
 

  
 
                                     Info : 02/464 04 74 
 

Bericht aan de buurtbewoners van de Maricollendreef  

 

Geachte Mevrouw, geachte Heer, 

De werken van Vivaqua in de Maricollendreef zijn bijna gedaan. De volgende stap betreffende de dreef 

bestaat uit het aanleggen van asfalt. 

Gezien de beschadiging van het wegdek en de verschillende werven die in de wijk door Sibelga en Vivaqua 

uitgevoerd werden is de vervanging van de asfaltbekleding een noodzaak. Om technische en economische 

redenen is het wenselijk om de asfaltering in één aaneengesloten stuk (tussen de Groot-Bijgaardenstraat 

en de Europadorpstraat) te voorzien.   

Tijdens de maanden juli en augustus 2017 zal Vivaqua echter aan het kruispunt Groot-Bijgaarden / Broek / 

Maricollen bezig zijn met het bouwen van de overstortkamer naar het toekomstige stormbekken Pie 

Konijn.  Om een uniform asfalttapijt tussen de Groot-Bijgaardenstraat (hoek met Broekstraat inbegrepen) 

en de Europadorpstraat te kunnen aanleggen werd besloten om het einde van deze werken te wachten. 

De asfaltering in de Maricollendreef zal dan ook eind augustus plaatsvinden. 

Tijdens de asfalteringsperiode (+/- 2 dagen), zullen het verkeer, het parkeren en de toegang tot de 

garages verboden zijn.  

Sommige inwoners hebben de plaatsing van een Berlijns kussen (verkeersdrempel) op het gedeelte van 

de Maricollendreef tussen de Auguste Deniestraat en de Groot-Bijgaardenstraat aangevraagd. Deze 

werken zijn in de begroting 2017 niet voorzien, maar een onderzoek van de toestand kan echter 

overwogen worden naar aanleiding van snelheidsmetingen door middel van een preventieve radar.    

In verband met de voetpaden werden enkele meer kwetsbare delen beschermd, dit na het besluit van de 

MIVB om gearticuleerde bussen in de Maricollendreef te laten rijden. Plaatselijke herstellingen kunnen 

uitgevoerd worden in afwachting op meer omvangrijke werken. De gemeente heeft de renovatie van de 

voetpaden van de Maricollendreef tussen de Auguste Deniestraat en de Groot-Bijgaardenstraat in haar 

driejarig plan 2016-2018 toegevoegd. Dit moet nog aan de regering voor een latere uitvoering voorgelegd 

worden. Verschillende plaatselijke herstellingen werden op dit gedeelte door Vivaqua uitgevoerd. De 

gemeente zal bijzonder op de kwaliteit van deze herstellingen letten.   

We danken u voor uw begrip en het departement openbare werken blijft tot uw beschikking voor 

bijkomende informatie (02 464 04 74). 

Sint-Agatha-Berchem, 23/06/2017. 

 

Het College van Burgemeester en Schepenen 


