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Een veiligere N446 in Waasmunster, Hamme en
Dendermonde
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
In het voorjaar van 2020 gaat de langverwachte heraanleg van de N446 in
Waasmunster, Hamme en Dendermonde van start. De 3 gemeentes, Aquafin,
Riopact en het Agentschap Wegen en Verkeer investeren samen in 7,5 km
nieuwe gewestweg. Hierdoor maken we van de N446 een veiliger weg voor alle
weggebruikers.
Waar zullen we werken?
De N446 is wellicht beter bekend onder de straatnamen Abdij van
Roosenberglaan, Durmebrug, Heirbaan en de Zogsebaan. We leggen de weg
opnieuw aan over een traject dat loopt van de kruising met de Acacialaan in
Waasmunster tot aan de nieuwe rotonde aan de Zogsebaan in Dendermonde.
Wat gaan we doen?
De belangrijkste vernieuwing is de aanleg van veilige en comfortabele
fietspaden. Daarnaast wordt de Durmebrug vernieuwd en komt er een
rotonde aan de kruising van de Abdij van Roosenberglaan met de
Pontravelaan en Dam. Er komen goed uitgeruste bushaltes en er wordt een
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Voor de weg- en rioleringswerken van
start gaan, zal Synductis, vertegenwoordigd door Fluvius, alle nutsleidingen
vernieuwen.
Op de hoogte blijven?
Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en Fluvius nodigen u graag uit
naar hun infomarkt:
• Dinsdag 18 februari
• Zaal H@mbiance, Kaaiplein 35, 9220 Hamme
• Voor handelaars en ondernemers: doorlopend van 16u tot 18u
• Voor omwonenden en geïnteresseerden: doorlopend van 18u tot 20u

Tijdens de infomarkt stellen we aan de hand van infopanelen en een (doorlopende) presentatie de
plannen aan u voor. U komt er ook meer te wetenover de uitvoering van de nutswerken en over de
afkoppelingen die nodig zijn voor het gescheiden rioleringsstelsel.
Medewerkers van het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en Fluvius zullen aanwezig zijn om al uw
vragen te beantwoorden. Vooraf inschrijven voor de infomarkt is niet nodig.
We houden u ook graag op de hoogte van de werken via onze digitale nieuwsbrief. Inschrijven kan via
www.wegenenverkeer.be/hamme
Met vriendelijke groeten,

Tim Lonneux
Afdelingshoofd Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

