
Aan de bewoners en handelaars van de Grote Markt,  
Onze-Lieve-Vrouwstraat, Onze-Lieve-Vrouwplein, Parkstraat, 
Parklaan (1-79), Houtbriel, Ankerstraat, Stationsstraat,  
Reynaertgalerij, Apostelstraat, Sint-Nicolaasplein, Sacramentstraat, 
Hendrik Heymanplein, Kokkelbeekstraat, Monseigneur Stillemans-
straat, Knaptandstraat, Plezantstraat (tussen O.-L.-V.-plein en 
Spoorweglaan), Grote Peperstraat, Nieuwstraat, Hemelaerstraat, 
Hofstraat, Vakschoolhof, Collegestraat. 

Infofolder – september 2022

NUTSWERKEN VERNIEUWING 
GROTE MARKT

Nutswerken vernieuwing Grote Markt starten op maandag 26 september 2022 

Geachte

Op maandag 26 september starten de voorbereidende nutswerken aan de Grote Markt. De nutswerken zijn een eerste 
stap naar de vernieuwde Grote Markt. 

Tijdens de werken wordt het projectgebied ingedeeld in verschillende zones. Elke zone wordt in een aparte fase 
aangepakt. Zo blijft de impact van de werken in tijd beperkt voor omwonenden. Verschillende aanbieders van 
nutsvoorzieningen zullen de aansluitingen voor elektriciteit, water, gas, telefonie en internet vernieuwen.  

De nutswerken zijn afgerond in mei/juni 2023. Daarna volgen de uitvoeringswerken.   

We kijken samen met u uit naar een prachtig vernieuwd stadshart.  

Namens het stadsbestuur                                                                     

Johan Verhulst  Carl Hanssens       Lieven Dehandschutter          
algemeen directeur        schepen burgemeester    

SAMEN MAKEN WE DE STAD VAN MORGEN



Fasering
Fase 1: Zone Houtbriel  
Grote Markt tot Ankerstraat 
Maandag 26 september 2022 tot en met zondag 9 oktober 2022  

Fase 2: Zone Kokkelbeekstraat 
Parklaan tot Kongostraat 
Maandag 10 oktober 2022 tot en met woensdag 26 oktober 2022 

Fase 3: Zone Parklaan 
Grote Markt 37 tot stadspark
Eind oktober 2022 tot half december 2022 

Fase 4: Zone Grote Markt zuid 
Hendrik Heymanplein tot Plezantstraat
Januari 2023 tot eind maart 2023 

Fase 5: Zone Grote Markt noord 
Stationsstraat tot Hofstraat
Eind maart 2023 tot eind april 2023 

Fase 6: Zone Grote Markt oost 
Houtbriel tot Grote Markt 37
Eind april 2023 tot eind mei 2023 

Fase 7: Zone Plezantstraat/Hofstraat 
Plezantstraat 135 tot Hofstraat 124
Eind mei 2023 tot juni 2023 

In deze brief lichten we alvast in detail de eerste twee fasen toe. Voor de start van fase 3 wordt er in de betrokken 
straten een nieuwe bewonersbrief bedeeld met meer details over de geplande werken.  

Alle timings opgesomd in deze brief zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden. 

Verloop van de werken  
 
Per zone graaft de aannemer van de nutswerken een sleuf van ongeveer 1,5 m breed en 1,5 m diep waarin alle nieuwe 
nutsleidingen een plaats krijgen (elektriciteit, gas, telefonie, water, netwerk …). Op sommige plaatsen moeten niet alle 
kabels vernieuwd worden en volstaat een kleinere sleuf. Na de nutswerken wordt de sleuf tijdelijk weer dichtgelegd.  

De timing per fase is de periode waarin de aannemer de nutsleiding voor de hele zone aanlegt in de sleuf.  
De huisaansluitingen op het nieuwe nutsnetwerk volgen een paar weken later. Elke woning wordt daarbij aangesloten 
op het nieuwe nutsnetwerk. Elke bewoner zal daarvoor apart aangeschreven worden door de nutsmaatschappijen. 
Hiervoor wordt telkens ter hoogte van de woning een kleine put in het voetpad gemaakt.

Bereikbaarheid  

Fase 1: Zone Houtbriel (maandag 26 september tot en met zondag 9 oktober) 

In de eerste fase werkt de aannemer in de zone Houtbriel: vanaf de hoek met Grote Markt 55 tot Houtbriel 31 en vanaf 
Houtbriel 1 tot en met Houtbriel 14. Er wordt ook een sleuf getrokken over de breedte van de straat. Hierdoor is de 
straat volledig afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van Houtbriel 33. De huizen die zich achter de sleuf bevinden, 
zijn bereikbaar langs de Kalkstraat. De hoek Kalkstraat-Ankerstraat blijft immers open voor doorgaand verkeer. 
Komende vanaf de Parklaan, bereikt u de Houtbriel langs de Moerlandstraat, Hospitaalstraat en Kalkstraat.  

Ook de parking van BNP Paribas Fortis blijft bereikbaar, langs de Kalkstraat. Hiervoor verwijderen we tijdelijk de 
paaltjes tussen de Kalkstraat en Houtbriel en brengen we de nodige signalisatie aan. 

Handelaars en horeca krijgen aparte informatie over bereikbaarheid voor hun leveranciers en klanten.  

Te voet of met de fiets aan de hand is er wel doorgang mogelijk over een tijdelijke loopbrug wanneer de aannemer niet 
aan het werk is. De Stationsstraat blijft bereikbaar vanaf de Grote Markt. 

Deze fase eindigt op zondag 9 oktober.

Fase 2: Zone Kokkelbeekstraat (maandag 10 oktober 2022 tot en met woensdag 26 oktober 2022) 

Op maandag 10 oktober start de aannemer van de nutsbedrijven met werken in de zone Kokkelbeekstraat. Hier wordt 
de straat in 3 delen aangepakt: fase 2A, 2B en 2C.  

In fase 2A, op maandag 10 oktober, is het kruispunt van de Kokkelbeekstraat met de Monseigneur Stillemansstraat de 
hele dag volledig afgesloten. Het eerste deel van de Kokkelbeekstraat is bereikbaar via de Grote Markt/Parklaan. 

In fase 2B, vermoedelijk vanaf dinsdag 11 oktober, voor 5 werkdagen, wordt er gewerkt in de Kokkelbeekstraat 
tussen de Monseigneur Stillemansstraat en de Kongostraat.  Beide kruispunten blijven open. Het eerste deel van de 
Kokkelbeekstraat is bereikbaar via de Grote Markt/Parklaan. Wegrijden kan via de Monseigneur Stillemansstraat.  
De rijrichting in de Kongostraat wordt tijdelijk  
omgedraaid.   

In fase 2C, vermoedelijk vanaf dinsdag 18 oktober,  
voor 7 werkdagen, werkt de aannemer tussen de  
Grote Markt/Parklaan en het kruispunt met de  
Monseigneur Stillemansstraat. Dit deel van de straat  
is dan niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.  
De handelszaken in het eerste deel van de 
Kokkelbeekstraat zijn bereikbaar via een doorsteek  
naar het Hendrik Heymanplein. Het deel van de  
Kokkelbeekstraat voorbij de Monseigneur Stillemans- 
straat, de Knaptandstraat en Tereken zijn bereikbaar  
via het Hendrik Heymanplein en de Monseigneur  
Stillemansstraat. De Kongostraat is dan bereikbaar  
via Monseigneur Stillemansstraat en Kokkelbeekstraat.

Handelaars en horeca krijgen aparte informatie over  
bereikbaarheid voor hun leveranciers en klanten. 
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Plan volledige fasering

Bekijk het volledige plan in detail op www.sint-niklaas.be/grotemarkt. 
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Nieuwsbrief 

Via bewonersbrieven informeren we de bewoners van de betrokken straten per fase  
over de uitvoering van de werken.  

Wil u alle updates over de verkeerssituatie tijdens het project Grote Markt blijven  
ontvangen in uw mailbox? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief verkeersinfo  
via www.sint-niklaas.be/verkeersinfo. U krijgt meteen ook info over andere werken in  
Sint-Niklaas. 

Handelaars en horeca-uitbaters kunnen zich inschrijven op een aparte nieuwsbrief,  
via www.ondernemeninsintniklaas.be. 

 

Contact
Vragen over het project kan u stellen via het contactformulier op www.sint-niklaas.be/grotemarkt of via  
03 778 35 74 (contact techniek).  

Vragen over de bereikbaarheid van uw woning en de planning van de werken:  algemeen contactnummer  
aannemer nutswerken, gsm 0484 29 45 62.  

Meer informatie en de laatste nieuwe updates over het project vindt u op 
www.sint-niklaas.be/grotemarkt.

Parkeren  

De parking onder de Grote Markt blijft tijdens de volledige duur van de nutswerken bereikbaar. 

Huisvuilophaling 

Wanneer uw woning in de werfzone ligt en niet bereikbaar is voor de ophaalwagens, mag u uw afval 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, GFT, papier en karton) 
op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is.   


