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Van maandag 12 tot eind oktober geen doorgang
tussen Heldenplein en Schaarbeeklei
De nutsbedrijven schuiven volgende week op naar de zuidzijde van het
Heldenplein. Vanaf maandag 12 oktober dwarsen de nutsbedrijven de
Schaarbeeklei (N1). Tijdens deze werken is verkeer tussen het Heldenplein en
de Schaarbeeklei niet mogelijk.

Koepoortstraat wordt tijdelijk fietsstraat
Voetgangers kunnen de werfzone steeds passeren. Met de fiets volg je tussen
de Schaarbeeklei en het Heldenplein een lokale omleiding via de
Koepoortstraat. Om dit veilig en comfortabel te laten verlopen, wordt de
Koepoortstraat tijdelijk ingericht als fietsstraat.
Opgelet: In een fietsstraat is de maximum toegelaten snelheid 30 km/uur en met
de wagen mag je een fietser niet inhalen.

Bushalte Heldenplein opnieuw bediend
Bussen van De Lijn volgen een omleiding via de Stationlei en de Parkstraat. De
halte Heldenplein is opnieuw bediend.

Geen doorgang mogelijk tussen rotonde Heldenplein
en Schaarbeeklei
Als je je met de wagen wil verplaatsen tussen het Heldenplein en de
Schaarbeeklei volg je in beide richtingen een omleiding. Deze verloopt via de
Vilvoordelaan, Woluwelaan, Luchthavenlaan, Hanssenslaan (Benoit) en
Stationlei. De andere verkeersbewegingen over de rotonde blijven wel mogelijk.

Keerpunt Schaarbeeklei tussen rotonde en
Herlaerstraat
Plaatselijk verkeer kan vanaf de Parkstraat tot aan de werfzone in de
Schaarbeeklei rijden. Er is een keerpunt in de middenberm voorzien tussen de
rotonde en de Herlaerstraat. Hier kan je omkeren richting de Parkstraat om de
Schaarbeeklei terug te verlaten. Op die manier blijven de handelaars en
bewoners van de Schaarbeeklei bereikbaar.

Blijf op de hoogte
De Werkvennootschap zet maximaal in op communicatie en MinderHinder tijdens de werken.
Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de laatste
informatie over dit project. De vooropgestelde timing is onder voorbehoud en
kan door omstandigheden in het gedrang komen. De juiste timing vind je
steeds op heldenpleinvilvoorde.be.
Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief

Bereikbaarheidsadviseur
Op deze werf zetten we ook de bereikbaarheidsadviseur van De
Werkvennootschap in. Hij kan je bijstaan wanneer je dringende vragen hebt over
bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werken.
Tijdens de kantooruren (van 9u tot 17u) neem je contact op met de
bereikbaarheidsadviseur op het nummer 0477/95.83.09 of
via heldenpleinvilvoorde@werkenaandering.be.

Onze excuses voor het ongemak en dank voor je begrip tijdens deze werken.
Met vriendelijke groeten

Joost Swinnen
Integraal Projectleider Brabantnet, De Werkvennootschap
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