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Beste inwoner 
 
 
In de loop van 2021 zal het project Breendonkstraat worden uitgevoerd. Hierbij wordt het 
gedeelte van uw straat tussen huisnummer 224 en de Overwinningsstraat grondig 
vernieuwd en heringericht.   
 
In het deel vanaf huisnummer 224 tot aan de A12 plannen we als bestuur ook werken, meer 
bepaald het vernieuwen van het fietspad en aanliggende voetpad. Dit fietspad is op vele 
plaatsen verzakt, dus kan zeker een opfrissing gebruiken. We maken van deze gelegenheid 
meteen ook gebruik om het fietscomfort te verhogen door het nieuwe fietspad in roodbruin 
asfalt te voorzien. Ook het nieuwe fietspad binnen het aansluitende project zal in dit materiaal 
worden aangelegd.   
 
We zullen deze werken uitvoeren in een tweetal grotere fasen, met het kruispunt met de 
Baeckelmansstraat als logische grens. 
 
  
Fase 1 
Op maandag 23 november zal onze aannemer de eerste fase, vanaf huisnummer 224 tot de 
Baeckelmansstraat aanvatten. Om deze werken zo veilig mogelijk te laten verlopen, vooral 
voor voetgangers en fietsers voor wie een korte omleiding instellen onmogelijk is, zal dit deel 
van de Breendonkstraat volledig worden onderbroken voor autoverkeer. Enkel bewoners 
zullen nog toegang hebben tot de globale werfzone. Het doorgaand verkeer zal worden 
omgeleid via de Ringlaan, Merkezeel, Tisseltsesteenweg, Jozef De Blockstraat en 
Baeckelmansstraat. 
 
Binnen deze eerste grote fase zullen de werken echter nog verder gefaseerd verlopen om 
enerzijds de veiligheid van de fietsers te kunnen blijven garanderen, maar ook om de bewoners 
toe te laten gedurende een groot deel van de werken toch de woning te kunnen bereiken.   
 
 
Mobiele werkzone 
De hoofdaannemer zal werken met een mobiele werkzone, waarbinnen het bestaande voet- 
en fietspad wordt opgebroken, de boordstenen worden hersteld en alles in gereedheid wordt 
gebracht om nadien het nieuwe voetpad te voorzien van klinkers en tot slot het nieuwe fietspad 
in asfalt aan te brengen. Deze mobiele werkzone start op maandag ter hoogte van huisnummer 
224. 
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Ter hoogte van deze mobiele werkzone, beperkt in lengte (100 tot 150 m) zal geen 
autoverkeer mogelijk zijn, ook niet voor de bewoners. Er blijft één rijvak vrij, maar dit zal 
worden voorbehouden voor de fietsers om voor hen een veilige doorgang ter hoogte van de 
werkzone te garanderen. De bewoners die binnen deze zone wonen kunnen hun wagen hier net 
buiten parkeren. Parkeren zal daar sowieso toegestaan zijn en blijven aangezien er enkel nog 
plaatselijk verkeer toegelaten is in dit deel van de Breendonkstraat. 
 
Als de hoofdaannemer voldoende gevorderd is met werken zal een tweede ploeg starten met 
het plaatsen van de nieuwe klinkers. Ter hoogte van deze, veel kleinere, mobiele werkzone zal 
wel ook autoverkeer mogelijk zijn. In afwachting van de aanleg van het nieuwe voet- en 
fietspad zal de hoofdaannemer tussentijds wel alle opritten tijdelijk aanwerken zodat de 
bewoners die opnieuw buiten de mobiele werkzones vallen, hun oprit opnieuw kunnen 
gebruiken.   
 
Tot slot, helemaal aan het einde zal ook het fietspad in asfalt worden aangebracht. Dit zal één 
tot twee dagen in beslag nemen. Tijdens deze dagen zal er uitzonderlijk binnen de volledige 
eerste fase geen autoverkeer mogelijk zijn en worden enkel nog fietsers en voetgangers 
toegelaten op het vrije rijvak. De juiste datum wordt nog tijdig gecommuniceerd.   
 
 
Huisvuilophaling en hulpdiensten 
Voor het verzamelen van het huisvuil zal, waar nodig, de aannemer zelf instaan. U kan dit als 
bewoner gewoon aan de eigen woning blijven aanbieden. Hulpdiensten zullen steeds doorgang 
kunnen vinden in geval van nood.   
 
 
Planning 
Deze eerste fase zal in totaal een tweetal maanden in beslag nemen. We hopen deze dus eind 
januari of begin februari af te kunnen ronden, afhankelijk van de weersomstandigheden. 
 
In een latere fase komt dan het deel tot aan de A12 aan bod. Daar zal mogelijk een andere 
werkwijze gehanteerd worden, waarover we uiteraard nog verder communiceren. 
 
 
 
We kijken alvast samen met u uit naar het vernieuwde eindresultaat.   
 
 
Bijkomende vragen, opmerkingen of reacties kan u steeds kwijt via 03 866 90 44 of op 
openbarewerken@willebroek.be.
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Algemeen directeur       Burgemeester 
Dirk Blommaert       Eddy Bevers 
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