
SAMEN MAKEN WE DE STAD VAN MORGENN

Aan de bewoners van Collegestraat, Grote Markt, 
Stationsstraat, Reynaertgalerij, Casinostraat, 
Broodstraat, Richard Van Britsomstraat, 
Boonhemstraat, Regentiestraat, Kleine Laan, 
Hofstraat, Vakschoolhof

Beste bewoner,

Met de aanleg van de winkelwandellus willen wij de Stationswijk aantrekkelijker maken voor bewoners 
en bezoekers. Het uitzicht van de straten wordt groener, lichter en fraaier. Het wordt er ook veiliger voor 
de zachte weggebruikers.

Omdat we de hinder maximaal willen beperken, werd het traject van de winkelwandellus ingedeeld in 
vier fasen. Die fasen hebben elk een naam gekregen die verwijst naar een straatnaam of instelling in 
het gebied: Richard, Paul, Albert en Mercator. Meer info hierover vindt u op: 
www.sint-niklaas.be/winkelwandellus.

De fasen Richard en Paul gingen van start in juni 2020 en worden afgerond met de heraanleg van de 
Collegestraat. In deze infobrief vindt u praktische informatie over de uitvoering van deze werken.

De winkelwandellus maakt ook deel uit van een breder geheel. Zo staan onder meer de heraanleg van 
de Grote Markt, het Hendrik Heymanplein en de schouwburgsite op het programma.

Samen maken we een aangename stad op mensenmaat!

Namens het stadsbestuur,

Johan Verhulst                                     Carl Hanssens                          Lieven Dehandschutter
algemeen directeur                            schepen                                   burgemeester

AANLEG WINKELWANDELLUS 
IN COLLEGESTRAAT
Infobrief – juni 2021

Johan Verhulst                                     Carl Hanssens                          Lieven Dehandschutter
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Timing en fasering

De heraanleg van de Collegestraat gaat van start op maandag 28 juni. De werken worden uitgevoerd 
in drie fasen (zie ook plan op pagina 4).

 Fase  1:  Collegestraat 1 tot 22: 28 juni tot 13 augustus.
 Fase 2:  Collegestraat 22 tot 28: 6 september tot 18 oktober.
 Fase 3:  Collegestraat 28 tot Paul Snoekstraat: 11 oktober tot midden november.

De timing is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Bereikbaarheid van de woningen

Tijdens de werken is de Collegestraat slechts beperkt toegankelijk voor voertuigen, enkel voor 
plaatselijk verkeer en enkel buiten de werfzone (zie fasering). Ook garages die in de werfzone liggen 
zijn dan niet toegankelijk.

U kan als bewoner een tijdelijke bewonerskaart krijgen om te parkeren in zone 4 en 5 (zie plan 
stadskern). U kan deze tijdelijke kaart bekomen bij de mobiliteitswinkel in het stadhuis, na afspraak 
(www.afspraken.sint-niklaas.be) of tel. 03 778 30 00.

Geen doorgaand verkeer mogelijk, ook niet van fi etsers en 
voetgangers

Doorgaand verkeer is niet mogelijk in de Collegestraat, tijdens de volledige periode van de werken. 
Ook fi etsers en voetgangers, onder meer op weg naar de scholen en de academies, krijgen geen 
doorgang. De werfzone is gevaarlijk. Er zijn zware voertuigen en machines aan het werk. Wij kunnen 
de veiligheid van de zachte weggebruikers in de werfzone niet garanderen.

Fietsers en voetgangers kunnen de scholensite bereiken via de Parkstraat en Hofstraat.

Ophaling huisvuil

Wanneer uw woning in de werfzone ligt en niet bereikbaar is voor de ophaalwagens, mag u uw huis-
vuil 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) op een plaats die voor de ophaalwagens bereikbaar is. 
Dat geldt ook voor uw gft-container en uw diftar-container. Op de containers hangt een adressticker. 
Op die manier kan de aannemer de leeggemaakte containers terug aan de juiste woning plaatsen.

Minder hinder

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

Uitvoering (volgorde)

Contact

Aannemer Verbruggen bvba
 Contactpersoon op de werf: Wesley Claessens, wesley@verbruggenbvba.be
 Noodnummer: 0496 23 33 05.

Stadsbestuur
 Dienst communicatie, communicatie@sint-niklaas.be, tel. 03 778 30 81.
 Projecten openbaar domein, tim.verfaillie@sint-niklaas.be, tel. 03 778 35 21.

Projectpagina
www.sint-niklaas.be/winkelwandellus
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Fase 1 (Collegestraat 1 tot 22):

28/6/21 tot 13/8/21

1 week bouwverlof (19/7 tot 23/7)

30 werkdagen 

Fase 2 (Collegestraat 22 tot 28):

6/9/21 tot 8/10/21

25 werkdagen 

Fase 3 (Collegestraat vanaf nr. 30 

tot Paul Snoekstraat):

11/10/21 tot midden november

20 werkdagen

Winkelwandellus fase Paul:
timing Collegestraat

Bekijk dit plan in detail op 

www.sint-niklaas.be/winkelwandellus

Knop ‘Fase Richard en Paul’


