
Beste bewoner 

Al verschillende jaren zet het stadsbestuur sterk in op de veiligheid en het comfort van de fietsers. Dat doen we 
onder meer door de snelheid van het wegverkeer aan te pakken en door herkenbare schoolomgevingen aan te 
leggen, maar uiteraard ook door te voorzien in zoveel mogelijk nieuwe fietspaden.  

Daarom starten er op maandag 23 januari 2023 werken aan de Dendermondse Steenweg.  

De fietspaden in de Dendermondse Steenweg zijn verouderd en worden daarom vernieuwd in rode asfalt en 
aangepast aan de huidige normen. We leggen ook de voetpaden opnieuw aan in grijze betonstraatstenen 
en de straat krijgt een nieuwe asfaltlaag. We verhogen het kruispunt met de Kapelstraat in beton en ook de 
verkeersgeleiding aan het kruispunt met de Kettermuitstraat passen we aan.  

De werken duren tot eind oktober 2023. 

Waarom deze werken? 

l  De route Dendermondse Steenweg/Tereken vormt een belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen  
Sint-Niklaas en Tielrode/Elversele/Hamme, met dagelijks veel fietsende scholieren en werknemers. Het 
huidige fietspad is momenteel in slechte staat en biedt onvoldoende bescherming. 

l  We realiseren een aantrekkelijke en hoogwaardige fietsverbinding, waarbij veiligheid en fietscomfort 
centraal staan. Voor het ontwerp hebben wij samengewerkt met het provinciebestuur, het Vlaams Gewest 
en De Lijn. 

l  We kiezen voor twee enkelrichtingsfietspaden, onder meer omwille van de lintbebouwing en de aanwezige 
zijstraten. De nieuwe fietspaden zijn voldoende breed en comfortabel. 

l  De ontwerpers voorzien ook degelijke voetpaden, vergroening en goede inplanting van bushaltes. 
l  De huidige rijweg blijft, waar mogelijk, behouden. 

Meer informatie over het ontwerp en de gedetailleerde plannen kan u raadplegen op  
www.sint-niklaas.be/dendermondsesteenweg. 

Samen bouwen we aan de stad van morgen.

Namens het stadsbestuur                                                                     

Johan Verhulst     Carl Hanssens           Lieven Dehandschutter          
algemeen directeur    schepen               burgemeester

Aan de bewoners van de  
Dendermondse Steenweg, Tereken, Kapelstraat, 
Dommeldreef, Burrelstraat, Kiemerstraat, 
Kettermuitstraat, Oude Heirbaan, Smisstraat, 
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Fasering
Maandag 23 januari tot eind maart: fase D1 en D5: 

l Werken vanaf het kruispunt Kettermuitstraat tot aan het kruispunt met de tweede inrit (meest noordelijke)  
naar Industriepark-West. 

Begin april tot eind mei: fase D2:  

l Werken ter hoogte van Tereken, vanaf het kruispunt met de N70 (Prinses Jos.-Charlottelaan) tot net voor het  
kruispunt met de Kapelstraat.  

Begin juni tot eind augustus: fase D4: 

l Werken vanaf de Dommeldreef tot aan de meest noordelijke inrit naar Industriepark-West.  

Begin september tot eind oktober: fase D3:  

l Werken tussen de Dommeldreef en het kruispunt met de Kapelstraat. 

De timings van deze werken zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.
Per fasewissel en bij eventuele vertragingen van de werken houden wij u op de hoogte via bewonersbrieven. 

Fase D1 en D5 

De aannemer start op maandag 23 januari met werken in fase D1. De aannemer zal hier de voet- en fietspaden 
vernieuwen, inclusief boordstenen en fundering. Ook de rijbaan wordt vernieuwd en krijgt een nieuwe toplaag.  

In fase D5, meteen aansluitend op fase D1 zal de aannemer voet- en fietspaden vernieuwen, inclusief 
boordstenen en fundering. De rijbaan en de kantstroken blijven behouden. Ook enkele parkeervakken worden 
vernieuwd en er komen groenstroken.  

De ontwerpplannen kan u inkijken op www.sint-niklaas.be/dendermondsesteenweg.  
Meer info over fases D2, D4 en D3 ontvangt u tijdig voor de start van deze fases.
 

Ophaling van het huisvuil 
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. 

Op de containers (restafval en GFT) hangt een adressticker. Op die manier kan de aannemer de leeggemaakte 
containers terug aan de juiste woning plaatsen. Is uw sticker niet meer (goed) leesbaar? Vraag een nieuwe aan 
via MIWA of via het gratis nummer 0800 98 003.    
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Contact
U zal per fasewissel op de hoogte gehouden worden aan de hand van een bewonersbrief. Updates over de 
werken kan u volgen op www.sint-niklaas.be/dendermondsesteenweg.  

Vragen over bereikbaarheid woning en planning van de werken: 
 
l COLAS NOORD 
 Projectleider: Niels Ceulemans 
 niels.ceulemans.ext@colas.be 

 Werfleider: Yarne Florens  
 yarne.florens@colas.be 

 Tel. 03 360 87 60 

Vragen ophaling huisvuil:  

l MIWA 
 03 776 72 50 
 info@miwa.be 

Vragen ontwerp wegenis:  

l Contact techniek 
 03 778 36 00  
 contacttechniek@sint-niklaas.be

Meldingen:  

l Klantendienst Sint-Niklaas 
 03 778 30 00 
 klantendienst@sint-niklaas.be 
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