
KAP3LLEN
nieuwsbrief 2019

voor Hoevensebaan, Kerkstraat & omgeving

WERKEN AAN HOEVENSEBAAN EN KERKSTRAAT
Aan de Hoevensebaan start op 4 maart de sloop van feestzaal en dienstencentrum ’t Bruggeske. Aansluitend 
saneert OVAM de parking en wordt er een nieuwe ondergrondse parkeergarage aangelegd. In het kader van het 
dorpsvernieuwingsproject KAP3LLEN worden hier later onder meer een nieuw Administratief Centrum en een nieuw 
dienstencentrum gebouwd.

Daarom worden er de komende weken al voorbereidende werken uitgevoerd. Zo worden de gas-, de water- en 
de telefoonleidingen die nu onder parking Bruggeske lopen, verlegd. Daarbij wordt hoofdzakelijk gewerkt aan 
de Hoevensebaan, de Kerkstraat en parking Watertoren. De werken lopen van maandag 28 januari tot en met de 
krokusvakantie.

De geplande werken hebben ook tijdelijke gevolgen voor het verkeer, vooral in de omgeving van de Hoevensebaan 
en Kerkstraat. Daarbij is het de bedoeling dat woningen en handelszaken te allen tijde bereikbaar blijven, net zoals de 
parkings Watertoren en Bruggeske. In deze brochure lees je alles over de geplande werken.


van maandag 28 januari  
tot en met vrijdag 1 februari

Er wordt gewerkt aan de even zijde van de 
Kerkstraat, tussen de Hoevensebaan en de 
in-/uitrit naar/van parkings Watertoren en 
Bruggeske.

• In de volledige Kerkstraat geldt 
eenrichtingsverkeer, van de Dorpsstraat 
naar de Hoevensebaan.

• Parking Watertoren blijft bereikbaar via 
de Kerkstraat of via parking Bruggeske.

• Voor parking Bruggeske wordt een 
tijdelijke inrit aan de Hoevensebaan 
gecreëerd, maar je kan die wel uitsluitend 
nemen als je van de ovonde komt (en niet 
komende van Hoevenen). 

• Beide parkings verlaten doe je via de 
Kerkstraat.
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 op donderdag 31 januari

Dwars onder de Kerkstraat 
wordt onder meer een gas- en 
waterleiding gelegd. 

De Kerkstraat is volledig 
onderbroken voor verkeer nabij 
de in-/uitrit naar/van parkings 
Watertoren en Bruggeske. Er is geen 
doorgaand verkeer mogelijk.

• De Kerkstraat blijft een 
eenrichtingsstraat tussen de 
Dorpsstraat en het Kerkplein.

• In de Kerkstraat is tweerichtings-
verkeer voor plaatselijk verkeer 
mogelijk tussen het Kerkplein en 
de onderbreking nabij de in-/uitrit 
naar/van parkings Watertoren en 
Bruggeske.

• In de Kerkstraat tussen de onder-
breking en de Hoevensebaan kan 
je uitsluitend richting Hoevense-
baan rijden.

• Er geldt een parkeerverbod in de 
Kerkstraat tussen Kerkplein en 
watertoren.

• Aan de Hoevensebaan blijft 
de tijdelijke inrit voor parking 
Bruggeske bestaan. Alleen op 
die manier bereik je ook parking 

Watertoren.

• Beide parkings verlaten doe je via 
de Kerkstraat.


van maandag 4  
tot en met dinsdag 12 
februari

Er wordt gewerkt langs de 
toegangsweg naar parkings 
Watertoren en Bruggeske.

• In de volledige Kerkstraat 
geldt eenrichtingsverkeer, 
van de Dorpsstraat naar de 
Hoevensebaan.

• Aan de Hoevensebaan blijft 
de tijdelijke inrit voor parking 
Bruggeske bestaan. Alleen op 
die manier bereik je ook parking 
Watertoren.

• Beide parkings verlaten doe je via 
de Kerkstraat.
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 van maandag 4  
tot en met vrijdag 8 maart

Er wordt gewerkt aan de oneven 
zijde van de Hoevensebaan, 
tussen de Essenhoutstraat en de 
Kerkstraat.

• Het verkeer richting Hoevenen 
kan via de Hoevensebaan rijden.

• Het verkeer richting Kapellen 
wordt omgeleid via de Albertdreef 
en de Essenhoutstraat. 

• In de Essenhoutstraat geldt 
opnieuw eenrichtingsverkeer 
van de Albertdreef naar de 
Hoevensebaan en in dat deel is 
ook weer een parkeerverbod van 
kracht.

• Parking Watertoren is opnieuw 
bereikbaar op de gebruikelijke 
manier, via de Kerkstraat.

• Parking Bruggeske wordt 
definitief afgesloten voor de 
verder geplande werken (zie 
verder).

 op maandag 18 februari

Dwars onder de Hoevensebaan 
wordt onder meer wordt, aan de 
Kerkstraat en nabij de Essen-
houtstraat, onder meer een gaslei-
ding en midden- en laagspanning 
gelegd. 

• De Hoevensebaan is volledig 
onderbroken voor verkeer tussen 
de Kerkstraat (incl. kruispunt) 
en de Essenhoutstraat (excl. 
kruispunt). Er is geen doorgaand 
verkeer mogelijk.

• De wegomlegging richting 
Hoevenen loopt via de 
Streepstraat en de Biartlei.

• De wegomlegging richting 
Kapellen loopt via de Albertdreef 
en de Essenhoutstraat.

• In de Streepstraat is uitsluitend 
eenrichtingsverkeer mogelijk van 
de Kapelsestraat naar de Biartlei.

• In de Essenhoutstraat is 

uitsluitend eenrichtingsverkeer 
mogelijk van de Albertdreef naar 
de Hoevensebaan.  
In dat gedeelte geldt ook een 
parkeerverbod.

• Parkings Watertoren en Brugge-
ske zijn bereikbaar via de Kerk-
straat, komende vanaf de Dorps-
straat.

• De bewoners en handelaars 

van het afgesloten deel van 
de Hoevensebaan kunnen hun 
straat bereiken via de Kerkstraat. 
Hun straat verlaten doen ze 
via parkings Watertoren en 
Bruggeske.

• De tijdelijke inrit van parking 
Bruggeske aan de Hoevensebaan 
wordt in deze fase een uitrit 
(verplicht linksaf richting ovonde).
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MEER INFORMATIE
Nog vragen? Contacteer de gemeentelijke balie Ruimte & Wonen via 03 660 66 03 of ruimte@kapellen.be. 
Meer informatie over het project KAP3LLEN vind je ook op www.kapellen.be/KAP3LLEN.

V.U. Gemeente Kapellen, college van burgemeester en schepenen, Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen

VOETGANGERS EN 
FIETSERS 
• Voetgangers kunnen altijd 

overal passeren.

• Fietsers meestal ook. Anders 
kunnen ze de steegjes 
tussen Hoevensebaan en 
Essenhoutstraat gebruiken of 
de wegomlegging volgen.

AFVALOPHALING
De vuilniswagens volgen in alle fases van 
de werken de planning. Aan de bewoners 
die aan de oneven zijde (van het 
betrokken deel) van de Hoevensebaan 
wonen, wordt wel gevraagd om op 
vrijdag 8 maart hun vuilnisbakken en 
-zakken aan de overzijde van de straat te 
plaatsen.

PARKING 
WATERTOREN
Parking Bruggeske is vanaf maandag 
4 maart niet langer een parking. Dan 
start ook de sloop van feestzaal en 
dienstencentrum ’t Bruggeske. Daarna 
volgt de sanering van de parking door 
OVAM en wordt aansluitend de nieuwe 
ondergrondse parking aangelegd. 

Daarom werd beslist om de openingsuren 
van de nabije gratis ondergrondse 
parking Watertoren aan te passen. Daar 
kan je bovengronds 24 op 24 parkeren. 
De ondergrondse parking is voortaan 
toegankelijk van 6.00 uur tot 
middernacht. Wel moet je 
er ondergronds voortaan je 
parkeerschijf leggen.

LIJNBUSSEN
De bussen van De Lijn die in beide richtingen 
via de Hoevensebaan rijden, volgen op 
maandag 18 februari ook de wegomleggingen. 
In de krokusvakantie rijden de lijnbussen 
richting Kapellen om via de Albertdreef en de 
Essenhoutstraat. Meer info: www.delijn.be.


