
 

 
 

Aan de bewoners van Casinostraat, Broodstraat, Richard Van Britsomstraat, Boonhemstraat, Paul 
Snoekstraat, Collegestraat, Kleine Laan, Hofstraat, Stationsstraat en Regentiestraat 

 
 

Schoolomgeving: nutswerken en herinrichting 
openbaar domein 

 
Op maandag 6 mei 2019 gaan in de schoolomgeving, tussen de Hofstraat en de Stationsstraat, 
werken van start voor de vernieuwing van de nutsleidingen. Aansluitend wordt het openbaar 
domein grotendeels heraangelegd in functie van de verkeersveiligheid en van de realisatie van 
een winkelwandellus in het stadscentrum. 
 
 
Vernieuwen van de nutsleidingen (mei-september 2019) 
 
De nutswerken gaan van start op maandag 6 mei en lopen tot midden september 2019. Om de 
hinder zoveel mogelijk te beperken en de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, 
worden alle nutswerken uitgevoerd door één gemeenschappelijke aannemer, die één sleuf 
maakt voor alle leidingen. 
 
De aannemer werkt in verschillende fasen (zie plan in bijlage). De werf schuift geleidelijk op in 
de schoolomgeving, vanaf de Casinostraat en de Broodstraat richting Collegestraat. De timing is 
uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden en van de technische complexiteit van de 
werken. 
 
De nutswerken worden gecoördineerd door Fluvius. Het gaat concreet om de vernieuwing van 
de leidingen voor gas, elektriciteit en water, evenals de kabels van Telenet en Proximus. Ook de 
spanningspost in de Broodstraat wordt grotendeels vernieuwd. 
 
 
Huisaansluitingen (september 2019-februari 2020) 
 
Midden september zijn de sleufwerken achter de rug en start de aannemer met de 
huisaansluitingen. Daarbij worden er geleidelijk en over heel het traject putten in het voetpad 
gemaakt. Deze werken duren tot eind februari 2020. De aannemer werkt daarbij telkens aan één 
kant van de straat. 
 



Herinrichting openbaar domein (voorjaar 2020) 
 
In maart 2020 starten de werken voor de vernieuwing van het openbaar domein. Het gaat om 
de realisatie van de eerste fase van de winkelwandellus door de stadskern, met nieuwe 
voetpaden, de inrichting van een fietsstraat en de aanleg van verkeersveilige schoolingangen. 
De precieze keuze voor de herinrichting wordt de komende maanden gemaakt in overleg met de 
bewoners, handelaars en scholen. Over de praktische uitvoering wordt begin 2020 nog 
informatie bezorgd. 
 
 
Verkeerssituatie 
 
Algemeen is de schoolomgeving tijdens de werken beperkt toegankelijk met de wagen. Globaal 
is dit de verkeerssituatie: 
 
Fase 1 (6 mei tot 11 juni): verkeer mogelijk in Casinostraat (kant Stationsstraat), Richard Van 
Britsomstraat en Boonhemstraat. 
 
Fase 2A (11 juni tot 17 juni): verkeer mogelijk in Casinostraat (kant Hofstraat), Broodstraat en 
Richard Van Britsomstraat. 
 
Fase 2B (17 juni tot 1 juli): verkeer mogelijk in de Casinostraat en Broodstraat. 
 
Fase 2C (1 juli tot 12 juli): verkeer mogelijk in Casinostraat (kant Hofstraat) en Richard Van 
Britsomstraat. Deze fase werd nog toegevoegd om technische redenen. 
 
Fase 3 (16 augustus tot 13 september): verkeer mogelijk in Casinostraat en Broodstraat. 
 
Fase 4 (16 september tot 27 september): verkeer mogelijk in de volledige schoolomgeving. 
 
Omdat het om een schoolomgeving gaat, is er een regeling getroffen voor de toegankelijkheid 
voor de zachte weggebruikers. In elke fase van de werken blijft er langs één kant van de straat 
een voetpad beschikbaar voor voetgangers. Verder wordt er ook altijd gezorgd voor een vrije 
doorgang voor fietsers, op een brede fietscorridor, afgebakend met laag hekwerk. 
 
Wanneer de werfzone in de Casinostraat (kant Stationsstraat) ligt, wordt de Regentiestraat 
doodlopend op de Stationsstraat. Bestemmingsverkeer kan dan in de Regentiestraat (tussen 
Regentieplein en Stationsstraat) in twee richtingen rijden. 
 
Tijdens de huisaansluitingen (september 2019-februari 2020) is er opnieuw verkeer mogelijk in 
de schoolomgeving. In de zone waar de aannemer aan het werk is, blijft het parkeerverbod van 
kracht. 
 
 
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 (behalve grofvuil op aanvraag) 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 uw nieuwe diftar-container (vanaf 1 juli). Aan de zijkant van deze containers hangt een 
sticker met uw volledig adres, inclusief huisnummer. Op die manier kan de aannemer de 
leeggemaakte containers terug aan de juiste woning plaatsen. 
 
Informatie 
 
Stadsbestuur 
- Dienst communicatie: communicatie@sint-niklaas.be, tel. 03 778 30 81. 
- Projecten openbaar domein: joris.demaere@sint-niklaas.be, 03 778 36 19. 
 
Fluvius 
Stijn Dhaene, gsm 0473 34 67 44 (tot 5 juni). 
Frederik Van Vooren, tel. 09 263 44 83 (vanaf 6 juni). 
klachten.schelde-waas@fluvius.be 
 
Aannemer 
Fatih Kandemir, gsm 0484 29 45 62. 
info@mnf-tech.com 
 
Online 
www.sint-niklaas.be/winkelwandellus 
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