
Antwerpen, 16 januari 2023

Nieuwe riolering en fietspaden Provincialeweg (N17)
Uitnodiging infomarkt: maandag 6 februari van 19.00 tot 21.30 uur

Beste bewoner/eigenaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), rioolbeheerder Pidpa en de gemeente
Puurs-Sint-Amands ontvingen een omgevingsvergunning voor de aanleg van een
gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe vrijliggende enkelrichtingsfietspaden langs
de Provincialeweg (N17) in Puurs-Sint-Amands. De nutswerken, het verplaatsen
en vernieuwen van de kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en
telecom werden vorig jaar al uitgevoerd. De effectieve heraanleg van de
Provincialeweg start op maandag 6 maart 2023.

Kom naar de infomarkt op maandag 6 februari 2023

In het kader van de start van de hoofdwerken organiseren de projectpartners een
infomarkt op 6 februari van 19.00 tot 21.30 uur in GC de Nestel, Buisstraat 19c in
Puurs-Sint-Amands. Het projectteam stelt de plannen voor, legt uit hoe de werken
gaan verlopen en welke hinder je mag verwachten. We staan ook uitgebreid stil bij
jouw vragen. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Verwijderen van opstallen op openbaar domein voor 6 maart 2023
In de loop van januari zet de aannemer de nieuwe rooilijn uit met paaltjes en
markeringen op de grond. Gelieve de paaltjes niet te verplaatsen of verwijderen.
Deze rooilijn is namelijk de nieuwe grens tussen privé en het openbaar domein.

Alvorens de werken kunnen starten, moeten alle opstallen voorbij de nieuwe
rooilijn worden verwijderd. Dit zijn onder andere brievenbussen, omheiningen,
muurtjes, hagen of struiken. Je hebt hiervoor de tijd tot 6 maart 2023.

Indien je de opstallen op het openbaar domein niet tijdig verwijdert, doet de
aannemer dit bij de start van de werken. Het is dan helaas niet meer mogelijk om
het materiaal te recupereren. Bedankt voor je begrip.

Bovenstaande informatie over het verwijderen van de opstallen is enkel van
toepassing voor de percelen waarvan de grondverwerving al afgerond is.

Lees verder op de achterzijde.



Werken in 3 fases: Provincialeweg (N17) onderbroken
Tijdens de volledige duur van de werken wordt de Provincialeweg afgesloten ter hoogte van de
werfzone en lopen de zijstraten in de werfzone dood op de N17. Zwaar verkeer (> 3,5 ton) volgt
steeds een omleiding in beide richtingen via de Rijksweg (N41), de E17 en de Gewestweg (N16).
Fietsers rijden om via de achterliggende straten evenwijdig met de N17.

De werken, zowel de rioleringswerken als de heraanleg van de weg, worden opgedeeld in drie fases.
Een overzicht van de fases en de bijhorende verkeerssituatie voor doorgaand verkeer:

Fase 1: werken vanaf Fok tot voor het kruispunt met de Oude Heirbaan
● Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Fok, Keten en

Oude Heirbaan.
● Voor de routes van het openbaar vervoer check delijn.be/routeplanner.

Fase 2: werken tot en met het kruispunt Oude Heirbaan
● Doorgaand gemotoriseerd verkeer naar Mechelen wordt omgeleid via Fok, Keten,

Pandgatheide, Nijven, Lippeloseweg en Oppuurseweg. In Nijven wordt vanaf Nijvendries
eenrichtingsverkeer ingevoerd naar Lippeloseweg. Ook verlagen we in Nijven de snelheid
naar 30 km/u.

● Doorgaand gemotoriseerd verkeer naar Dendermonde rijdt om via de Oppuurseweg,
Lippeloseweg, Wilgenweg, Pandgatheide, Keten en Fok.

● Voor de routes van het openbaar vervoer check delijn.be/routeplanner.

Fase 3: werken na het kruispunt Oude Heirbaan tot en met het kruispunt met Lippelodorp.
De werken in deze zone starten vermoedelijk pas in 2024. Meer informatie hierover ontvang je later.

Door de slechte staat van het wegdek werd de snelheid tussen de Oppuurseweg en kilometerpunt 8.1
verlaagd naar 50 km/u. Mochten er in aanloop van de werken hoogdringende herstellingen nodig zijn
aan het wegdek, worden die vroegtijdig uitgevoerd.

Blijf op de hoogte: abonneer je op de nieuwsbrief
Een uitgebreide projectomschrijving en meer informatie over het verloop van de werken vind je op
wegenenverkeer.be/provincialeweg. Op dezelfde website kan je je ook inschrijven voor de digitale
nieuwsbrief. Zo ontvang je alle updates rechtstreeks in je mailbox.

Heb je al vragen? Contacteer de omgevingsmanager via 0468 03 53 84 (van maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur) of via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

Met vriendelijke groeten,

Eva Van den Bossche
Afdelingshoofd
Wegen en Verkeer Antwerpen

Koen Van den Heuvel Raoul Paridaens Yvo Van Damme
Burgemeester Algemeen directeur Schepen Openbare werken
Puurs-Sint-Amands Puurs-Sint-Amands Puurs-Sint-Amands

PS: Ben je huurder? Gelieve deze info ook te bezorgen aan de eigenaar.


