Vanaf 6 juli enkel plaatselijk en fietsverkeer in Stationlei
Verkeerssituatie in zijstraten wijzigt tijdelijk
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Met deze brief informeren stad Vilvoorde en De Werkvennootschap u verder
over het verloop van de nutswerken in de Stationlei. Van maandag 6 juli tot
half augustus verplaatsen of vernieuwen de nutsbedrijven hun kabels en
leidingen voor water, elektriciteit, aardgas en internet/telefonie aan de zijde
van het zwembad. Dit heeft ook impact op het verkeer in de zijstraten.

Waar wordt er gewerkt?
De nutswerken op de Stationlei aan de zijde van het Hanssenspark zijn bijna
afgerond. Aanstaande maandag verschuiven de werken naar de overzijde. In
deze fase dwarsen de nutsbedrijven de Stationlei op verschillende plaatsen.
Hierdoor is de Stationlei van 6 juli tot midden augustus onderbroken
voor doorgaand verkeer. Ook de Witherenstraat, Leopoldstraat en Van
Helmontstraat worden telkens onderbroken als de kabelwerken er
passeren.
Wat is de impact op het verkeer in de Stationlei?
Voetgangers en fietsers passeren de werfzone in beide richtingen aan de
zijde van het Hanssenspark. Met de wagen is de Stationlei bereikbaar voor
bewoners en plaatselijk verkeer. Afhankelijk van waar een doorsteek de
doorgang verhindert, rijdt u vanaf het Heldenplein of het station de straat in.
Men start de werken vanaf het Heldenplein en vordert richting Stationsplein.
Bussen van De Lijn volgen een omleiding via de Schaarbeeklei en Parkstraat.
De halte Vilvoorde Station blijft steeds toegankelijk. De halte Heldenplein
wordt tijdelijk vervangen door:
• Nowélei (lijnen 221, 222, 280, 282, 624)

•
•

Kerk (lijnen 261, 533, 536, 820, 821)
Stadhuis (lijnen 225 en 287)

Doorgaand autoverkeer volgt een omleiding via Schaarbeeklei –
Machelenstraat – Vilvoordelaan – Woluwelaan – Luchthavenlaan –
Hanssenlaan (Benoit) en omgekeerd (zie omleidingsplan aan de achterzijde).
De rotondes van het Stationsplein en Heldenplein blijven steeds toegankelijk.

Wat is de impact op het verkeer in de zijstraten?
Om overal de nodige kabels en leidingen te leggen, worden ook de kruispunten van de Stationlei met
de zijstraten beurtelings onderbroken.
•

Kruispunt Stationlei x Witherenstraat / Schapulierstraat
De Witherenstraat wordt tijdelijk dubbelrichting voor plaatselijk verkeer. In de Witherenstraat
(tussen Stationlei en Schapulierstraat) én in de Schapulierstraat is gedurende één week geen
verkeer mogelijk op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. Indien u binnen deze uren weg moet
met de wagen, zet u die buiten de werfzone. In deze periode is het stuk van de Witherenstraat
tussen de Leuvensestraat en Schapulierstraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

•

Kruispunt Stationlei x Leopoldstraat
Het stuk Leopoldstraat tussen Stationlei en Schapulierstraat wordt dubbelrichting voor plaatselijk
verkeer. Verkeer vanuit de Leuvensestraat kan via de Schapulierstraat naar de Witherenstraat en
zo naar de Stationlei.

•

Kruispunt Stationlei x Van Helmontstraat
Verkeer kan in beide richtingen via de Xavier Buissetstraat wegrijden. Aan de zijde van de school
geldt een parkeerverbod zodat wagens elkaar kunnen kruisen.

Blijf op de hoogte
Meer over de werken en het project leest u op www.heldenpleinvilvoorde.be. Schrijf u op deze pagina
zeker in op de digitale nieuwsbrief zodat u alle belangrijke info rechtstreeks in uw mailbox ontvangt.
Met vragen over het verloop van de nutswerken in uw straat kan u terecht bij Fluvius op 078 35 35 34.
Vermeld daarbij het nummer 20268189, dat is het deelnetwerk voor dit project.
De werfleider van de aannemer T&O, de heer Serdar Celik, kan u bereiken op 0484 15 67 11 tijdens
werkdagen van 8 tot 16 uur.

