heraanleg vanaf eind juli

JUNI 2019

MECHELSEVEST
Beste buurtbewoner

De stad legt vanaf eind juli een stuk van de Mechelsevest opnieuw aan. De voetpaden
worden vernieuwd, de kasseien in de rijweg en de parkeerplaatsen worden hersteld en
in de rijweg komen betonnen comfortstroken voor fietsers.
WAAR?
In de Mechelsevest vanaf de Brusselsestraat tot Mechelsevest 26.
WANNEER?
•
•

Start: maandag 29 juli 2019
Eind: tweede helft september 2019

De werken zijn afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. De
timing kan wijzigen. Op www.leuven.be/openbare-werken vind je tijdens de werken
een webpagina met de meest recente info.
HINDER EN BEREIKBAARHEID
Om de werken op een vlotte en veilige manier uit te kunnen voeren, gelden er enkele
verkeersmaatregelen in het stuk Mechelsevest waar gewerkt wordt:
•

Binnen de werfzone is er een parkeerverbod op straat.

•

Een parkeerverbod op de parking net buiten de werfzone. De aannemer gebruikt
die parking om opgebroken kasseien op een veilige manier aan de kant te leggen.

•

De Mechelsevest wordt afgesloten langs de kant van de Brusselsestraat.

CONTACT
cel communicatie stadsvernieuwing
infohuis@leuven.be
v.u. Dirk Vansina, schepen van openbare werken

Door de werken zijn de inritten en garages die binnen de werfzone liggen niet
bereikbaar. Je parkeert je auto tijdens de werken dus best op een andere plaats buiten
de werfzone.
Bewoners van Mechelsevest 10-26 kunnen tijdens de werken de inrit langs het
poortgebouw niet gebruiken. Met de syndicus van de gebouwen sprak de stad af dat
zij het terrein en de ondergrondse garage kunnen bereiken via een tweede inrit die
buiten de werfzone ligt.
Met de school en de crèche sprak de stad af om het voetpad in de Mechelsevest (kant
Brusselsestraat) zo snel mogelijk aan te leggen en af te werken. Zo kunnen kinderen en
ouders sneller weer over het nieuwe voetpad de school of crèche bereiken.
OMLEIDING
•

Met de auto: je kan de Mechelsevest niet bereiken via de Brusselsestraat. Je rijdt
om via de ring van Leuven (zie kaartje op de achterkant).

Te voet of met de ﬁets: je loopt of rijdt best een stukje om via de Noormannenstraat. Omdat
de aannemer ook de voetpaden vernieuwt, is het niet veilig en comfortabel om door de
werfzone te wandelen of te fietsen.
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Afgesloten werfzone

Omleiding

VRAGEN? IS ER IETS ONDUIDELIJK?
Aannemer
Terraco | info@vanhoeyveld.be
Problemen ter plaatse of info over fasering, timing ...?
Werftoezichter Gert Verbieren (stad Leuven) | tel. 0476 76 24 10
Algemene info over werken, omleiding, timing …
communicatie stadsvernieuwing | infohuis@leuven.be I tel. 016 27 22 72
Technische info over de plannen, fasering …
studiedienst weg- en waterbeheer I Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
studiedienstwegen@leuven.be | tel. 016 27 25 00
Leen Beuckelaers (ingenieur) I leen.beuckelaers@leuven.be
Anse Uyttersprot (ontwerper openbaar domein) | anse.uyttersprot@leuven.be

