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Nieuw voet- en fietspad

Aangepaste werkwijze werken Edegemsestraat
Beste bewoners,
Onlangs kreeg u van ons een bewonersbrief omtrent het vernieuwen van het voet- en fietspad in de
Edegemsestraat. Deze werken zullen van start gaan op maandag 29 april 2019 en dus niet op
donderdag 25 april. Bovendien worden de werken opgedeeld in verschillende kleinere fases.
Oorspronkelijk opteerden we voor een éénduidige situatie gedurende de volledig duur van de werken met
éénrichtingsverkeer van Mortsel naar Edegem als gevolg. Op vraag van enkele bewoners werd dit
herbekeken.
De aannemer zal de werken daarom uitvoeren in kleinere fases:
 Van de Molenlei tot aan de Edmond Thieffrylaan
 Van de Edmond Thieffrylaan tot aan huisnummer 83
 Van huisnummer 83 tot aan de Mechelsesteenweg
Deze oneven zijde proberen we klaar te hebben tegen half juli 2019.
Begin augustus, na het bouwverlof, starten we aan de even zijde en werken we als volgt:



Van de Mechelsesteenweg tot aan de Gustaaf Lavastraat
Van de Gustaaf Lavastraat tot aan de Armand Segerslei

Door gefaseerd te werken, is het niet meer nodig om overal enkelrichtingsverkeer in te voeren op de
Edegemsestraat. Afhankelijk van de fase waar er op dat moment gewerkt wordt, zal er wel plaatselijk
éénrichtingsverkeer zijn van Mortsel naar Edegem. Dit zal stelselmatig opschuiven naarmate de werken
vorderen.
Het voordeel is dat de bereikbaarheid hierdoor enorm vergroot in de zones waar men niet aan het werken
is. En je kan de bestaande parkeerplaatsen ook blijven gebruiken.
Deze nieuwe manier van werken wil wel zeggen dat de werf regelmatig opschuift. Hou de signalisatie dus
goed in de gaten.
Lokaal bestuur Mortsel probeert op deze manier zoveel mogelijk het comfort van de bewoners en de
bereikbaarheid van de scholen en handelaars tijdens de werken te optimaliseren.
Het is helaas niet mogelijk om data te koppelen aan elke kleine fase omdat wegenwerken afhankelijk zijn

verschillende factoren waaronder het weer.
Fietsers
De fietsers kunnen de Edegemsestraat steeds in beide richtingen blijven gebruiken. Langsheen de
werfzone zal voor hen een aparte zone op de rijweg voorzien worden.
Openbaar vervoer
Wat het openbaar vervoer betreft, zullen de haltes enkel aan de even zijde, dat is de zijde van ’t Parkske,
worden bediend. Andere haltes worden omgeleid via de Mechelsesteenweg.
Afvalophaling tijdens de werken
De eerder gecommuniceerde regeling voor de afvalophaling tijdens de werken blijft behouden. Gelieve
jouw huisnummer of een markering aan te brengen op de GFT-container of -emmer, zodat je nadien de
juiste makkelijk terugvindt.




Woon je aan de oneven zijde in de Edegemsestraat in het gedeelte tussen de Edmond
Thieffrylaan en de Mechelsesteenweg? Dan vragen we jou om het afval aan de overkant van de
straat te zetten op de gebruikelijke data zodat het kan opgehaald worden.
Woon je in de Edegemsestraat in het gedeelte tussen de Edmond Thieffrylaan en de Molenlei?
Dan vragen we jou om het afval te verzamelen op:
De hoek met de Edmond Thieffrylaan
De hoek met de Doolhoflaan
De hoek met de Molenlei
De overzijde van de straat is hier geen optie omdat dat Edegems grondgebied is.

Meer info
Je kan de ontwerpplannen raadplegen via www.mortsel.be, ruimte, wegen en rioleringswerken,
Edegemsestraat. Voor bijkomende vragen kan je steeds bij ons terecht via mail
stadsprojecten@mortsel.be of telefonisch 03 444 18 09.
Met vriendelijke groeten,
namens het lokaal bestuur van Mortsel

Sophie Hermans
algemeen directeur

Erik Broeckx
burgemeester

Tip: schrijf je in op BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat jou verwittigt in geval van nood. Dankzij BE-Alert kunnen de hulpdiensten of
de stad een bericht uitsturen naar iedereen waarop een dreiging of een noodsituatie impact heeft. Maar bijkomstig
zijn voortaan ook berichten van algemeen nut mogelijk (wegenwerken, verkeershinder, evenementen, enz.). Dit moet
je dan wel specifiek bevestigen tijdens je registratie. Je kan een BE-Alert bericht krijgen via sms, telefoon of e-mail.
De registratie en alle toekomstige berichten zijn gratis. Handig, toch? Lokaal bestuur Mortsel gaat deze tool in de
toekomst vaker gebruiken: het is snel, efficiënt, kostenbesparend én milieuvriendelijk. Mis geen informatie en
registreer je vandaag nog! Meer info vind je op www.mortsel.be/bealert of www.be-alert.be.

