Herinrichting Mutsaardplein/Mutsaertplaats start maandag 1 maart

Geachte mevrouw, geachte heer
Beste bewoner en handelaar

DATUM
18 FEBRUARI 2021
BETREFT
HERINRICHTING ZONE
MUTSAARD/MUTSAERT

In het kader van de herinrichting van de Sint-Annalaan (N202) zorgt De
Werkvennootschap ook voor de volledige heraanleg van de zone Mutsaertplaats,
Kasteelstraat, Mutsaardplein (driehoek tussen de Sint-Annalaan en Colruyt). De
werken starten op maandag 1 maart en duren tot midden juni. Ze eindigen
gelijktijdig met de huidige werkzone op de Sint-Annalaan (fase 2).
Wat verandert er na de werken?
We vormen de zone om tot een aangename verblijfsruimte met ruim 20
parkeerplaatsen, nieuwe bushaltes en een overdekte fietsenstalling.
De bushaltes aan Mutsaardplein verdwijnen en schuiven op naar de
Kasteelstraat. Daarnaast verdwijnt ook de rotonde aan de Colruyt. Na de werken
zal het niet meer mogelijk zijn om vanuit Mutsaertplaats met de wagen door te
rijden naar de Sint-Annalaan via Mutsaardplein (langs Pizza Hut). Te voet of met
de fiets zal dat wel nog kunnen.
Wat betekent dit voor u tijdens de werken?
• Bereikbaarheid: De projectzone is tijdens de volledige duur van de
werken onbereikbaar met de wagen. Te voet blijven alle woningen en
panden toegankelijk.
• Parkeren: Om ervoor te zorgen dat u niet ingesloten geraakt, parkeert u
vanaf 28 februari tot het einde van de werken buiten de werfzone.
• Openbaar vervoer: De buslijnen 230, 231 en 232 bedienen de haltes
“Strombeek-Bever Mutsaard” niet, maar maken een kleine omleiding via
de Wannekouterlaan en Mutsaardlaan. Voor de trambus (820) hebben
deze werken geen impact. Meer info op www.delijn.be/omleidingen.
• Afvalophaling: U plaatst uw afval vanaf 1 maart buiten de werfzone:
o Sint-Annalaan: kruispunt met de Kasteelstraat of SintAmandsstraat.
o Mutsaertplaats: buiten de werfzone.

Lees verder op de achterzijde

(1) Nieuwe bushaltes Kasteelstraat - (2) Parkings Mutsaardplein - (3) Overdekte fietsenstalling
Schrijf in op de digitale nieuwsbrief
Binnenkort valt ook een ruime folder met meer informatie over het hele project in uw brievenbus.
Meer nieuws over de werken aan de Sint-Annalaan leest u op www.sint-annalaan.be.
Wilt u graag op de hoogte blijven van het verdere verloop van dit project? Schrijf via deze pagina in op
de digitale nieuwsbrief zodat u voortaan alle info rechtstreeks in uw mailbox ontvangt.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking en begrip.
Met vriendelijke groeten

Tom Buntinx
Bereikbaarheidsadviseur De Werkvennootschap
E: sint-annalaan@werkenaandering.be

