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Uitnodiging infomarkt 'Riolerings- en wegenisproject Rotselaar centrum: Kapelstraat,
Pastorijstraat, Groenstraat en Parkstraat'
Donderdag 1d december 2022van 15 uur tot 21 uur

Beste mevrouw, mijnheer

Lokaal bestuur Rotselaar investeert in de Kapelstraat, de Pastorijstraat, de Groenstraat en de
Parkstraat met een nieuw en gescheiden rioleringsstelsel en de vernieuwing van de
straatinfrastructuur. ln de bijgevoegde infofiche vind je hierover meer informatie.

Vanaf 12 december starten er voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen in de Kapelstraat
in het deel tussen de Provinciebaan en de Pastorijstraat. Ook in een beperkt deel van de
Pastorijstraat zijn er nog voor de kerstvakantie werken voorzien (van Kapelstraat tot aan
huisnummerr 16). Tijdens die periode wordt er enkelrichtingsverkeer ingesteld in de Kapelstraat
tussen de Pastorijstraat en Provinciebaan, in de rijrichting naar de Provinciebaan. De werken duren
maximaal tot 23 december 2022,

Plaatselijk verkeer

ln de week van 9 januari 2023 wordt er opnieuw gestart met de werken en wordt er gewerkt in de
Pastorijstraat, in de richting van de Groenstraat. Hier wordt een deel van de rijweg opgebroken om
plaats te maken voor nutsleidingen.

Vanaf dan wordt de volledige projectzone voorbehouden voor plaatselijk verkeer en wordt het
enkelrichtingsverkeer in de Kapelstraat, Pastorijstraat en Groenstraat opgeheven. Ook de toegang
tot de parking aan het administratief centrum zal vanaf dan mogelijk zijn via de Provinciebaan.

Voorafgaand aan en tijdens de eigenlijke riolerings- en wegeniswerken werken er ook aannemers in
opdracht van de nutsmaatschappijen voor het verplaatsen en vernieuwen van hun netten. Ook die
werken zorgen voor verkeershinder. Net om die reden wordt bij aanvang van de werken het volledige
projectgebied voorbehouden voor plaatselijk verkeer.

lnfomarkt

Om je zo goed mogelijk over dit project te informeren nodigen we je graag uit op een infomarkt. Die
gaat door op donderdag 1 5 december 2O22 van 1 5 uur tot 21 uur op verdiep 2 van het Mena-
complex, Provinciebaan 2 in Rotselaar.
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Studiebureau Groep lnfrabo, rioolnetbeheerder Fluvius, lokaal bestuur Rotselaar en aannemer
AGBb. zullen aanwezig op de infomarkt en jouw vragen beantwoorden. Centraal staan timing,
fasering, veiligheidsmaatregelen, bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie.

Het project wordt opgesplitst in verschillende fases om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te
houden, maar bij werken van deze omvang is hinder onvermijdelijk. Daarom wordt je op geregelde
tijdstippen op de hoogte gebracht over de vordering van de werken.

Bij vragen of opmerkingen over dit project kun je terecht bij de gemeentelijke dienst Openbare
Werken via bovenstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groeten

An Craninckx
algemeen directeur

Jelle Wouters
burgemeester


