Beste bewoner,
De werken op de Nekkerspoelstraat vorderen goed en verlopen zoals gepland. Zoals
we eerder meedeelden, starten de werken op het kruispunt van de Nekkerspoelstraat
met de Grote Nieuwedijkstraat op 1 februari 2016.
Vanaf dan zal de Grote Nieuwedijkstraat doodlopend zijn op de werf Nekkerspoel en is
er geen doorgang meer voor verkeer. Het verkeer wordt via de Boerenkrijgstraat
richting N15 gestuurd.

Werfzone
De werf start op 1 februari vanaf het kruispunt van de Nekkerspoelstraat met de Grote
Nieuwedijkstraat tot het Lakenmakersplein. Dit deel is dus afgesloten voor verkeer. Voor en na
de werfuren kan u uw woning of handelszaak bereiken. We plannen in deze zone ongeveer één
maand rioleringswerk. Na het plaatsen van het riool legt de aannemer steenslag. Hij zal
vermoedelijk vanaf maart starten aan de onpare zijde van de Nekkerspoelstraat werken. Meer
informatie hierover volgt later.
De voetpaden blijven voorlopig liggen om de bereikbaarheid van alle panden te garanderen.
Bereikbaarheid
De aannemer laat een deel asfalt zitten in het stuk van de Nekkerspoelstraat tussen de Grote
Nieuwedijkstraat en de Kalverenstraat waardoor de handelszaken, woningen (garages), de
school en Het Leitje nog bereikbaar zijn vanuit de Grote Nieuwedijkstraat tijdens de maand
februari.
We sluiten ook de Sint-Rumoldusstraat af met signalisatie op het kruispunt van de Grote
Nieuwedijkstraat. Parking Lakenmakersplein blijft bereikbaar vanuit kant R12.

Het Leitje
De aannemer communiceert nog per brief en via een bord wanneer de straat moeilijk bereikbaar
is in de week van 25 januari. In deze week werken we nog aan het riool vanaf de Borchtstraat
richting de Grote Nieuwedijkstraat

Handelaars
Denk aan uw lokale handelaar en vergeet ze zeker geen bezoekje te brengen. Ze blijven
bereikbaar tijdens onze werken.
Bereikbaarheid handelszaken
Handelszaken zijn moeilijker bereikbaar tijdens de werken. In het kader van minder
hindermaatregelen verwijzen we handelaars door naar onze dienst Economie. We proberen
voetgangers en fietsers steeds doorgang te geven. Leveringen kunnen blijven doorgaan. Spreek
de aannemer aan indien er praktische problemen zijn.
Compensatie voor handelaars
Wanneer u als handelaar uw zaak minstens acht dagen moet sluiten omwille van de werken, hebt
u recht op een hinderattest. Hiermee kan u een tegemoetkoming bij het Participatiefonds
aanvragen.
Voor meer info over andere compensatiemaatregelen, kan u terecht bij de dienst Economie van
de stad Mechelen.
Meer informatie: http://wegenenverkeer.be/vragen/maatregelen-voor-handelaars-enondernemers-bij-wegenwerken
De Lijn
Vanaf 1 februari zal buslijn 560-561 vanuit de Grote Nieuwedijkstraat afbuigen naar de
Boerenkrijgstraat, langs Libertus en via de N15 richting Mechelen station. Meer informatie vindt
u op www.delijn.be of aan de bushaltes zelf. (voor kaart zie
www.mechelen.be/vernieuwingnekkerspoel)
Huisvuil
Er zijn ophaalpunten ter hoogte van Nekkerspoelstraat 110, het kruispunt Grote
Nieuwedijkstraat- Nekkerspoelstraat en op het kruispunt Nekkerspoel- Lakenmakersplein.
Verzamel uw huisvuil ten vroegste vanaf 19 uur de avond vóór de ophaling om de overlast in de
buurt te beperken.
Uitvoeringsdata kunnen wijzigen
Alle data zijn onder voorbehoud van slecht weer en onvoorziene omstandigheden.
Garages/opritten niet bereikbaar
Waar de aannemer werkt zijn de garages/opritten tijdelijk onbruikbaar. Denk eraan om uw
wagen tijdig in een andere straat te plaatsen.
Breng uw eigenaar op de hoogte van de werkzaamheden !
U bent huurder? Breng dan de eigenaar van uw woning op de hoogte over de geplande
werkzaamheden. Bij eventuele schade kan u best de verzekering contacteren.
Communicatie
De aannemer zal op de werf communiceren bij werken met grotere hinder. Schrijf je in op onze
digitale nieuwsbrief via www.mechelen.be/vernieuwingnekkerspoel.
Contact
Stad Mechelen via www.mechelen.be/meldingen of via 0800 2 0800Aannemer Van Hoeyveld,
Leuvensesteenweg 38, 3191 Boortmeerbeek, info@vanhoeyveld.be

