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Beste inwoner 

 

Zoals eerder al aangekondigd zullen we weldra ook de tweede fase van de werken aan het 
fietspad in de Breendonkstraat aanvatten, meer bepaald in de zone tussen de A12 en 
Baeckelmansstraat. In deze zone zullen we niet enkel het voetpad grenzend aan het fietspad 
vernieuwen maar maken we van de gelegenheid gebruik om meteen ook het voetpad aan de 
overzijde te vernieuwen en uit te breiden tot aan de Wolvenweg. 

 
Omwille van de belangrijke ontsluitingsfunctie van de Breendonkstraat en de aanwezige 
bedrijven en handelszaken, worden de werken opgedeeld in vier grote fasen. 
 
FASE 1 - Voetpad oneven zijde 
In een eerste fase wordt het voetpad aan de oneven zijde vernieuwd en uitgebreid tot aan 
de Wolvenweg. Voor deze werken zal de werfzone opgedeeld worden in kleinere deelfasen en 

zal het verkeer telkens nog in beide richtingen kunnen passeren. We stellen hier beurtelings 
doorgaand verkeer in, met tijdelijke verkeerslichten. Fietsers en voetgangers kunnen 
gedurende deze fase nog gewoon het bestaande fiets- en voetpad aan de even zijde gebruiken. 
Ook de huisvuilophaling zal gewoon kunnen blijven doorgaan, al wordt het afval best 
aangeboden aan de even zijde (de aannemer kan u hierbij uiteraard assisteren indien nodig).  
Verder blijft de hinder beperkt, al zal uiteraard wel ook steeds een parkeerverbod worden 
ingesteld ter hoogte van de werfzone. 

 

FASE 2 - Fiets- en voetpad even zijde – deel 1 
Hierop volgend worden het fiets- en voetpad aan de overzijde aangepakt. Dit gebeurt in twee 
afzonderlijke deelfasen. 
 
Tijdens een eerste deel van de werken wordt een gelijkaardige situatie ingesteld als tijdens 

werken aan de oneven zijde: 
 het verkeer zal ook dan nog in beide richtingen door kunnen (beurtelings doorgaand 

verkeer met behulp van verkeerslichten). 
 Ter hoogte van de werfzone wordt een snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld.  
 Voetgangers kunnen het nieuwe voetpad aan de overzijde gebruiken. 
 Fietsers wordt de keuze gelaten: 

o ze kunnen zich op de rijbaan mengen in het verkeer (de tijdelijke 

verkeerslichten zullen rekening houden met de iets tragere fietser). 
o ze kunnen gebruik maken van het vernieuwde voetpad aan de overzijde, 

weliswaar als voetganger (met de fiets aan de hand). 

 
De grens tussen deel 1 en deel 2 van deze tweede fase, zal in de loop van de voorafgaande 
werken worden bepaald, voornamelijk in functie van de filevorming richting A12 tijdens de 
spitsuren. Vermoedelijk zal de grens zich bevinden tussen de Wolvenweg en de parking van 

Hubo. 
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FASE 3 - Fiets- en voetpad even zijde – deel 2 
Een derde fase betreft de werken vanaf deze grens tot aan de A12. Tijdens deze fase zal het 
niet langer mogelijk zijn verkeer in beide richtingen toe te laten. Daarom zal er 
enkelrichtingverkeer worden ingesteld ter hoogte van de werfzone: 

 
 enkel verkeer komende van de A12 wordt toegelaten 
 het verkeer in de andere richting volgt een omleiding via de Baeckelmansstraat en 

Brielen (vrachtwagens) of via de Dendermondsesteenweg. 
 
Fietsers zullen wel nog in beide richtingen toegelaten worden aangezien een lokale omleiding 
niet mogelijk is. De aanwezigheid van fietsers in beide richtingen zal zeer duidelijk gesignaleerd 

worden aan het begin van de werfzone.   
 

 
FASE 4 - Asfaltering fietspad 
Aan het einde van de werken zal tot slot het fietspad nog geasfalteerd worden. Dit zal, net 
zoals in het eerste deel van de Breendonkstraat, in één grote fase gebeuren. 
 

Gedurende maximaal twee dagen zal over het ganse deel Breendonkstraat tussen de A12 en 
Baeckelmansstraat enkelrichtingverkeer worden ingesteld om de werken vlot en veilig te 
kunnen laten verlopen. 
 
 
Planning 

Concreet ziet de planning er voorlopig als volgt uit: 
 

Geplande start van de werken week van 12 april 2021 

FASE 1 (voetpad oneven zijde) 3 tot 4 weken 

FASE 2 (fiets- en voetpad even zijde - deel 1) 4 tot 5 weken 

FASE 3 (fiets- en voetpad even zijde - deel 2) 2 tot 3 weken 

FASE 4 (asfalteren fietspad) 2 werkdagen 

Gepland einde van de werken eind juni 2021 

 
 
Nieuwe situatie na afloop van de werken 
Na afloop van de werken zal ook de verkeerssituatie in de Breendonkstraat worden aangepast.  

In de zone tussen de A12 en Hubo zal een middellijn worden aangebracht op de rijbaan. Dit 
betekent dat er niet meer geparkeerd zal kunnen worden op de rijbaan in deze zone. 
Uiteraard zal dit ook niet kunnen op het vernieuwde voetpad. Hier voorzien we een groenstrook 

tussen het voetpad en de rijbaan, tussen Hubo en de Wolvenweg.   
 
 
We kijken samen met u uit naar het resultaat: een grondig opgefriste straat. 

 

Bijkomende vragen, opmerkingen of reacties kan u steeds kwijt via 
openbarewerken@willebroek.be of 03 866 90 44.

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert        Eddy Bevers 

Algemeen directeur       Burgemeester 
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