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Avis aux habitants
Bericht aan de bewoners
22/06/2020

Aanleg riolering St-Denijsstraat, Oude Vijversstraat en IIde Britse
Legerlaan
Mevrouw, Mijnheer,
Zoals u weet zijn er rioleringswerken aan de gang in uw buurt. De coronasituatie en de bijhorende
maatregelen hebben ook bij deze werken voor stilstand en vertraging gezorgd.
We willen u dan ook graag op de hoogte brengen van de aangepaste planning en fasering.
In de St-Denijsstraat gaan de werken verder aan de verbindingskamer op het kruispunt met de Oude
Vijversstraat. Tegelijkertijd zal de regenwater leiding aangelegd worden. De huidige verkeerssituatie
met éénrichtingsverkeer richting zuid blijft behouden tot 28.06.2020. Daarna zal de St-Denijsstraat
gedurende twee weken (29.06 tot 10.07) volledig afgesloten worden tussen het rond punt en de
Oude Vijversstraat. Gedurende het bouwverlof (van 11.07 tot 02.08) zal de huidige situatie met
éénrichtingsverkeer weer ingevoerd worden. Gedurende de maand augustus zal de wegherstelling
hier uitgevoerd worden Tijdens deze periode zal de verkeerssituatie met éénrichtingsverkeer richting
Zuid behouden blijven. Na het wegherstel zal de Sint-Denijsstraat opengesteld worden voor
tweerichtingsverkeer.
In de Oude Vijversstraat worden de regenwaterleiding en de plaatselijke riool aangelegd en dit tot
10.07.20. De verkeerssituatie blijft zoals ze nu is tot 01.07.2020 waarna de activiteiten verplaatst
worden naar de kant van de huizen. De toegang tot de straat blijft de hele tijd mogelijk. De
wegherstelling met heraanleg van het voetpad heeft plaats tijdens de maand augustus. Daarna
(vanaf 7 september) worden de activiteiten hernomen aan de andere zijde en dit tot begin december.
Ook nu blijft de toegang tot de straat mogelijk.
Tijdens de maand augustus wordt de doorsteek van de regenwaterleiding onder IIde Britse Legerlaan
uitgevoerd. Dit gebeurt in twee fasen. Van 10.08 tot 14.08 wordt de rijweg richting zuid onderbroken
en van 17.08 tot 21.08 wordt de rijweg richting centrum onderbroken.
We houden u zeker op de hoogte van het vervolg van de werken op basis van de vooruitgang
hiervan. We verontschuldigen ons op voorhand voor dit ongemak.
Werfinfo :




Jan De Nul (werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur) : 053/73.15.11
BMWB (werkdagen tussen 09.00 en 17.00) : 02/505.47.10

Version Française au verso

