Digitaal
infomoment
Wanneer starten de werken?
In het voorjaar van 2021 starten de nutswerken.
Op dat moment worden de leidingen voor water, gas,
elektriciteit en telecommunicatie vernieuwd. In de zomer
van 2021 starten de weg- en rioleringswerken. Deze
werken zullen ongeveer 2 jaar duren.
De werken zullen in een aantal fases uitgevoerd worden.
Zo zorgen we ervoor dat het verkeer altijd in beide
richtingen mogelijk blijft langs de werfzone. Zijstraten en
de op- en afritten van de R4 worden wel afgesloten op
het moment dat de werfzone zich daar bevindt.
Van zodra er meer zicht is op de concrete planning en
te verwachten hinder, informeren we u hierover.

Woensdag 18 november 2020
Van 16u30 tot 18u voor handelaars en ondernemers
Van 19u tot 20u30 voor omwonenden en
geïnteresseerden
We nodigen u graag uit voor een digitaal infomoment
op 18 november. Tijdens dit moment lichten we de
plannen graag aan u toe. We nemen de tijd om uw
vragen te beantwoorden. In een latere fase zullen we
u ook informeren over de concrete planning, het
verloop van de werken en de te verwachten hinder.
Vooraf inschrijven is verplicht en kan via
www.wegenenverkeer.be/oostakker
Na inschrijving ontvangt u alle praktische
informatie voor deelname.

Blijf op de hoogte!
Informatie over het project en de werken vindt u
op www.wegenenverkeer.be/oostakker
Op de projectwebsite kan u zich inschrijven op de
digitale nieuwsbrief. Nieuws over de werken krijgt
u dan meteen in uw mailbox.

Openbaar onderzoek
Op dit moment loopt het openbaar onderzoek in
het kader van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.
U kan het dossier inkijken via
omgevingsloket.vlaanderen.be

Vernieuwing Antwerpsesteenweg
Oostakker (N70)
Naar een veilige en overzichtelijke weg
De kruispunten op de Antwerpsesteenweg in Oostakker ter hoogte van de op- en afritten met
de R4 zijn een zwart punt in het Gentse wegennet. Deze punten zijn druk, onoverzichtelijk en
erg gevaarlijk, zeker voor de vele fietsers. De vele, soms dramatische ongevallen die er gebeurden
leveren hiervan het trieste bewijs. Met de vernieuwing van de N70 wil het Agentschap Wegen en

Vragen?
Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur via
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
of 0476 72 22 75

Verkeer komaf maken met deze gevaarlijke punten. Begin 2021 gaat de schop in de grond.
Er komen bredere en veiligere fietspaden, overzichtelijke kruispunten, veiligere fietsoversteken en
conflictvrije verkeerslichtenregelingen. Farys maakt van deze werken gebruik om een gescheiden
rioleringsstelsel aan te leggen.
De plannen voor de heraanleg zijn klaar en nu we de aanvraag voor de omgevingsvergunning
indienen, stellen we ze in deze folder graag aan u voor.

www.wegenenverkeer.be/oostakker

Hoe ziet de nieuwe
Antwerpsesteenweg eruit?

Vrijliggende of verhoogd
aanliggende fietspaden
Verkeerslicht

We leggen de Antwerpsesteenweg (N70) opnieuw aan over een traject dat loopt
van de Herman Teirlinckstraat in Oostakker tot de grens met Lochristi.

Aan de oprit naar de R4 richting
Zelzate buigt het fietspad af en
komt er een verkeerslicht.
Zo geven we de fietsers ook
hier een veilige oversteek.
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Het begin van de Groenstraat wordt uitgerust
met fietssuggestiestroken. Zo blijven fietsers
ook hier goed zichtbaar.
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Over het hele traject worden de fietspaden
gescheiden van de rijweg. Waar dat mogelijk
is scheiden we de fietspaden van de weg
met een parkeer- of groenstrook. Op andere
punten komt er een schrikstrook tussen de
weg en het fietspad.
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In de zone die vrijkomt door de
heraanleg van de kruispunten,
leggen we een bufferbekken aan.
Bij hevige regenval vangen we
hier overtollig regenwater op.
Zo beschermen we de omgeving
voor overstromingen. Zowel bij
het bufferbekken als langs de weg
zorgen we voor meer groen.
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Aanpassingen voor fietsers
en voetgangers
Aan het kruispunt met de
Herman Teirlinckstraat komt een
fietsoversteek en een opstelvak
voor fietsers. We voorzien een extra
zebrapad zodat ook voetgangers
veiliger kunnen oversteken.

Middenberm
Over het hele traject scheiden we de
rijstroken met een verhoogde middenberm.
Zo maken we gevaarlijke afslag- en
keerbewegingen onmogelijk.

Overzichtelijkere
kruispunten
De Groenstraat zal niet langer
schuin aantakken op de N70.
De straat wordt zo heraangelegd dat
ze recht tegenover de Orchideestraat
komt te liggen. Dit zal het kruispunt
overzichtelijker maken voor
gemotoriseerd verkeer.

Hetzelfde doen we met de op- en
afritten van de R4 tegenover de
Drieselstraat. Door deze af te buigen,
komen ze recht tegenover
de Drieselstraat te liggen.

Veiliger oversteken voor
fietsers en voetgangers
De verkeerslichten op de
kruispunten krijgen een
conflictvrije regeling. Dat betekent
dat voetgangers en fietsers bij
het oversteken niet kruisen met
wagens die op dat moment ook
groen licht hebben om links of
rechts af te slaan.

www.wegenenverkeer.be/oostakker

