
Werken Rotselaar-Centrum 
In de Kapelstraat, de Pastorijstraat, de Groenstraat en de Parkstraat 
wordt gescheiden riolering en een nieuwe weginrichting aangelegd. 

Start: 9 januari 2023
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Gescheiden riolering
Lokaal bestuur Rotselaar investeert in de projectzone met een nieuw en gescheiden rioleringsstelsel. Het  
nieuwe stelsel zorgt ervoor dat het regen- en afvalwater afzonderlijk wordt opgevangen. Na uitvoering van 
alle werken zal het afvalwater van alle woningen verzameld en gezuiverd worden vooraleer het naar de  
waterlopen wordt geleid. Dankzij dit project zal de waterkwaliteit van onze rivieren en waterlopen sterk  
verbeteren, wat ons leefmilieu rechtstreeks ten goede komt.

Nieuwe weginrichting
Daarnaast wordt de inrichting van de straten en voetpaden vernieuwd om de snelheid van gemotoriseerd 
verkeer aan te passen en de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. In de Groenstraat, de Pastorijstraat en 
de Parkstraat wordt er een woonerfinrichting aangelegd. Voor de Kapelstraat wordt de rijweg aangelegd in 
asfalt met voetpaden in betonstraatstenen. Die voetpaden zullen op de kruispunten met de Groenstraat en 
de Pastorijstraat, net als in de buurt van GBS De Straal extra breed gemaakt worden. Bovendien wordt de 
parkeerzone voor de school heringericht zodat die zowel voor het nieuwe Huis van het Kind als voor de school 
veilig gebruikt kan worden. Zo resulteert de nieuwe inrichting in een leefbare buurt en veilig dorpscentrum.

Openbare verlichting
De openbare verlichting van de volledige projectzone wordt vervangen door nieuwe ledverlichting. Daarbij 
zullen in de Pastorijstraat, Groenstraat en Parkstraat de kabels tussen de elektriciteitspalen ondergronds 
worden gebracht.



v.u. Carine Goris, schepen van Openbare Werken, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar

Fase 2: PastorijstraatFase 1: Kapelstraat (deel 1) Fase 3: Groenstraat (deel 1)

Fase 5: Groen- en ParktstraatFase 4: Kapelstraat (deel 2 ) Fase 6: Kapelstraat (deel 3)

Fase 7: Sint-Antoniusstraat

Kapelstraat van Provinciebaan tot  
Pastorijstraat (inclusief kruispunt  
Pastorijstraat) 
Start nutsmaatschappijen: 16 januari

Kapelstraat van Pastorijstraat tot 
Groenstraat

Sint-Antoniusstraat van Torenstraat  
tot huisnummer 3

a) Groenstraat van parking  
gemeentehuis tot Kapelstraat
b) Parkstraat

Kapelstraat van Groenstraat tot  
Torenstraat (inclusief kruispunt  
Torenstraat)

Groenstraat van Provinciebaan tot 
parking gemeentehuis

Start nutsmaatschappijen: 30 januari

Info en updates:
www.rotselaar.be/werken-centrum

Bovenstaande fasering is informatief en kan door onvoorziene omstandigheden veranderen.

Verkeerscirculatie
Vanaf 9 januari 2023 is
• de volledige projectzone enkel toegestaan voor plaatselijk verkeer.
• plaatselijk verkeer in beide richtingen toegestaan in alle straten. De huidige eenrichtingsstraten worden 

tijdelijk opgeheven.
• de parking van het gemeentehuis toegankelijk via de Provinciebaan.

De trage wegen blijven tijdens de werken beschikbaar en vormen voor fietsers en voetgangers een veilige, 
alternatieve verbinding.

Dienst Openbare Werken Rotselaar
Beversluis 7, 3110 Rotselaar
werken@rotselaar.be
016 61 34 30

Riolnetbeheerder Fluvius
078 35 30 20
Aannemer AGBb
info@agbb.be
014 67 86 58

Afkoppelingsbureau
Bureau Notermans
info@ontkoppelen.be
012 74 54 93

Einde werken: lente 2024

Contact


