
 
 
 
 

Lees verder op de achterzijde. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Antwerpen, 23 februari 2023 
 
 
 
Nieuwe riolering en fietspaden Provincialeweg (N17) 
Werken starten op maandag 6 maart 2023 
 
 
Beste bewoner 
 
 
Op maandag 6 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de 
heraanleg van de Provincialeweg (N17). De werken verlopen in drie fases. Van 
maart tot de zomer van 2023 werkt de aannemer in de eerste fase tussen de 
rotonde Fok en het kruispunt met de Oude Heirbaan. 
 
Tijdens deze werken is een omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer onder 
3,5 ton. Die omleiding passeert in jouw buurt. AWV en de gemeente Puurs-Sint-
Amands zijn zich ervan bewust dat dit extra verkeer en hinder veroorzaakt. Laat 
ons daarom samen doen wat we kunnen om het veilig te houden voor iedereen. 
 
Welke extra maatregelen neemt de gemeente? 
Om gevaarlijke situaties op de omleiding zoveel mogelijk te vermijden: 
• worden de borden, belijning en voorrangsregels op de kruispunten Keten 

met Oude Heirbaan en Fok, Larendries en Dorekensstraat aangepast; 
• is het verboden om te parkeren op de omleiding; 
• bedraagt de maximumsnelheid op de omleiding 50 kilometer per uur; 
• loopt de omleiding voor doorgaand fietsverkeer ten zuiden van de N17; 
• vind je langs de route een ‘rij veilig, wij veilig-campagne’ om doorgaand 

verkeer te sensibiliseren. 
 
In maart evalueren we deze maatregelen en sturen we bij waar nodig. 
 
Alle omleidingsplannen en de wijzigingen op de vernoemde kruispunten vind je 
op wegenenverkeer.be/provincialeweg onder ‘actuele hinder’. 
  



 

Wat kan jij doen om de veiligheid te verbeteren? 
 

 
Bereikbaarheid woningen en handelaars in de werfzone 
Te voet of met de fiets (al dan niet aan de hand) geraak je altijd tot bij je oprit. Tijdens de werkuren 
(6u.30 - 17u.) is het niet altijd mogelijk om met de wagen je woning te bereiken. 's Avonds en na de 
werkuren proberen we jou wel maximaal toegang te geven tot je oprit, al zal ook dat niet altijd 
mogelijk zijn. De aannemer houdt je tijdens de werken zo goed mogelijk op de hoogte via een briefje 
in de bus. Als je zeker wil zijn dat je weg kan rijden met de auto, parkeer je best buiten de werfzone. 
 
Handelaars in de werfzone blijven zoveel mogelijk bereikbaar door de aanleg van minderhinder-
steenslag, maar zullen afhankelijk van de aard van de werken tijdelijk ook niet bereikbaar zijn. De 
aannemer verwittigt je hiervan tijdig op voorhand. 
 
Elektrische wagen? Maak gebruik van de publieke laadpalen op het moment dat je oprit niet 
toegankelijk is. 
 
Blijf op de hoogte: abonneer je op de nieuwsbrief 

 
Een uitgebreide projectomschrijving, de omleidingsplannen 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.  
 

 
Wanneer een volgende fase van de werken start, ontvang je opnieuw een bewonersbrief met uitleg 
over de impact in jouw buurt. 
 
Nog 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 

 
Als je de wagen neemt: 
 
• Probeer bij je thuiskomst achterwaarts te 

parkeren op je oprit. Zo kan je veiliger 
wegrijden. 

• Voorzie extra reistijd, zeker bij de aanvang 
van de werken.  

 
Als je de fiets neemt: 
 
• Zorg dat je goed zichtbaar bent, draag 

reflecterende kledij en fietsverlichting. 
• Zet een helm op. 
• Heb extra aandacht voor de verkeersregels. 

 
Je doet er goed aan om vooraf je route uit te stippelen en te testen, zeker met fietsende kinderen. 

 


