
  communicatie dd 23/11/2022 
 
 

Beste buurtbewoners/aangelanden, 

 

Gezien de werken in fase 2 (deel Molenstraat 60 miv Meiselaan tot Vroonwegel) en fase 3b (deel thv 

Ipsvoordestraat en Veldstraat) zeer voorspoedig verlopen willen wij jullie hierbij graag informeren betreffende 

de geplande werkzaamheden behoudens weersomstandigheden. 

Komende vrijdag 25/11/2022 plaatsen we vanaf ’s morgens de toplaag van de fietspaden in fase 2 vanaf de 

werfzone Molenstraat 60/Becoton tem Meiselaan/Vroonwegel.  

Woningen best bereikbaar via Kuiermansstraat (Etex) muv woningen waar toplaag wordt geplaatst. 

Als er nog voldoende tijd beschikbaar is starten we ook al met de toplaag van het fietpaden in deel fase 3b 

vanaf Molenstraat 163 tem Molenstraat 177 (zone slagerij/Ipsvoordestraat/Veldstraat). Deze zal verder 

afgewerkt worden op maandag 28/11/2022, samen met het kruispunt van de Ipsvoordestraat en Veldstraat. 

Woningen enkel en alleen bereikbaar via kant Meiselaan. 

Op dinsdag 29/11/2022 plaatsen we de toplaag van de rijweg in het gedeelte van fase 2 (Molenstraat vanaf 

inrit Becoton tem Meiselaan/Vroonwegel) bereikbaarheid via Kuiermansstraat 

Deze werken zullen omstreeks 6u starten met het aanbrengen van een kleeflaag. Hierdoor zullen de opritten 

van de woningen onbereikbaar zijn vanaf 6u00. Voor blijvende beschadigingen aan de opritten/klinkers ea 

verhardingen te voorkomen vragen we jullie zeker om niet door deze kleeflaag te rijden met eender welk 

voertuig. Dit is immers een peklaag die sporen achterlaat die niet meer uitwisbaar zijn. 

Daarna beginnen we met het plaatsen van de toplaag. Voor een kwalitatief eindproduct te bekomen zonder 

sporen is het belangrijk dat de asfalt voldoende tijd krijgt om af te koelen. Daarom vragen we jullie om de 

opritten niet te betreden met jullie wagens tot 12u na aanleg maw tem zaterdag 26/11 – 6u voor het 

uitgevoerde deel op vrijdag 25/11 (fase 2) en op dinsdag 29/11 – 6u voor het afgewerkte deel op maandag 

28/11 (fase 3b). Voor de toplaag van de rijweg (fase 2 Meiselaan) zijn de woningen in dit gedeelte pas terug 

bereikbaar vanaf woensdag 30/11 – 6u 

Voor een vlotte plaatsing van de asfalt is het belangrijk dat de fietspaden vlot toegankelijk zijn voor de 

vrachtwagens en kraan. Daarom vragen we jullie om jullie wagens buiten de werfzone te plaatsen en zeker niet 

aan de kant van de rijweg. 

Kort samengevat wilt dit dus zeggen dat de opritten/woningen onbereikbaar zijn: 

• Voor fase 2 (deel Meiselaan) ikv toplaag fietspaden vanaf vrijdag 25/11/2022 om 6u tem zaterdag 

26/11/2022 om 6u00  

• Voor fase 2 (deel Meiselaan) ikv toplaag rijweg vanaf dinsdag 29/11/2022 vanaf 6u tem woensdag 

30/11/2022 tem 6u. 

• Voor fase 3 (slagerij/Ipsvoordestraat/Veldstraat): gedeeltelijk vanaf vrijdag 25/11/2022 om +/- 11u 

tem zaterdag 26/11/2022 (6u) vanaf maandag 28/11/2022 om (6u) tem dinsdag 29/11/2022 om 6u. 

Vanaf woensdag 30/11/2022 – alle woningen enkel en alleen bereikbaar via Meiselaan, opnieuw 

Ipsvoordestraat of Veldstraat. Molenstraat kant Kuiermansstraat (Etex) wordt dan afgesloten gezien opstart 

opbraak- en rioleringswerken fase 4 van de werken op 1/12/2022. 

Alvast bedankt voor jullie begrip! 

Met vriendelijke groeten 

Werfteam Colas-Centrum 


