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contactpersoon

ruimte en wonen/publieke ruimte en leefmilieu

Aan de bewoner(s) van dit huis

telefoon

03 660 66 03

e-mail

publiekeruimteleefmilieu@kapellen.be

Geachte bewoner(s)
In mei dit jaar ontving u een uitgebreide folder met informatie over de geplande
weg- en rioleringswerken in de Grensstraat, AC Swinnenstraat/Canadalaan en
Driehoevenseweg die de gemeenten Kapellen, Woensdrecht, Stabroek en Aquafin
samen met water-link en studiebureau Sweco voorbereiden.
De voorbereidende nutswerken starten op maandag 6 december 2021.
Er zal gewerkt worden in verschillende fasen, de duurtijd van elke fase is moeilijk
te bepalen. Hieronder bezorgen wij graag een overzicht van de te verwachten
hinder bij elke fase. Tijdens elke fase zal er ook een parkeerverbod van toepassing
zijn.
Hinder AC. Swinnesstraat /Canadalaan (Stabroek)
Tussen de Europalaan en de Ertbrandstraat zal er éénrichtingsverkeer van
toepassing zijn in de rijrichting naar de Ertbrandstraat. De bewoners van de
Plantinlaan vanaf rondpunt kunnen ontsluiten via AC. Swinnesstraat in de
rijrichting naar de Ertbrandsstraat of via de Kasteeldreef-Moretuslei in beide
richtingen.
De bereikbaarheid van het Kasteel Ravenhof en Oud Broek tot aan de
verkeersbareel moeten de lokale omleiding over Nederland volgen.
Hinder Grensstraat tussen Albert Louisastraat en Driehoevenseweg
In deze fase geldt éénrichtingsverkeer in de Grensstraat in de richting van de
Ertbrandstraat naar de Oosthoevestraat. Het verkeer richting de Grensstraat zal
worden omgeleid via de Oosthoevestraat en Albert-Louisastraat.
Hinder Grensstraat tussen Oosthoevestraat en voetbal Putte
In deze fase werkt de aannemer met werfzones van circa 150 meter. Het verkeer
wordt in beide richtingen gewaarborgd door het gebruik van verkeerslichten en zal
dus beurtelings de werfzone kunnen passeren.
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Tijdens deze fase zal ook het kruispunt Grensstraat – Oosthoevestraat gedurende
enkele dagen onderbroken worden. Bewoners van de Oosthoevestraat worden dan
omgeleid langs de Sint-Dionysiusstraat.
Hinder Driehoevenseweg/Grensstraat
Tijdens deze laatste fase van de werken zal de Driehoevenseweg enkel bereikbaar
zijn voor plaatselijk verkeer. De aannemer van de nutswerken zal de bewoners
afzonderlijk op de hoogte brengen over de bereikbaarheid van de opritten.
Bereikbaarheid
Bewoners kunnen hun woning tijdens de werken altijd te voet bereiken. Na de
werkuren zal de aannemer trachten om de opritten zo toegankelijk mogelijk te
maken. Tijdens het graven van de sleuf zijn de opritten echter niet bereikbaar.
Gelieve hiermee rekening te houden en uw voertuig tijdig te verplaatsen.
Huisvuilophaling
Aan de bewoners in de werfzone vragen wij om tijdens de werken de containers
en/of afvalzakken aan de overzijde van de straat te plaatsen.
Aan de Nederlandse zijde start men vanaf eind januari 2022 en is het einde
voorzien rond mei 2022. U zal hieromtrent later meer informatie ontvangen.
Tot slot kunnen wij meegeven dat Aquafin in december een nieuwe bewonersbrief
zal bedelen met informatie aangaande de weg- en rioleringswerken en een link
naar de ontwerpplannen.
Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de gemeentelijke
diensten.
Voor Stabroek: Gemeentewerken via 03 210 11 40 of
gemeentewerken@stabroek.be
Voor Kapellen: Ruimte en Wonen via 03 660 66 03 of ruimte@kapellen.be.
Met vriendelijke groeten

Danny Van Tiggelen
algemeen directeur

Dirk Van Mechelen
burgemeester

