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Waar vernieuwen 
we de N467? 

Vanaf zijstraat Warande tot iets 
voor de brug over de Schelde: 
• Frankrijkstraat 
• E. Hertecantlaan 
• Brugstraat 
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Waarom een heraanleg? 

Enkel met foto’s  
• Onoverzichtelijke gewestweg: foto asfaltvlakte 
• Geen veilige fietsinfrastructuur: foto met smalle 

gemarkeerde fietspaden, foto zonder fietspaden 
• Geen aantrekkelijke doortocht: foto Sint-Annaplein 
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Doelstellingen heraanleg 

• Aantrekkelijke, leefbare woonkern  
• Gewestweg zelf 
• Sint-Annaplein 

• Duidelijk wegbeeld 
• Veilige fietsinfrastructuur 
• Comfort voor weggebruiker, nieuw wegdek 
• Gescheiden rioleringsstelsel 
 
 Aandacht voor: 
• Comfortabele bushaltes 
• parkeren 
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Met de fiets 

• Over het hele traject: nieuwe fiets- 
infrastructuur 
 

• Afhankelijk van de ruimte:  
• Aanliggend verhoogde fietspaden 
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• Fietssuggestiestroken 



Met de fiets 

• Fietsoversteek met middenberm aan brug over Schelde 
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Te voet en/of met de bus 

• Voetgangers 
• Overal komen nieuwe voetpaden 

 

• Openbaar vervoer 
• bushaltes worden vervangen door goed uitgeruste, comfortabele 

bushaltes 
• De perrons zijn verhoogd voor makkelijk op- en afstappen 
• Perrons zijn breed met fietspad dat tussen voetpad en bushalte loopt 
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Met de auto of de vrachtwagen 

• Overzichtelijk wegbeeld: 
• Duidelijker door goede afbakening rijweg, parkeerstroken en fietspaden 
• Snelheid verlagen 
• Pleingevoel versterken rond Sint-Annaplein  

 

• Snelheidsregime blijft 50 km/u 
 

• Aan Scheldebrug: middenberm 
• Poorteffect voor aankondiging dorpskern 
• Snelheid verlagen 
• Overstekende fietsers 
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Parkeren 

• Afhankelijk van beschikbare ruimte: 
• Centrum zone: parkeren langs één of twee zijden van de weg 

 
 
 
 
 
 
 

• handelskern: parkeren langs beide zijden mogelijk 
 
 
 
 
 

 
 
• Parkeergelegenheid aan Sint-Annaplein 
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Sint-Annaplein 

• Overzichtelijker met 1 
in- en uitrit 

• Groene zone met kapel 
• Nieuwe bushalte 
• Parkeergelegenheid  

(27 plaatsen) 
• Andere wegverharding 

voor pleinbeleving 
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Timing (onder voorbehoud) 

• Nu: voorontwerp is af 
• 2020: definitief ontwerp 
• 2020-2021: 

• Verwervingen gronden en woningen 
• Omgevingsvergunning 
• Nutswerken 

• 2022-2023: uitvoering van de weg- en rioleringswerken 
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