Vernieuwing van het electriciteitsnet

Mevrouw, Mijnheer,

Vernieuwingswerken aan het elektriciteitstransportnet zijn nodig in de Groot-Bijgaardenstraat. In de
nacht van 2 op 3 juli zullen de mantels die in de Hunderenveldlaan werden gelast, verplaatst worden
naar de Groot-Bijgaardenstraat. Dit transport zal plaatsvinden tussen 0.40 en 5 uur ‘s ochtends,
zodat er geen impact is op het openbaar vervoer en het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.
Verkeer zal gedurende deze uren onmogelijk zijn rond de eindhalte Hunderenveld (kruispunten van
de Hunderenveldlaan – Koning Albertlaan – Groot-Bijgaardenstraat – Potaardestraat) en zal worden
omgeleid. Vanaf 5 uur ’s ochtends zal verkeer opnieuw mogelijk zijn in de meeste van de betroffen
straten. Enkel de Groot-Bijgaardenstraat zal op 3 juli ontoegankelijk blijven tussen het kruispunt
met de Potaardestraat en de Dilbeekstraat.
Aan de inwoners van de Groot-Bijgaardenstraat wordt gevraagd om hun voertuig in de
omliggende straten te parkeren als ze dit op woensdag 3 juli willen gebruiken. De openbare weg
zal in de loop van de dag geleidelijk aan toegankelijk worden gemaakt vanaf de Dilbeekstraat, maar
de voertuigen die op dit stuk staan geparkeerd (ook in garages) zullen waarschijnlijk gedurende
meerdere uren niet kunnen worden verplaatst.
Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in de best mogelijke omstandigheden uitgevoerd
worden, staan wij steeds tot uw beschikking voor alle verdere informatie: omwonendenbsl@elia.be
Hebt u vragen of wilt u een probleem signaleren dat zich zou voordoen na de aanvang van de
werken, dan kunt u contact opnemen met:

ELlA – Meneer Jeremy Jonckheere
Tel. : 0479 / 39 30 03

SCHELDEKABEL – Meneer Luk Van Daele
Tel. : 0489 / 55 25 36

Wij doen ons uiterste best om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden, waarbij de hinder
tot een minimum wordt beperkt. We danken u bij voorbaat voor uw medewerking door het
respecteren van de verkeers- en parkeerregels.

