
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beste bewoner 
 
Met deze brief informeren stad Vilvoorde en De Werkvennootschap u over 
het verloop van de nutswerken bij u in de buurt. 

  
Nutswerken tussen beide rotondes Heldenplein   
Vanaf maandag 23 november werken de nutsbedrijven tussen de beide 
rotondes aan de zuidzijde van het Heldenplein. Daarbij wordt het voet- en 
fietspad aan de kant van de huizen ingenomen als werkzone. De woningen 
blijven bereikbaar en het verkeer op het Heldenplein ondervindt geen hinder. 
 
Te voet en met de fiets aan de hand kan je de werken passeren over de 
parkingzone. Hier zal tijdelijk een parkeerverbod gelden.  De aanleg van de 
nieuwe nutsleidingen tussen de Schaarbeeklei en de Tuchthuisstraat neemt 
drie weken in beslag.  
 
Tuchthuisstraat enkele dagen afgesloten van rotonde 
In de periode tussen 23/11 en 11/12 wordt de Tuchthuisstraat een tweetal 
dagen van het Heldenplein afgesloten. Zo kan de aannemer de straat dwarsen. 
 
We voorzien volgende omleidingen:  
• De Tuchthuisstraat bereiken kan via de Schaarbeeklei en de Trawoolstraat. 
• De Tuchthuisstraat uitrijden kan via de Rondeweg richting het centrum. 
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Werken in de Tuchthuisstraat vanaf half december   
De nutsmaatschappijen leggen ook in de Tuchthuisstraat nieuwe leidingen aan. Dit aan de zijde van de 
oneven huisnummers vanaf de rotonde tot aan de achterzijde van Jims fitness (garagepoorten). Dat is 
ongeveer halfweg tussen de Herlaerstraat en de Kasteelstraat.  
 
Verloop van de werken in de Tuchthuisstraat 

• In december voorziet de aannemer een eerste werkweek in de Tuchthuisstraat, vermoedelijk 
de week van 14 december. 

• Tussen 19 december en 10 januari wordt niet gewerkt omwille van de eindejaarsperiode. 
• Van maandag 11 januari tot begin februari wordt verder aan de oneven zijde gewerkt. 
• Daarna zijn nog drie werkweken voorzien ter hoogte van de Zennebrug (Rondeweg).  

 
Verkeershinder in de Tuchthuisstraat 

• Wanneer aan de oostzijde van de Tuchthuisstraat (oneven huisnummers) gewerkt wordt: 
o geldt aan beide zijden van de straat een parkeer- en stilstandverbod;  
o zorgen borden met beurtelings verkeer tussen de Zennebrug en de rotonde dat auto’s 

in beide richtingen kunnen passeren; 
o en is er een tijdelijk voetgangerspassage omdat het voetpad in de werfzone valt. 

• In de periode dat niet gewerkt wordt, van 19/11/2020 tot 10/01/2021, is de normale situatie 
terug van kracht. 

• De Herlaerstraat zal zowel in december als in januari telkens enkele dagen afgesloten zijn van 
de Tuchthuisstraat. 

o In de Herlaerstraat geldt dan dubbelrichting voor autoverkeer van/naar Schaarbeeklei. 
o Aan de even zijde mag zolang niet geparkeerd of stilgestaan worden. 
o Te voet of met de fiets aan de hand kan je de werken op het kruispunt wel voorbij. 

 
Tuchthuisstraat en Zennebrug tijdelijk onderbroken in februari 
In de loop van februari zal het kruispunt van de Tuchthuisstraat met de Rondeweg ongeveer 5 dagen 
afgesloten zijn voor autoverkeer. Zowel de doorgang in de Tuchthuisstraat als over de brug is dan in 
beide richtingen onderbroken. Afhankelijk van waar u woont, rijdt u in/uit via de rotonde of in via de 
Trawoolstraat en uit via de Herlaerstraat of Kasteelstraat. De brandweer rijdt tijdens die dagen via het 
Kanaalpark. 
 
Praktische vragen 
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. 
 
 
Mis geen belangrijke info 
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.  
 


