
Beste bewoner,

Vanaf maandag 4 april tot eind augustus 2022 worden er in Vijfstraten werken uitgevoerd. Het gaat om de
aanleg van verhoogde fi etspaden, de herinrichting van het kruispunt met de Vlasstraat en het aanleggen
van het glasvezelnetwerk Fiberklaar, in opdracht van Proximus.

Fiberklaar

Proximus legt in onze stad een nieuw glasvezelnetwerk aan, in verschillende fasen. 
Van maandag 4 april tot vrijdag 15 april vinden de werken plaats in Vijfstraten, tussen de Iepenstraat en 
de Vlasstraat. Het gaat om werken langs beide kanten van de rijbaan.

Wegenwerken Vijfstraten

Gelijktijdig met de werken van Proximus start de aannemer van het stadsbestuur. Hij gaat de
wegenis op Vijfstraten, tussen de Iepenstraat en Vlasstraat, volledig heraanleggen in functie van de
verkeersveiligheid. De rijweg wordt vernieuwd en er komen verhoogde fi etspaden van 1,70 meter breed, 
langs beide kanten van de rijbaan.

Aansluitend krijgt het kruispunt Klapperbeekstraat/Vlasstraat een volledige herinrichting, met onder
meer de aanleg van een middengeleider. De nieuwe, verkeersveilige inrichting van dit kruispunt moet de
oversteekbaarheid voor de zachte weggebruiker vergroten. Bovendien wordt hiermee het begin van de
stadskern geaccentueerd. Het doodlopende deel van de Vlasstraat gaat mee in de nieuwe aanleg.

De uitvoeringstermijn van het geheel loopt tot eind augustus 2022, met een onderbreking tijdens het 
bouwverlof (zaterdag 9 juli tot maandag 8 augustus). Over de verkeerssituatie tijdens het bouwverlof 
krijgt u nog een aparte bewonersbrief.

Alle detailplannen staan op www.sint-niklaas.be/Vijfstraten

Verkeerssituatie

De aard van de werken op en naast de rijbaan maakt het onmogelijk om nog gemotoriseerd verkeer toe te
laten. Daarom wordt Vijfstraten (N451) afgesloten vanaf maandag 4 april voor de volledige duur van de 
werken. Enkel voetgangers en fi etsers krijgen vrije doorgang. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de
werfzone.

Voor het doorgaand vrachtverkeer is er een wegomleiding voorzien via E34 en E17. De N70 is geen optie 
als omleidingsweg, vermits er op alle verbindingswegen tussen de N451 en de N70 een verbod geldt voor
vrachtwagens van + 3,5 ton.

Aan de bewoners van de 
Iepenstraat, Vijfstraten, 
Vlasstraat, Grote Heimelinkstraat, 
Nieuwe Molenstraat, 
Begijnenstraat, Sparrenhofstraat, 
Klapperbeekstraat, Huis Ten 
Halve, Turkyen, Uilenstraat, 
Rootputstraat, Repelstraat, 
Zwingelstraat, Lijnzaadstraat, 
Eduard Prissestraat, Gustaaf De 
Ridderstraat, Godschalkstraat, 
Olmenstraat en Geerstraat.

Maart 2022

HERAANLEG VIJFSTRATEN
HERINRICHTING KRUISPUNT
VLASSTRAAT/ 
KLAPPERBEEKSTRAAT



Ophaling huisvuil

Wanneer uw woning 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 de ophaling of na 
18 uur de avond voordien. De aannemer verzamelt de aangeboden afvalfracties (huisvuil, PMD, papier en 
karton, GFT) naar een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is. Dat geldt dus ook voor uw container 
met GFT en met gewoon huisvuil. Op de containers hangt een adressticker. Op die manier kan de aannemer 
de leeggemaakte containers terug aan de juiste woning zetten. 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.

Contact en informatie

Fiberklaar
080020079 (optie 2)

Aannemer
Van den Berghe nv - Aven Ackers 7 - 9130 Verrebroek
Projectleider: Stijn Van den Berghe, stijn@nvvdb.be
Werfl eider: Rik Van Laeken, rik@nvvdb.be

Stadsbestuur Sint-Niklaas
Klantendienst
03 778 30 30
klantendienst@sint-niklaas.be

Projectpagina
www.sint-niklaas.be/Vijfstraten

Namens het stadsbestuur            
                                                                         

Johan Verhulst                    Carl Hanssens           Lieven Dehandschutter          
algemeen directeur                 schepen               burgemeester    
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