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infobrochure oktober 2022

Aanleg fietsstraat
Koningin Astridlaan

Beste bewoner,
Binnenkort starten we in uw omgeving met de verbetering
van de fietsverbinding tussen Hoogboom en Kapellen.
Waarom doen we dit?

Welke hinder kan je verwachten?
Wat is een fietsstraat?

Toegang tot jouw woning

In een fietsstraat mogen fietsers
de volledige breedte van de rijbaan
(eenrichtingsverkeer) of de helft
van de rijbaan langs de rechterzijde
(tweerichtingsverkeer) gebruiken.

Van 07u00 tot 17u00 is plaatselijk verkeer moeilijk of
onmogelijk. Buiten deze tijdstippen is plaatselijk verkeer

Gemotoriseerde voertuigen mogen
fietsers niet inhalen en maximum
30 kilometer per uur rijden. Het
begin en einde van een fietsstraat
wordt
aangeduid
met
blauwe
aanwijzingsborden en een logo op het
wegdek.

In het kader van de verwachte hinder vanaf de start van de
Oosterweelwerken verbetert Lantis - de bouwheer van de
Oosterweelverbinding - een aantal fietsverbindingen in de
(ruimere) regio rond Antwerpen.

Wanneer voeren we deze werken uit?

Dankzij deze verbetering maken we van de fiets een
volwaardig alternatief voor de wagen.

De werken starten op 10 oktober en duren tot mei 2023. (*)

Wat doen we precies?

We werken in verschillende fases. Zo proberen we de
hinder van deze ingrijpende werken zoveel als mogelijk te
beperken. We excuseren ons alvast voor de overlast en
hopen op uw begrip.

•

We vormen de Koningin Astridlaan - tussen
Ruyseveltslei en station - om tot een fietsstraat en we
leggen de straat opnieuw aan met rode asfalt

•

We richten een verkeersplateau in t.h.v. Koning
Albertlei en Ruyseveltslei

•

Waterlink vernieuwt de riolering

•

We richten de Oude Bergsebaan en Ruyseveltslei in
als fietsstraat door middel van borden en belijning

(*) De planning van de werken kan steeds wijzigen en is afhankelijk
van weersomstandigheden.

mogelijk, als de werfsituatie het toelaat. Hou steeds
rekening met de signalisatie.
Als de werfzone zich voor jouw woning bevindt, zal
jouw garage en/of oprit tijdelijk niet bereikbaar zijn. Je
parkeert je wagen best buiten de werkzone. Te voet is
je woning steeds bereikbaar. Moet je met jouw wagen
op jouw oprit of garage zijn? Spreek dan af met de
werfleider en vraag naar de mogelijkheden.
Afvalophaling
De afvalophaling zal niet aan huis kunnen plaatsvinden.
Gelieve tijdens de werken je afvalcontainer(s) aan
te bieden op het dichtst bereikbare punt voor de
afvalophalers, aan de werfafsluiting (hoek Rubensheide
& kruispunt Ruyseveltslei - Koningin Astridlaan) Deze
regeling geldt voor GFT, PMD, huisvuil, papier en karton.
Storing aan nutsleidingen
Je wordt steeds op voorhand verwittigd bij geplande
onderbrekingen. Ondanks een goede voorbereiding kan
er steeds een storing ontstaan aan nutsleidingen als
gevolg van de werkzaamheden.
Ervaar je toch een onverwachte storing? Jouw eerste
aanspreekpunt is de werfverantwoordelijke ter plaatse.
Indien die niet verder kan helpen of de storing is geen
gevolg van de werkzaamheden, dan kan je rechtstreeks
contact
opnemen
met
de
nutsmaatschappij.
(zie contactgegevens achteraan)
De precieze fasering van deze werken vind je terug via
www.oosterweelverbinding.be

Contactgegevens
Aannemer
Verbruggen bvba
werken@verbruggenbv.be
03 227 29 83

Omleiding
Tijdens de werken wordt de Koningin Astridlaan
afgesloten voor doorgaand verkeer.
Auto’s volgen een omleiding via Hoogboomsteenweg en
Antwerpsesteenweg.

Voetgangers en fietsers kunnen te voet de werf passeren
via een corridor. Indien fietsers niet afstappen, dienen zij
een omleiding te volgen.

Lantis
info@lantis.be
03 203 00 30
www.oosterweelverbinding.be
Waterlink/Aquafin
03 450 45 45
contact@aquafin.be
www.aquafin.be
Gemeentebestuur Kapellen
ruimte@kapellen.be
03 660 66 03
www.kapellen.be
Storingen aan nutsvoorzieningen?
Tip: via www.allestoringen.be check je snel en eenvoudig
of er een globale of lokale storing aan de hand is.
Fluvius - gas & elektriciteit: 078 35 35 00
Pidpa - water: 0800 90 300
Proximus - televisie & internet: 0800 22 800

Blijf op de hoogte via www.oosterweelverbinding.be
en volg ons via sociale media

