituatie
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FASE 3: Schoolstraat: van december 2021 tot maart 2022.

FASE 4: Kongostraat: augustus 2021.
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FASE 5: Kruispunt Tereken/N70: maart 2022. Meer info volgt.
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Fase 5

Er worden ook nog een aantal kleine ingrepen uitgevoerd ter hoogte van Dommeldreef en het Waasland 
Shopping Center. Deze werken zijn voorzien vanaf september 2021.
Let wel: de uitvoering is afhankelijk van verschillende factoren. De planning kan steeds bijgestuurd 
worden omwille van technische aspecten, de leefbaarheid, veiligheid van de omgeving en/of de 
weersomstandigheden. 

Voor de start van elke nieuwe fase krijgt u een bewonersbrief met detailinformatie in uw 
brievenbus. 
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Bewonersparkeren tijdens 
en na de werken
Indien uw woning tijdelijk niet bereikbaar is omwille
van de werken, kan u een tijdelijke bewonerskaart
aanvragen die geldig is voor de duur van de werken. 
Hiermee kan u parkeren in parkeerzone        (zie plan). 
De toelating bewonersparkeren kan aangevraagd 
worden bij de mobiliteitswinkel in het stadhuis, 
e-mail: parkeren@sint-niklaas.be, tel. 03 778 31 58.

Daarnaast kan u uw wagen ook kwijt op de 
nabijgelegen parkeerterreinen: het Kokkelbeekplein 
en de parking achter de kerk.

Na de werken worden de Blokmakerstraat, 
Clement Heirmanstraat, Verbindingsstraat, 
Watermolenstraat en Schoolstraat (deel tussen 
Tereken en de Parklaan) een blauwe zone (parkeertijd
beperkt met voorleggen van parkeerschijf). De zone 
bewonersparkeren (zone        bruin gekleurd op de 
kaart) wordt hiermee ook uitgebreid.

Bewoners van zone       kunnen een toelating
bewonersparkeren aanvragen. Deze kost 5 EUR voor 
een eerste voertuig en is drie jaar geldig. Een tweede 
toelating op hetzelfde adres kost 105 EUR per jaar.
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Hoe werkt de aannemer?
Het stadsbestuur laat sinds vele jaren rioleringswerken uitvoeren, ook in de binnenstad. Door de werkwijze
van de aannemer kan de hinder tot een minimum beperkt blijven. Zo wordt nooit de hele straat tegelijk 
opgebroken. De aannemer werkt in korte trajecten van ca. 50 meter. In die zone vinden de graafwerken
plaats, wordt de nieuwe riolering gelegd en gaat de sleuf terug dicht met een voorlopige steenslag-
verharding. Daarna schuift de werf door en beginnen deze handelingen opnieuw.

Dit schema toont u de volgorde van de werken meer in detail.

DEEL I

Speciale 
Technieken

Nutsleidingen
(andere opdrachtgevers)

DEEL II

1

0 2

3
Riolering

4

Opbraak

Steenslag
(minder hinder)

5
Huisaansluitingen

6
Lijnvormige 
elementen

7

8
Opritten + afwerking bermen

Fundering, ev.
onderlaag asfalt

VOLGORDE VAN WERKEN

9
Verhardingen
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U kan als bewoner steeds terecht bij de werfl eider om afspraken te maken in 
verband met leveringen/werken.

Er wordt steenslag voorzien zodat toegang voor handelaars gegarandeerd is.

De werfl eider is aanwezig en aanspreekbaar.
De werken worden gefaseerd uitgevoerd zodat de hinder tot een minimum 
wordt herleid.

De werfl eider houdt de planning op schema en stuurt bij waar nodig.

De aannemer organiseert de huisvuilophaling tijdens de werken.

Minder hinder
Minder hinder is niet hetzelfde als geen hinder. De aannemer probeert de hinder te beperken waar mogelijk.
Bij problemen is de werfl eider het eerste aanspreekpunt! Enkel bij hem krijgt u de correcte informatie.

Ophaling huisvuil
Wanneer uw woning in de werfzone ligt en niet bereikbaar is voor de ophaalwagens, mag u uw huisvuil 
blijven aanbieden volgens de planning van de ophaalkalender van MIWA. Zet uw afval buiten vóór 
6 uur de dag van ophaling of na 18 uur de avond voordien. De aannemer verzamelt de aangeboden
afvalfracties (huisvuil, PMD, papier en karton …) naar een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is. 
Dat geldt ook voor uw gft-container en diftar-container. Op de containers hangt een adressticker. 
Op die manier kan de aannemer de leeggemaakte containers terug aan de juiste woning plaatsen. Zorg er
daarom voor dat de sticker op uw container goed leesbaar is. U kan een nieuwe sticker aanvragen via 
0800 98 003 of info@miwa.be.

Veiligheid op de werf
Een rioproject omvat complexe infrastructuurwerken. Dat vraagt duidelijke afspraken inzake veiligheid. 
De aannemer voert de werken uit volgens een opgelegd veiligheidsplan. De werken zullen eveneens
opgevolgd worden door een externe veiligheidscoördinator.
Ook voor u als bewoner zijn er een aantal richtlijnen. Allereerst: vermijd indien mogelijk de werfzone! 
Indien u toch de werfzone betreedt gelden volgende regels:
• Zorg ervoor dat u bij het betreden van de werfzone alles ziet en hoort. Geen gsm of oortjes in werfzone.
• Alertheid ten alle tijden, ook na de werkuren! De werfzone is nooit een veilig speelterrein!
• Respecteer signalisatie en afsluitingen.
• Maak oogcontact bij naderen van zwaar werfverkeer.
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Afkoppeling op privédomein
Na de werken zal het afval- en hemelwater gescheiden afgevoerd worden. Daarom is het belangrijk dat ook 
uw afvalwater in de juiste afvoerbuis terechtkomt, zonder hemelwater. Daar moet u zeker rekening mee
houden bij nieuwbouw of als u uw woning grondig verbouwt. Wij weten dat dit niet altijd gemakkelijk is
voor bestaande woningen. Daarom willen wij u hierbij helpen.

- Gesloten bebouwing? De afkoppeling is niet verplicht als u hiervoor leidingen moet aanpassen binnenin 
uw woning. Dit is het geval voor de meeste gesloten bebouwingen. In dat geval zal er op het einde van het 
project een keurder langskomen die controleert of uw afvalwater op de afvalwaterafvoer aangesloten is. 
De kosten hiervoor worden door de stad betaald.

- De afkoppeling is wel verplicht in alle andere gevallen. U heeft hiervoor al bezoek en een voorstel 
gekregen van de afkoppelingsdeskundige. Als u de overeenkomst ondertekent en terugstuurt, vraagt u ook 
meteen ondersteuning aan voor deze afkoppeling. U kan hiervoor beroep doen op ons subsidiereglement 
en maximaal 1.500 EUR subsidie krijgen voor uitvoering van de afkoppeling. Op het einde van het project 
wordt ook uw woning gekeurd op kosten van de stad. Een conform keuringsattest is vereist om wettelijk in 
orde te zijn.

Meer info: www.sint-niklaas.be/afkoppeling
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Groene gevels
Uw buurt blauwgroen? Gewoon doen!

Blauw staat voor kostbaar water. Regenwater is te belangrijk om zo maar in de riolering te laten verdwijnen.
U kan er de auto mee wassen, planten gieten, de stoep of woning reinigen … Ook het overschot aan 
regenwater is nuttig. Het kan in de bodem dringen en het grondwater aanvullen en zo onze stad 
klimaatbestendig maken.

Groen staat voor natuur, ook in uw straat. Planten en bloemen geven zuurstof aan mens en dier en zorgen 
voor gezelligheid.

Wilt u ook een blauwgroene buurt? Dan hebben wij goed nieuws voor u: de stad steekt graag een handje toe. 
U voorziet de gevel, en onze aannemer en vrijwilligers zorgen voor de rest: de juiste klimhulp, planten op 
maat van uw gevel en een blauwe gevelton voor het regenwater. Een blauwgroene make-over waar niet
alleen uw buurt, maar ook het milieu bij gebaat is. Twijfel niet en schrijf u in voor onze actie ‘uw buurt 
blauwgroen? Gewoon doen!’

Meer info en aanvragen:
natuur@sint-niklaas.be
Tel. 03 778 31 90.
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BESIX Infra
- Projectleider: Jeroen de Beleyr (JDeBeleyr@besix.com)
- Werfl eider: Ewout Thierens (EThierens@besix.com)

NOODNUMMER: 0497 52 07 78.

Stadsbestuur Sint-Niklaas
- Dienst communicatie, communicatie@sint-niklaas.be, tel. 03 778 30 81.
- Projecten openbaar domein, miquel.pots@sint-niklaas.be, tel. 03 778 35 24.

Projectpagina
www.sint-niklaas.be/tereken

Contact

Informatie

Werfkeet

De werfkeet van de aannemer 
staat op de parking van de 
begraafplaats Tereken. Elke 
woensdag om 12.30 uur, voor 
de aanvang van de wekelijkse
werfvergadering, wordt er tijd
gemaakt voor vragen van de 
bewoners. U bent er welkom.

De werken worden uitgevoerd in
Knaptandstraat, Schoolstraat, 
Tereken en Kongostraat. Maar 
de omliggende straten kunnen 
hinder ondervinden.

Prinses Jos. Charlottelaan

Luccastr.

Verzusteringslaan

Pater Segersstr.

Schongau

Beneluxstraat

Tereken

Knaptandstr.

Verbindingsstraat

Broedersstraat
Abingdon s t raat

Kard inaal Cardijnln.

Gorinchemstraat Schoolstra at

Moerlandstr.

Tereken

dreef

Antonius-

straat
St.-

makerstraat  Blok-
Clement

Heirmanstr

str.

Kaarsen-

torenstraat
Water

Bokken

Klokken-
dr.Gerdapark

A. Nobelsstr.

P

Werfkeet
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Bekijk alle detailplannen op www.sint-niklaas.be/tereken

Knaptandstraat

Tereken

Schoolstraat
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