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Bericht aan de buurtbewoners van de Maricollendreef 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wenst u in te lichten over de planning van de werken van Vivaqua 
in de Maricolledreef.  
 
De werken starten op 13 februari met enkele inrichtingen ter voorbereiding van de omleiding van de bus. Het 
gaan onder andere om : 

 een verzachting van de helling van de verkeersplateaus aan de A. Deniestraat en aan het kruispunt 
tussen de Dilbeekstraat en de Groot-Bijgaardenstraat.    

 een aanpassing aan de ingang van de E. Van Overstraetenstraat om de toegang van de (tijdens de 
werken omgeleide bus) toe te laten. Deze aanpassing houdt o.a. een verplaatsing van de paaltjes en 
vloermarkeringen in.    

Deze inrichtingen moeten bevestigd worden na een bustest die vóór het begin van de werken door de MIVB 
verricht moet worden.  
 
De werf van Vivaqua start op 20 februari. Deze werken bestaan uit de herstelling van de privatieve 
aansluitingen op het rioleringsnet en de bemanteling van de hoofdriolering. 
De werken gebeuren in twee fases : 

- van 20/2/17 tot 17/04/17 : gedeelte van de Dreef tussen de Groot-Bijgaardenstraat en de L. De Smet  
- van 18/04/17 tot 23/06/17 : gedeelte van de Dreef tussen de L. De Smetstraat en de A. Deniestraat. 

Tijdens deze twee fases is het verkeer telkens in het betrokken gedeelte van de Dreef verboden. De voetpaden 
blijven toegankelijk, maar het parkeren en de toegang tot de garages zijn verboden.  
Het kruispunt tussen de Maricollendreef en de L. De Smetstraat blijft echter altijd vrij.  
 
Tijdens de maand april, aan het kruispunt tussen de Groot-Bijgaardenstraat en de Maricollendreef, zal de 
tijdelijke inrichting (paaltjes, vloermarkeringen,…) die het kruisen van gearticuleerde bussen toelaat door de 
MIVB/DIOV duurzaam gemaakt worden, dit door het aanleggen van het voetpad op een gedeelte van de 
Maricollendreef tussen de Groot-Bijgaardenstraat en de Louis Braillestraat.  
Na de tussenkomst van Vivaqua zal de gemeente de zone van de werf eind juni asfalteren.  
 
Tijdens de hele duur van de werken worden de voertuigen omgeleid volgens een verplichte rijrichting via de A. 
Deniestraat (tijdelijk in één richting), de Dilbeekstraat (tijdelijk in één richting), de Groot-Bijgaardenstraat en de 
E. Van Overstraetenstraat. De bussen van de MIVB zullen tevens de perimeter van de werken omrijden maar 
alle haltes blijven ongewijzigd.  
 
Wat betreft het ophalen van huisafval worden de inwoners verzocht hun vuilniszakken buiten de werfzone te 
laten, dit tijdens de duur van de werken.  
 
Deze werf moet absoluut vóór de zomervakantie afgerond zijn om daarna de werken van het stormbekken ter 
hoogte van Pie Konijn te kunnen starten. 
Deze werfperiode zal wat geduld van alle buurtbewoners vergen maar deze tussenkomsten zijn onontbeerlijk 
om over een doeltreffende en beveiligde riolering te beschikken. We hopen dat iedereen zal begrijpen dat deze 
werken niet voor niets georganiseerd worden en dat we alles in het werk stellen om een zo goed mogelijke 
verloop te verzekeren. Vivaqua en het departement Openbare Werken van de gemeente blijven tot uw 
beschikking en we zullen samen trachten praktische oplossingen voor de eventuele moeilijkheden te vinden.  
 
Het College van Burgemeester en Schepenen       Sint-Agatha-Berchem, 09/02/2017 
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