voluit leven

!(

Grondgebiedszoken

rlililffiftïiÍrfififrfiffirfiuurll

Aan de verenigingen en gebruikers van O.C. Berkenhof
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contactpersoon

telefoon

Peter Vanwinnendael

02 755 22 73

e-mail
infrastructu u rprojecten@kortenberg. be

Onderhoudswerken Beekstraat
Geachte heer, mevrouw
Vanaf dinsdag 19 april 2022 start een aannemer met onderhoudswerkzaamheden in de Beekstraat. De werfzone
gaat vanaf het kruispunt met de Camiel Schuermanslaan tot aan de aansluiting op de Kiewitstraat (zie
onderstaand plan).

I

De onderhoudswerkzaamheden betreffen het vernieuwen/aanleggen van de voetpaden en het wegdek.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 5335-6462-0387-6561 en wachtwoord fekyleh

De werken zullen in 2 fasen verlopen en er zal volgende planning aangehouden worden (onder

voorbehoud van slechte weersomstandigheden):
a

a

a

Week 16 tot 2L (l.9l04-25l05l: Fase 1 Voetpad- en wegeniswerken Beekstraat gedeelte
tussen Camiel Schuermanslaan en kruispunt Wipstraat/Kloosterstraat (inclusief kruispunt)
Week 22tot27 l3,Ll0i-O8l07lz Fase 2 Voetpad- en wegeniswerken Beekstraat gedeelte
tussen kruispu nt Wipstraat/Kloosterstraat (exclusief kruispunt)
Week 27: Tijdens de asfalteringswerken en de daaropvolgende afkoelingsperiode van het
asfalt is de straat voor een kortere periode volledig afgesloten binnen de werfzone en is
lokaal verkeer niet mogelijk. Het exacte tijdstip van deze werken zal u nog medegedeeld
worden via een bericht van de aannemer.

Het O,C. Berkenhof zal tijdens de werken enkel bereikbaar zijn via de Kloosterstraat en de parking aan de kerk.
Het wegrijden zal in fase 1 richting Kiewitstraat gebeuren en in fase 2 richting Camiel Schuermanslaan.
Deze werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Er wordt een omleiding voor het verkeer ingesteld
Gelieve de signalisatie te respecteren.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip. Indien u vragen zou hebben, neem dan zeker contact op met de
toezichter van de werken (contactgegevens bovenaan deze brieí).
Op kortenberg.be/weoenwerken-actueel

vindt u steeds de meest actuele stand van zaken.

Als u zich inschrijft op deliin.be/nl/overdeliin/camoagnes-acties/nieuwsbrief-omleidinqen/ wordt u op de hoogte

gehouden over de omleiding die de buslijnen zullen volgen.
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Namens het schepencollege
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Alexandra Thienpont

algemeen directeur

burgemeester
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