werken Kapelstraat-Schransdriesstraat
informatie voor de scholen

doel van
de werken

Op maandag 18 mei 2020 ging aannemer Vangeel Wegenbouw van start met de wegenis- en
rioleringswerken in de Kapelstraat-Schransdriesstraat.
De volledige onder- (riolering) en bovenbouw (rijweg, fietspaden, …) worden aangepakt. Zo
wordt de schoolomgeving na de heraanleg nog duidelijker in het wegbeeld en wordt het
pijnpunt voor fietsers aan de kapel weggewerkt.

Afwerking Schransdriesstraat

timing

Onze aannemer vordert goed met de werkzaamheden. Zo werd het kruispunt
Schransdriesstraat-Houtseweg een tijdje terug al vrijgegeven voor het verkeer.

fasering

Momenteel leggen de arbeiders de hand aan de fiets- en voetpaden (zijde school) vanaf
de Houtseweg richting de kapel. De afwerking van het wegdek (de toplaag) is voorzien
voor rond Pasen
Opgelet!
-

alternatieven

De Schransdriesstraat is nog steeds werfzone en verboden toegang.
Weersomstandigheden kunnen steeds de vooropgestelde planning beïnvloeden.

De school blijft bereikbaar per fiets. Kleine plaatselijke omleidingen leiden de fietsers via
een veilige alternatieve route van en naar school. Het is af te raden de werkzone vanuit de
zijstraten te dwarsen (oversteken!)!
Met het openbaar vervoer blijft de school binnen een aanvaardbare wandelafstand
bereikbaar. Stadslijn 1 en lijn 434 zullen vertrekken vanuit de Oostmalseweg. Voor meer
informatie over de dienstregeling kijk op www.delijn.be.
Het georganiseerde vervoer van GIBLO zal nog steeds gegroepeerd worden in de SintMichielstraat tot er weer doorgang is aan de voorkant van de school.

omleidingen

De impact van de werken reikt verder dan enkel de schoolomgeving. Zo moet het
doorgaande verkeer een omleiding volgen via de gewestweg N132 (Bisschopslaan) en
brug 5 (Beerse centrum). In functie van de lokale bereikbaarheid doen we een warme
oproep om de wagen thuis te laten, zodat de buurt ontlast wordt van parkeerdruk en
ongewenst parkeergedrag (bv. voor opritten, op kruispunten, …). Dankjewel voor je
medewerking! Bestemmingsverkeer kan terug passeren via kruispunt VaartstraatHoutseweg.
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