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Werken Basijnsmolenstraat en Slijperstraat: een stand van zaken

Beste inwoner,

Momenteel legt de aannemer in de Slijperstraat, tussen de Spanjestraat en de school, de
hoofdriolering aan.
Omwille van weersomstandigheden, storingen en breuken op nutsleidingen (middenspanning
en telenet) was het niet mogelijk de toplaag asfalt aan te brengen in de Basijnsmolenstraat en
het kruispunt met de Spanjestraat. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal deze pas in
maart worden uitgevoerd.
Tijdens de eindejaarsperiode:






Zullen de opritten van de woningen in de werfzone toegankelijk zijn met de wagen.
Gebeuren nog koppelingswerken aan elektriciteits- en telenetleidingen door de
nutsmaatschappijen. Deze geplande onderbrekingen werden aangekondigd door de
maatschappijen.
Het kruispunt Spanjestraat – Slijperstraat wordt toegankelijk voor plaatselijk verkeer op
de onderlaag asfalt.
Guido Gezellestraat blijft afgesloten ter hoogte van de Basijnsmolenstraat.

Vanaf maandag 4 januari worden de werken hervat, de planning ziet er als volgt uit:
Fase 2: Basijnsmolenstraat, tussen Pastorieweg en Spanjestraat


Afwerking, maar plaatselijk verkeer is toegelaten op de onderlaag

Fase 3a: Slijpersraat, tussen Spanjestraat en Valkstraat






Verder aanleggen van de hoofdriolering: tot 2de week van januari.
Uitvoeren van de overkoppelingen op de hoofdriolering: tot Krokusverlof.
Aanleggen van funderingen, goten en voetpaden: start rond Krokusverlof.
Deze fase zal duren tot maart 2021.
Tijdelijk openstellen van doorgang tussen Pauwstraat en Valkstraat: vanaf
5 januari.

Deze planning is zoals steeds richtinggevend, verschuivingen zijn mogelijk als gevolg van
slecht weer en technische moeilijkheden.
Huisvuilophaling
Aan de bewoners die zich in de werfzone bevinden, wordt gevraagd het huisvuil op de normale
ophaaldagen naar de huisvuilophaalpunten te brengen. Deze zijn voorzien op het einde en aan
het begin van de werfzone en aangeduid met een bord.
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Verkeersmaatregelen
Het gemeentebestuur kiest ervoor om wegomleidingen naar buurgemeenten te voorzien via de
grote verbindingswegen. Zo vermijden we sluipverkeer langs landbouwwegen en in de
dorpskern. Per fase passen we de verkeersmaatregelen aan.
Een laatste stand van zaken vind je op www.staden.be/slijperstraat of bij de sector Wonen &
Omgeving via 051 70 82 01 of op ruimte@staden.be
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij de gemeentelijke dienstverlening, met name bij
mevrouw Evelyne Crabbe, op het nummer 051 70 82 01 of via ruimte@staden.be.

Met vriendelijke groeten,

Met vriendelijke groeten,
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