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Nieuwsbrief weg- en
rioleringswerken Rommersheide en
omgeving - nummer 1

Algemene informatie werken Rommersheide

Om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor afval- en oppervlaktewater
wordt in de omgeving van Rommersheide een gescheiden rioolstelsel
aangelegd door aannemer Hens. Alle straten worden voorzien van een
vuilwater- en een regenwaterriool en nieuwe bestrating.

De weg- en rioleringswerken zijn opgesplitst in drie fases. De werken aan fase
1 zullen opgestart worden eind oktober 2016. De aannemer heeft hiervoor een
termijn van 4 maanden.

Fase 1: Vreugdelaan, Gelukslaan, Mieksebaan (deel tussen Koekoeksdreef en
Gelukslaan), Andrélaan (deel tussen Mieksebaan en Sorbenlaan).

De omleidingsweg loopt via Mieksebaan, Sint-Jobsesteenweg, Beukenlei en
Schotensteenweg.

 

Voorbereidende werken 27 en 28 oktober 2016

Op donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober starten de voorbereidende
werken langs de Mieksebaan vanaf de Koekoeksdreef tot voorbij de
Gelukslaan. Gedurende deze 2 dagen zullen de bewoners van de Mieksebaan,
Gelukslaan, Vreugdelaan en Nieuw Rommersheide niet over de Mieksebaan
kunnen rijden richting Sint-Job-in-'t-Goor. De Mieksebaan zal voor het
plaatselijk verkeer opengesteld worden richting Brecht. Deze hinder zal er enkel
zijn tussen 07.00 en 16.00 uur, ’s morgens en ’s avonds kan je gewoon
passeren.

 

Opbraak asfalteringsverharding Mieksebaan

Vanaf maandag 7 november 2016 wordt gestart met de weg- en
rioleringswerken in de Mieksebaan vanaf de Koekoeksdreef tot voorbij de
Gelukslaan. Gedurende de werken in de Mieksebaan zullen de bewoners enkel
richting Brecht kunnen rijden.

Nuttige gegevens

Pidpa - Hidrorio (voor riolering
en afkoppeling)
Lodewyckx Ine (gebiedsingenieur)
Frank Vereecken (toezichter)
riolering@pidpa.be,
0800 90 300 (optie 5 'riolering')

Aannemer Hens nv
Dorien Ven (werfleider), 
03 669 95 55

Gemeentelijke wegendienst
Anne Konings, 
03 660 17 20
wegendienst@brecht.be

Gemeentelijke dienst mobiliteit
Kristine Van Bavel, 
03 660 25 58
kristine.vanbavel@brecht.be

 

Let op!

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