
Geachte bewoner,

De werken in de Molenstraat zijn in een laatste fase aanbeland. Meer zelfs, het einde van de 
werkzaamheden is in zicht. De aannemer heeft ons laten weten dat de oplevering, bij 
gunstige weersomstandigheden, mogelijk zal zijn tijdens de eerst helft van april 2023.

De asfaltering van de toplaag in de laatste fase van de Molenstraat staat momenteel 
gepland tijdens de eerste week van de paasvakantie, vanaf 04/04/2023. Zo vermijden we 
grote hinder voor de schoolgaande jongeren. Het is voor fietsers van groot belang om 
tijdens deze asfalteringswerken de werfzone niet te doorkruisen. De huidige omleidingen 
voor gemotoriseerd verkeer via de Stuiverstraat-Paddegatstraat blijven van kracht. 

Bijkomend zullen de huidige snelheidsremmers in de Vroonbaan verwijderd worden na de 
afwerking van de werf in de Molenstraat.

Zoals eerder al vermeld wilt het lokaal bestuur het project in de Molenstraat zo nauw 
mogelijk laten aansluiten met de toekomstige werken in de Kuiermansstraat. Daar voeren de 
nutsmaatschappijen momenteel al enkele voorbereidende werken uit. Als de Molenstraat is 
afgewerkt, kan de aannemer dan naadloos overgaan tot de aanleg van de fietspaden in de 
Kuiermansstraat. 

Het lokaal bestuurt bekijkt momenteel met afvalintercommunale Intradura hoe we de 
afvalophaling het best kunnen organiseren. Hiervoor voorzien we nog een aparte 
bewonersbrief voor de betrokken buurtbewoners. 

Het aangepaste halteplan van De Lijn tijdens de werken in de Molenstraat blijft behouden 
tijdens de werken in de Kuiermansstraat.

Ter herinnering: De rijweg in de Kuiermansstraat zal worden versmald om fietspaden in 
asfalt aan te leggen. Ter hoogte van de Grasmussenstraat komt een wegversmalling om het 
verkeer richting het kruispunt met de Overzetstraat te vertragen. Dit zal vooral de 
verkeersveiligheid verhogen voor de vele schoolgaande jongeren die hier de rijbaan 
oversteken. De werken zijn momenteel gepland om afgerond te worden vóór de start van de 
zomervakantie. 
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U kan deze bewonersbrief of andere informatie met betrekking tot deze werken altijd 
nalezen op ons participatieplatform www.KapelleSpreekt.be 
Inschrijven op onze mobiliteitsnieuwsbrief kan ook nog altijd via www.kapelle-op-den-
bos.be/nieuwsbrieven/inschrijven 

Gelieve er rekening mee te houden dat alle opgegeven data onder voorbehoud zijn van 
weer –en  onvoorziene omstandigheden.

Hebt u vragen en/of opmerkingen of wilt u iets kwijt over de werken, aarzel dan niet om ons 
te contacteren via mobiliteit@kapelle-op-den-bos.be. 

Namens het college,
In opdracht,
algemeen directeur, burgemeester,

Siebe Ruykens Renaat Huysmans
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