
 

  
 
                                     Openbare werken : 02/464 04 74 
 

Bericht aan de bewoners van de Broekstraat 

Aanleggen van een stormbekken 

Geachte Mevrouw, geachte Heer, 

Ten gevolge van de openbare infosessie van 8 juni jl. vindt u in hieronder een samenvatting van de 

geplande ingrepen in jullie straat: 

 

Sinds 14 juni blijft de straat toegankelijk (éénrichtingsverkeer) maar is het parkeren beperkt. De toegang 

tot de garages blijft toegelaten, maar met plaatselijke moeilijkheden.  

In het vervolg zijn 3 grote fases voorzien: 

 Fase 1 van begin juli tot eind augustus: aanleggen van een overstortkamer aan het kruispunt 

Groot-Bijgaarden/Maricollen/Broek. Dit kruispunt moet volledig gesloten worden en men plant 

wegomleggingen. Eveneens in juli zal Vivaqua de privatieve aansluitingen aan de riolering 

renoveren.  Het verkeer en het parkeren zullen in principe verboden zijn. 

 Fase 2: Plaatsing van een doorstroomcollector in de Broekstraat. Deze fase start begin 
september en loopt door tot eind december 2017.  De straat zal voor het verkeer verboden zijn 
(met uitzondering van de hulpdiensten) maar de voetpaden blijven toegankelijk. 

 Fase 3: bouwen van het strombekken op het terrein van Pie Konijn. Deze werf start begin januari 
en eindigt eind mei 2018. 

 

Enkele bijkomende inlichtingen: 

 De totale duur van de werk bedraagt 300 kalenderdagen (van 7u tot 19u in de week en af en toe 
sommige weekends). 

 De parking van het OCMW (de Selliers de Moranvillelaan) zal tussen 19u en 7u ter beschikking 
van de buurtbewoners gesteld worden (een dertigtal plaatsen). Een toegangsbadge kan 
hiervoor aan het loket van de dienst Stedenbouw (mits kopie van de identiteitskaart en het 
inschrijvingsbewijs) aangevraagd worden.  

 Hydrobru is de bouwheer van de werf en Sodraep de aannemer.  Hierna hun gegevens indien 
nodig: 

 Dhr David Verhaegen : 02/518.85.24 (tijdens de kantooruren) 

 Wachtdienst Vivaqua bij noodgeval: 02/739.52.11 

 Sodraep: 02/345.99.09 

 Een deskundige-landmeter is begonnen met de stand van zaken van de huizen (voorgevels en 
binnenruimtes, dak inbegrepen).  U heeft in principe hiervoor een brief ontvangen. 

 Tijdens de hele duur van de werf moeten de vuilniszakken buiten de werkzone geplaatst worden. 

 Een beschrijving van de evolutie van de werf zal geregeld op de gemeentelijke website 
www.berchem.brussels / rubriek actualiteiten gepubliceerd worden. 

 

Sint-Agatha-Berchem, 19/06/2017 

Het College van Burgemeester en Schepenen 
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