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Vanaf april 2021 gaat Kinrooi centrum 

op de schop. Tot het voorjaar van 2022 

zijn er werken gepland in diverse straten 

in de directe schoolomgeving. Op deze 

pagina’s vindt u een uitgebreid overzicht 

van de verwachte werken. 

De standaardmelding bij grote geplande wer-
ken is dat de timing altijd onder voorbehoud is. 
Pin u dus niet vast als er data vermeld zijn. 
Weersomstandigheden en andere factoren 
kunnen immers niet op voorhand ingeschat 
worden. Bovendien zijn er voor de werken 
van de hoofdaannemer nog vaak voorberei-
dende werken door de nutsmaatschappijen. 
Het aantal weken per fase is dus overlappend. 

Grosso modo zijn er twee redenen voor de 
werken: het verkeersveiliger maken van de 
volledige schoolomgeving en het aanpassen 
van de nutsvoorzieningen, hoofdzakelijk de 
aanleg van gescheiden riolering.

Fasering herinrichting schoolomgeving 
Kloosterstraat– Melkerijstraat– Grote Kerkstraat– Processieweg 

Fasering 

Project: Herinrich�ng Schoolomgeving Kinrooi     
Opdrachtgever: Gemeente Kinrooi                      
Toezicht & direc�e: Buro LTS                                 
Opdrachtnemer: Van Beers Hoogeloon               
Datum: 23-3-2021  

Lange periode van diverse werken aan 
de schoolomgeving van Kinrooi verwacht

To do lijst van de hoofdaannemer

• opbreken van wegenis
• sleuven graven voor aanleg riolering
• aanleg van RWA (RegenWaterAfvoer) 
• aanleg van DWA (DroogWeerAfvoer)
• sleuven aanvullen
• aanbrengen van wegenis, asfalt, 
 beton, straatstenen, ...
• het bufferbekken realiseren
• beplantings- en zaaiwerken
• bijkomende andere werken

Bij eventuele vragen kan u altijd aankloppen 
bij de werfkeet van Van Beers Hoogeloon. Die 
vindt u op de oude site van de technische 
dienst (Breeërsteenweg 318), te bereiken via 
een toegangsweg links van de Aldi. Verant-
woordelijke uitvoerder op het terrein is Leo Jo-
rissen, te bereiken via +31 623 372 522. 

Fase 1 - aanleg bufferbekken

Fase 2 - Kloosterstraat - Nelisveld oost

Fase 3 - Nelisveld - Processieweg oost

Fase 4 - Processieweg - Schansstraat

Fase 5 - Kloosterstraat noord

Fase 6 - Melkerijstraat - Grote Kerkstr.
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Fase 3 - Nelisveld - Processieweg oost

duur van de werken*  +/- 9 weken 
vermoedelijke start eind juni 

Deze fase situeert zich op een klein stukje van 
de Processieweg en Nelisveld, uitgezonderd 
de toegangsweg. Vanaf eind juni wil men de 
nutsleidingen aanpassen zodat dit voor het 
bouwverlof klaar is. Na het bouwverlof start 
de aannemer met de aanleg van riolering en 
wegenis. De bestaande stoepen blijven lig-
gen maar de weg krijgt wel een nieuwe fun-
dering en verharding. De parking blijft behou-
den. Langs Nelisveld komt een voetpad aan de 
rechterzijde. Er wordt een volwaardig fietspad 
aangelegd vanaf de school tot aan de Proces-
sieweg. De bestaande rijweg wordt behou-
den.

In deze fase vragen we iedereen goed op te 
letten wat de bereikbaarheid van de school, de 
sporthal, de kinderopvang en de Bunker be-
treft. Deze zijn niet bereikbaar met de auto 
in fase 3 maar wel te voet. Alternatieve toe-
gangswegen en paden zullen hiervoor ge-
bruikt worden. Dit wordt ter plaatse visueel 
aangegeven. Als alles naar wens verloopt, is 
deze fase midden september afgerond.

Fase 1 - aanleg bufferbekken

Deze voorbereidende werken waren aanvan-
kelijk begin februari gepland maar door de 
winterse omstandigheden was dat toen niet 
mogelijk. Begin maart werden de bomen dan 
gerooid. Het uitgraven van het bufferbekken 
gebeurt in het najaar van 2021 (fase 4). 

Het bufferbekken of wachtbekken zal enkel 
dienen om het overtollige, zuivere regenwater 
op te vangen. Van daaruit kan het water dan 
vertraagd naar de beek stromen. Een buffer-
bekken  speelt een belangrijke rol in het voor-
komen van wateroverlast. Het is gelegen naast 
een onverharde zijstraat van de Schansstraat.

Fase 2 - Kloosterstraat / Nelisveld oost

duur van de werken*  +/- 15 weken 
vermoedelijke start begin april 

Dit gaat over het gedeelte van de Kloosterstraat 
vanaf de Neeroetersesteenweg tot waar de 
Processieweg begint, inclusief de toegangs-
weg Nelisveld. De aannemer zal eerst de 
stoepen opbreken aan beide zijden van de 
Kloosterstraat zodat er de nutsleidingen in 
gelegd kunnen worden. Daarna wordt de ri-
olering aangelegd, gevolgd door een nieuwe 
fundering en wegverharding. Er komt aan bei-
de zijden van de Kloosterstraat een voetpad. 
De vernieuwde rijweg wordt als fietsstraat in-
gericht en krijgt daarom een rode kleur, net 
zoals de toegangsweg naar Nelisveld waar de 
voetpaden in oorspronkelijke staat hersteld 
worden. De kruisingen worden als verhoogd 
kruispunt ingericht. Tijdens deze fase is de 
Kloosterstraat afgesloten van de Neeroeterse-
steenweg tot aan de Processieweg. Omrijden 
kan dan via de Neeroetersesteenweg, Hagen-
dorenstraat, Schansstraat en Processieweg. 
Fase 2 en 3 lopen in elkaar over maar het is 
de bedoeling om fase 2 klaar te hebben tegen  
begin augustus. 

Het rooien van de bomen - wettelijk gezien maar toegestaan tot 15 
maart - is reeds gebeurd op de plaats waar het bufferbekken komt.
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Fase 4 - Processieweg - Schansstraat

duur van de werken*  +/- 17 weken 
vermoedelijke start begin augustus 

Op dit gedeelte van de Processieweg - vanaf 
de aansluiting Nelisveld/Kloosterstraat tot en 
met het kruispunt met de Schansstraat - zijn 
er gedurende 8 weken voorbereidende wer-
ken aan de nutsleidingen (Proximus, kabelte-
levisie, Fluvius) gevolgd door de aanleg van 
riolering en wegenis vanaf vermoedelijk begin 
oktober. 

De waterleiding wordt vernieuwd. Er komen 
voetpaden aan beide kanten van de weg die 
als fietsstraat ook een rode kleur krijgt. Kruis-
punten, inclusief dat van de Processieweg 
met de Schansstraat, zullen verhoogd ingericht 
worden. 
 
Er is een plaatselijke omleiding voorzien. In 
functie van de toegankelijkheid van Schey-
manshof worden deze werken gesplitst uitge-
voerd zodat het altijd mogelijk zal zijn om het 
woonerf via links of rechts te verlaten. 

Fase 5 - Kloosterstraat noord

duur van de werken*  +/- 19 weken 
vermoedelijke start begin oktober

In deze fase komt het noordelijk gedeelte van 
de Kloosterstraat aan de beurt: vanaf de T met 
de Processieweg tot aan de Breeërsteenweg.  
Er komt nieuwe waterleiding aan beide kanten 
van weg. Fluvius zorgt voor telekabel en de 
uitbreiding van het aardgasnet ter hoogte van 
nummers 26-34-38. 

Als die voorbereidende werken gedaan zijn, 
sluit aannemer Van Beers Hoogeloon aan om 
de fundering en nieuwe wegenis aan te leg-
gen, vermoedelijk vanaf begin december. Ook 
hier wordt de rijweg ingericht als fietsstraat 
en komt er aan beide zijden van de weg een 
nieuw voetpad. Ter hoogte van de Molenweg 
komt een verhoogd kruispunt. Als alles naar 
wens verloopt, is het noordelijk gedeelte van 
de Kloosterstraat afgerond tegen eind febru-
ari 2022.

In fase 2 zijn er werken aan de toegangsweg naar Nelisveld. Op dat moment  
zal op het andere gedeelte tijdelijk verkeer in twee richtingen mogelijk zijn. 
Let altijd goed op de signalisatie ter plaatse.
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Fase 6 - Melkerijstraat - Grote Kerkstr.

duur van de werken*  +/- 10 weken 
vermoedelijke start februari 2022

Voor deze fase van de werken speelt een be-
langrijk aspect mee, met name de ontwikke-
ling van het gebied ten noordwesten van de 
kerk tot en met het vroegere Kinsport. 

De Melkerijstraat zal alleszins ook een fiets-
traat worden en ter hoogte van Kinsport zijn er 
aanpassingen om de leesbaarheid van de weg 
te verbeteren waardoor het veiliger wordt 
voor de fietsers. 

Na de werken zal de Melkerijstraat enkel met 
de auto ingereden kunnen worden vanuit de  
Kloosterstraat. Via de Breeërsteenweg of via 
de Grote Kerkstraat is de Melkerijstraat dan 
niet meer toegankelijk met de auto.  

In het aansluitend gedeelte van de Grote 
Kerkstraat (tot aan de kerk) zal de wegenis 
vernieuwd worden na alle aanpassingen aan 
de nutsvoorzieningen. Tegen dat dit klaar is, 
zitten we in het voorjaar van 2022.  

Bereikbaarheid ter plaatse

• Per werkfase is er een wegafzetting,
 dan kan u soms moeilijker met de auto  
  aan uw woning geraken. De aannemer
 maakt dit ruim van tevoren bekend en 
 probeert de niet-bereikbaarheid altijd zo
 kort mogelijk te houden. 

• Woningen blijven te allen tijden te voet
 bereikbaar. Heeft u beperkingen of hulp 
 nodig? Maak dit dan kenbaar aan de 
 uitvoerder.

• Sporthal de Schans, buitenschoolse 
 kinderopvang ‘t Speel-nestje, de Bunker
 en de scholen - 3K Nelisveld en de 
 Eerstegraadsschool van Mosa RT - 
 blijven ten alle tijden te voet bereikbaar.
  
 Wat de bereikbaarheid per auto betreft 
 kunnen er per werkfase omleidingen en 
 gewijzigde rijrichtingen zijn. Let daarom
 goed op de signalisatie ter plaatse en  
 respecteer die voor ieders veiligheid. 

Afvalophaling tijdens de werken

Als uw woning tijdens een bepaalde fase
niet bereikbaar is voor de afvalophalers, 
wordt dat op volgende manier opgelost:

 1  zet duidelijk uw huisnummer op 
  uw groene en grijze container

 2  plaats de container de avond
  voordien voor uw woning

 3  De containers worden naar 
  een centrale plaats gebracht 
  waar ze geledigd worden.
  Na de lediging wordt de container
  terug voor uw woning gezet als uw 
  huisnummer erop vermeld staat.

Als uw woning in de werkzone ligt tijdens 
de geplande papier- en kartonophaling, 
vraagt de fanfare om dit zelf in de contai-
ners op het Kerkplein te deponeren. 

Safety first ... hou het veilig !

Om ongevallen op de werf te voorkomen, moet er bij werken met 
minstens twee aannemers altijd een veiligheidcoördinator zijn. Die 
heeft in het bijzonder aandacht voor de veiligheid en de bereikbaar-
heid tijdens de werken. Wie zich in de werkzone begeeft, houdt best 
rekening met volgende richtlijnen:

• Respecteer de geplaatste signalisatie en neem ze niet weg;
• Loop niet achter een vrachtwagen of bouwmachine door;
• Maak oogcontact met bedienaars van machines;

Meer informatie ?

Wenst u alle plannen van de werken eens te zien? 
Heeft u de digitale infosessie van 31 maart gemist?
Wil u op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken? 
Surf dan naar www.kinrooi.be/werken-schoolomgeving-kinrooi 
voor alle info over dit belangrijk dossier voor Kinrooi centrum.   


