
JOSSE GOFFINLAAN : VERVANGING TRAMSPOREN 
 

 
Wij melden u dat de MIVB tijdens juli en augustus 2016 de tramsporen zal vervangen in het overblijvende deel 
van de Josse Goffinlaan, dus in de zone vanaf de Lauralaan tot net voor de halte ‘Goffin’.  

De haltes ‘Valida’ zullen eveneens heraangelegd worden. Deze werken zijn voorzien in augustus-september.  

Gezien de werken een impact zullen hebben op het functioneren van de wijk, houden wij eraan u nu al in te 
lichten, opdat u waar nodig de nodige voorzorgen kan nemen. In de loop van juni zal u een nieuw bericht 
ontvangen met de definitief bevestigde informatie. Wij nodigen u uit hierna alvast kennis te nemen van de 
heden gekende elementen. 

Verkeer 

De voormelde zone van de Josse Goffinlaan zal gesloten zijn voor alle verkeer, ook voor de voertuigen van de 
bewoners. Garages en opritten zullen dus tijdelijk niet bereikbaar zijn per voertuig. Deze maatregel is 
noodzakelijk gezien de aanwezigheid van een diepe en brede open sleuf in het midden van de rijbaan tijdens 
de werken. Voor verhuizingen, leveringen en dergelijke vragen wij u vooraf contact op te nemen met ons via 
de onderaan deze brief vermelde gegevens. 

De voetpaden blijven overal toegankelijk. 
 

Openbaar vervoer  

Tramlijn 19 zal niet rijden tussen de haltes ‘Simonis’ en ‘Schweitzer’ van 2 juli tot 28 augustus 2016. 
Buslijn 20 zal als alternatief voor de trams versterkt worden. 
Alle info zal later beschikbaar zijn op www.mivb.be, tel. 070 23 2000 en aan de betrokken haltes. 
 

Bericht aan de handelaars 

De overheid voorziet onder bepaalde voorwaarden in een inkomenscompensatievergoeding aan 
zelfstandigen die tijdens de werken hun activiteit tijdelijk stop wensen te zetten. Inlichtingen kunnen 
bekomen worden bij de Brusselse Gewestelijke ‘Dienst Economie en Werkgelegenheid’, tel. 02 800 34 30, 
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/web/aee/travaux-fermeture. 

Om de aanvraagprocedure op te starten, kunt u terecht bij het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem, 
Dienst Handel en Festiviteiten, Tel: 02/464.04.63, Fax: 02/464.04.55, info@1082berchem.irisnet.be. 
 
Wij werken aan een verbetering van uw omgeving en danken u voor uw begrip. 
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